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Conclusões da Presidência (Extracto)1.
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Relações externas da União Europeia

A União Europeia tem dado um contributo essencial para superar a herança das divisões do passado
e para promover a paz, a segurança e a estabilidade na Europa e à sua volta. A seguir ao alargamento
para quinze, em vigor a partir de 1 de Janeiro de 1995, a União iniciará a execução do seu programa
para preparar a adesão de todos os países europeus com os quais concluiu Acordos Europeus.

1. Relações com os Estados da Europa Central e Oriental

O Conselho Europeu corrobora as conclusões dos Conselhos Europeus de Copenhaga e de Corfu no
sentido de que os Países Associados da Europa Central e Oriental se poderão tornar membros da
União Europeia, desde que o desejem e logo que possam preencher as condições necessárias.

O Conselho Europeu decidiu imprimir uma nova dinâmica e qualidade ao processo de aproximação
dos Países Associados da Europa Central e Oriental, fazendo-o com a consciência de que as
condições institucionais para que a União funcione sem atritos deverão ser criadas durante a
Conferência Intergovernamental de 1996, que, para tal, se deverá realizar antes do início das
negociações de adesão. O Conselho Europeu adoptou uma estratégia abrangente de aproximação
desses países à União Europeia, apresentada pelo Conselho e pela Comissão de acordo com o desejo
expresso pelo Conselho Europeu de Corfu (cf. ANEXO IV).

Esta estratégia foi elaborada de acordo com as necessidades dos países com os quais foram
concluídos Acordos Europeus e será igualmente aplicada a outros países que venham a ser concluídos
acordos da mesma natureza.

O Conselho Europeu solicita à Comissão e ao Conselho que tomem todas as medidas necessárias para
que se possam concluir Acordos Europeus com os Estados Bálticos e a Eslovénia sob a Presidência
Francesa, de modo a que estes possam ser associados à estratégia de aproximação.

A estratégia adoptada pelo Conselho Europeu será implementada a nível político através da criação
de "relações estruturadas" entre os Países Associados e as Instituições da União Europeia, que
fomentarão a confiança mútua e criarão um quadro adequado ao tratamento de questões de interesse
comum.
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A componente essencial da estratégia de aproximação é constituída pela preparação dos Países
Associados para a integração no mercado interno da União.

O Conselho Europeu solicita à Comissão que, para tal, apresente um Livro Branco a tempo da sua
próxima reunião e que apresente anualmente um relatório ao Conselho "Assuntos Gerais" sobre o
avanço da aplicação da estratégia de aproximação já decidida, sobretudo no que respeita à
transposição gradual das regras do Mercado Interno.

Além disso, o Conselho Europeu pede à Comissão que apresente tão rápido quanto possível a análise
exaustiva, solicitada pelo Conselho, sobre os efeitos do alargamento no contexto das actuais políticas
da União e da sua evolução futura.

O Conselho Europeu solicita também à Comissão que apresente durante o ano de 1995 uma análise
dos meios para o desenvolvimento das relações entre a União Europeia e os países associados da
Europa Central e Oriental no sector agrícola, tendo em conta a sua futura adesão.

A aproximação ao mercado interno será complementada por uma multiplicidade de medidas
destinadas a promover a integração através do desenvolvimento da infra-estrutura e da cooperação,
particularmente em domínios de dimensão transeuropeia (incluindo a energia, o ambiente, os
transportes, a ciência e a técnica, etc.), mas também no domínio da Política Externa e de Segurança
Comum e da Justiça e dos Assuntos Internos. O Programa PHARE, que, de acordo com a estratégia
de aproximação prevista, foi dotado de verbas adequadas no âmbito de um quadro financeiro
plurianual, fornecerá o apoio financeiro necessário.

Os Chefes de Estado e de Governo, conscientes do papel desempenhado pela cooperação regional
no interior da União, sublinham a importância de uma cooperação semelhante entre os Países
Associados para promover o desenvolvimento económico e as relações de boa vizinhança. O
Conselho aprovou, por conseguinte, um programa de promoção dessa cooperação, programa esse
que contribuirá igualmente para que sejam atingidos os objectivos do Pacto de Estabilidade.

O Conselho Europeu considera que esta estratégia virá ajudar tanto a União como os Países
Associados a preparar a adesão e a reforçar a capacidade dos Países Associados para assumirem as
suas responsabilidades de futuros Estados-Membros.

O Conselho Europeu vê a aproximação dos Estados da Europa Central e Oriental à União Europeia
e à UEO como contributo para a segurança e a estabilidade na Europa. O Conselho Europeu saúda
a intenção da UEO de reflectir sobre a nova situação de segurança na Europa, incluindo a proposta
de elaboração de um Livro Branco sobre a segurança europeia.
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