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CONCLUSÕES DA PRESIDÊNCIA 
CONSELHO EUROPEU DE HELSÍNQUIA 

10 E 11 DE DEZEMBRO DE 1999 
INTRODUÇÃO 

1. O Conselho Europeu reuniu-se em Helsínquia, em 10 e 11 de Dezembro de 1999, 
tendo aprovado a Declaração do Milénio e tomado algumas decisões que assinalam 
uma nova etapa no processo de alargamento. Foram ainda dados passos no sentido 
de garantir que a própria União venha a possuir instituições eficazes e reformadas, 
uma política comum de segurança e defesa reforçada, bem como uma economia 
competitiva, criadora de emprego e sustentável. 
2. No início dos trabalhos, o Conselho Europeu e a Presidente do Parlamento 
Europeu, Nicole Fontaine, procederam a uma troca de opiniões sobre os principais 
pontos em discussão, em especial o alargamento, a reforma institucional e o 
emprego. 

I. PREPARAÇÃO PARA O ALARGAMENTO 
O processo de alargamento 

3. O Conselho Europeu confirma a importância do processo de alargamento lançado 
no Luxemburgo em Dezembro de 1997 para a estabilidade e prosperidade de todo o 
continente europeu e, para que este processo seja eficaz e credível, deve ser 
sustentado. 
4. O Conselho Europeu confirma a natureza abrangente do processo de adesão, que 
compreende agora 13 Estados candidatos num enquadramento único. Os Estados 
candidatos participam no processo de adesão em pé de igualdade. Têm de 
comungar dos valores e objectivos da União Europeia estabelecidos nos Tratados. A 
este respeito, o Conselho Europeu sublinha o princípio da resolução pacífica de 
diferendos, em conformidade com a Carta das Nações Unidas, e insta os Estados 
candidatos a envidarem todos os esforços para resolverem os litígios fronteiriços 
subsistentes e outras questões afins. Os litígios não resolvidos deverão ser levados, 
num prazo razoável, ao Tribunal Internacional de Justiça. Até finais de 2004, o mais 
tardar, o Conselho Europeu voltará a analisar todos os litígios ainda subsistentes, 
atendendo em especial às suas repercussões no processo de adesão e com vista a 
promover a sua resolução pelo Tribunal Internacional de Justiça. Além disso, o 
Conselho Europeu recorda que o cumprimento dos critérios políticos fixados pelo 
Conselho Europeu de Copenhaga constitui um requisito prévio para a abertura das 
negociações de adesão e que o cumprimento de todos os critérios de Copenhaga 
constitui a base para a adesão à União Europeia. 
5. A União assumiu o firme compromisso político de envidar todos os esforços 
necessários para terminar a Conferência Intergovernamental sobre a reforma 
institucional até Dezembro de 2000, a que se seguirá a ratificação. Após a 
ratificação dos resultados da Conferência, a União deverá estar apta a acolher os 
novos Estados-Membros a partir do final de 2002, logo que estes demonstrem a sua 
capacidade para assumir as obrigações decorrentes da adesão e assim que o 
processo de negociação tenha sido concluído com êxito. 
6. A Comissão procedeu a uma nova avaliação pormenorizada dos progressos 
realizados pelos Estados candidatos. Esta avaliação mostra uma evolução no sentido 
do cumprimento dos critérios de adesão. Por outro lado, dadas as dificuldades que 



ainda subsistem em certos sectores, exortam-se os Estados candidatos a prosseguir 
e a acelerar os seus esforços para cumprir esses critérios. Verifica-se que alguns 
candidatos não estarão em condições de preencher todos os critérios de Copenhaga 
a médio prazo. É intenção da Comissão informar o Conselho, no início de 2000, 
sobre os progressos alcançados por alguns Estados candidatos no cumprimento dos 
critérios económicos de Copenhaga. Os próximos relatórios regulares sobre os 
progressos realizados serão apresentados atempadamente, antes do Conselho 
Europeu de Dezembro de 2000. 
7. O Conselho Europeu recorda a importância de se atingirem elevados padrões de 
segurança nuclear na Europa Central e Oriental e apela ao Conselho para que 
estude a forma de abordar a questão da segurança nuclear no quadro do processo 
de alargamento, em conformidade com as conclusões do Conselho pertinentes. 
8. O Conselho Europeu regista com apreço o trabalho de fundo realizado, bem como 
os progressos alcançados, nas negociações de adesão com Chipre, a Hungria, a 
Polónia, a Estónia, a República Checa e a Eslovénia. 

9. a) O Conselho Europeu congratula-se com o início, em 3 de Dezembro, em 
Nova Iorque, das conversações destinadas a conseguir uma solução global para 
o problema de Chipre e expressa o seu firme apoio aos esforços do Secretário-
Geral da ONU no sentido de conduzir o processo a bom termo. 
b) O Conselho Europeu salienta que uma solução política facilitará a adesão de 
Chipre à União Europeia. Se, até à conclusão das negociações de adesão, não for 
alcançada uma solução, a decisão do Conselho quanto à adesão será tomada 
sem pôr o que antecede como condição prévia. A este respeito o Conselho levará 
em linha de conta todos os factores pertinentes. 

10. Determinado a prestar um contributo positivo para a segurança e a estabilidade 
no continente europeu, e tendo em conta tanto a recente evolução como os 
relatórios da Comissão, o Conselho Europeu decidiu convocar, para Fevereiro de 
2000, conferências intergovernamentais bilaterais para dar início às negociações 
com a Roménia, a Eslováquia, a Letónia, a Lituânia, a Bulgária e Malta sobre as 
condições da sua admissão na União e as adaptações dos Tratados que a mesma 
implica. 
11. Durante as negociações, cada Estado candidato será julgado pelos seus méritos 
próprios. Este princípio aplicar-se-á tanto à abertura das negociações sobre os 
diversos capítulos como à sua condução. A fim de não quebrar o ritmo das 
negociações, dever-se-ão evitar processos complexos. Os Estados candidatos que 
foram agora admitidos no processo de negociação terão a possibilidade de, num 
período de tempo razoável, recuperar o atraso em relação aos candidatos que já 
estão em negociações, caso tenham realizado progressos suficientes nos seus 
preparativos. Os progressos nas negociações devem acompanhar a par e passo os 
progressos na integração do acervo comunitário na legislação, bem como na sua 
efectiva implementação e execução. 
12. O Conselho Europeu saúda a recente evolução positiva da situação na Turquia, 
registada no relatório da Comissão que faz o ponto da situação, bem como a 
intenção deste país de prosseguir as suas reformas no sentido do cumprimento dos 
critérios de Copenhaga. A Turquia é um Estado candidato cuja adesão à União se 
deverá realizar com base nos mesmos critérios que os aplicados aos restantes 
Estados candidatos. Com base na actual estratégia europeia, a Turquia, tal como 
outros Estados candidatos, beneficiará de uma estratégia de pré-adesão destinada a 
incentivar e apoiar as suas reformas. Nessa estratégia incluir-se-á um diálogo 
político reforçado, com destaque para a progressão no sentido do cumprimento dos 
critérios políticos de adesão, com referência especial à questão dos direitos 
humanos, bem como às questões referidas no ponto 4 e na alínea a) do ponto 9 . A 
Turquia terá também oportunidade de participar em agências e programas 
comunitários, bem como em reuniões entre os Estados candidatos e a União, no 
contexto do processo de adesão. Será elaborada uma parceria de adesão com base 
nas conclusões do anterior Conselho Europeu, na qual se definirão as prioridades em 
que se deverão centrar os preparativos para a adesão, tendo em conta os critérios 



políticos e económicos e as obrigações que incumbem a um Estado-Membro, 
juntamente com um programa nacional para a adopção do acervo. Serão ainda 
criados mecanismos adequados de acompanhamento. A fim de intensificar os 
trabalhos de harmonização da legislação e da prática turcas com o acervo 
comunitário, convida-se a Comissão a preparar um processo de exame analítico do 
referido acervo. O Conselho Europeu solicita à Comissão que apresente um quadro 
único para a coordenação de todas as fontes de assistência financeira de pré-adesão 
por parte da União Europeia. 
13. O futuro da Conferência Europeia será revisto à luz da evolução da situação e 
das decisões tomadas em Helsínquia sobre o processo de adesão. A futura 
Presidência Francesa anunciou a sua intenção de convocar uma reunião da 
Conferência para o segundo semestre de 2000. 

A Conferência Intergovernamental sobre a reforma institucional 
14. O Conselho Europeu congratula-se com o relatório da Presidência sobre as 
questões levantadas em relação com a Conferência Intergovernamental e que 
estabelece as principais opções com que a Conferência se irá defrontar. 
15. Serão tomadas as medidas necessárias para permitir a convocação oficial da 
Conferência Intergovernamental para princípios de Fevereiro. A Conferência deverá 
concluir os seus trabalhos e chegar a acordo sobre as necessárias alterações aos 
Tratados até Dezembro de 2000. 
16. Na sequência das conclusões de Colónia e à luz do relatório da Presidência, a 
Conferência irá analisar a dimensão e composição da Comissão, a ponderação dos 
votos no Conselho e o possível alargamento das votações por maioria qualificada no 
Conselho, bem como outras alterações aos Tratados, no que toca às instituições 
europeias, que se revelem necessárias no âmbito das questões atrás referidas e em 
aplicação do Tratado de Amesterdão. A próxima Presidência apresentará ao 
Conselho Europeu um relatório sobre os progressos realizados na Conferência, 
podendo propor a inscrição de novos pontos na ordem de trabalhos da Conferência. 
17. Os Ministros que integram o Conselho "Assuntos Gerais" terão a 
responsabilidade política global da Conferência. Os trabalhos de preparação serão 
efectuados por um Grupo constituído por representantes dos Governos dos Estados-
Membros (um representante por governo). O Representante da Comissão 
participará a nível político e preparatório e o Secretariado-Geral do Conselho 
prestará apoio à Conferência a nível de secretariado. 
18. O Parlamento Europeu será estreitamente associado e implicado nos trabalhos 
da Conferência. Dois observadores do Parlamento Europeu poderão assistir às 
reuniões do Grupo Preparatório e cada sessão da Conferência a nível ministerial será 
precedida de uma troca de opiniões com a Presidente do Parlamento Europeu, 
assistida por dois representantes desta Instituição. As reuniões a nível de Chefes de 
Estado ou de Governo relacionadas com a CIG serão antecedidas de uma troca de 
impressões com a Presidente do Parlamento Europeu. 
19. A Presidência tomará as medidas necessárias para garantir que os Estados 
candidatos sejam regularmente informados, nas instâncias existentes, da evolução 
dos debates e tenham oportunidade de expor os seus pontos de vista sobre as 
questões em debate. Serão igualmente prestadas informações ao Espaço Económico 
Europeu. 

Eficácia das Instituições 
20. São necessárias alterações substanciais dos métodos de trabalho do Conselho, 
alterações essas que devem ser introduzidas gradualmente desde já, por forma a 
que, por ocasião do alargamento, o Conselho possa acolher sem dificuldades um 
maior número de membros. O Conselho Europeu aprova as recomendações 
operacionais constantes do Anexo III. O Conselho, a Presidência e o Secretário-
Geral/Alto Representante serão responsáveis por assegurar, na prática, o respeito e 
o cumprimento dessas recomendações, sem pôr em causa acordos e programações 
já efectuados pela Presidência seguinte. 
21. O Conselho Europeu recorda o seu empenhamento no sentido de apoiar a 
reforma da administração da Comissão, em especial da gestão financeira e do 



pessoal, por forma a aumentar a sua eficácia, transparência e responsabilidade, 
assegurando assim os mais altos padrões da administração pública. A Comissão 
apresentará, em princípios do ano 2000, um programa global de reformas 
administrativas. O Conselho Europeu apela à rápida implementação destas reformas 
administrativas. 

Transparência 
22. A transparência das instituições europeias constitui um elemento importante 
para aproximar a União dos cidadãos e aumentar a sua eficácia. Durante a 
Presidência Finlandesa têm-se registado progressos, especialmente no domínio do 
acesso aos documentos e da rapidez de comunicação, mediante a utilização das 
modernas tecnologias da informação. O Conselho Europeu regista com agrado que a 
Comissão tenciona apresentar, em Janeiro de 2000, a sua proposta sobre os 
princípios gerais que regem o direito de acesso aos documentos do Parlamento 
Europeu, do Conselho e da Comissão. 

Subsidiariedade e melhor processo legislativo  
23. O Conselho Europeu congratula-se com o relatório da Comissão intitulado 
"Legislar melhor", que confirma a prioridade atribuída aos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade e à aplicação integral do Protocolo do 
Tratado sobre esta matéria. 

Combate à fraude 
24. A criação do Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) constitui um novo e 
importante passo em frente na luta contra a fraude. A Comissão vai apresentar uma 
comunicação até Junho de 2000, tendo em vista o desenvolvimento mais 
aprofundado de uma estratégia global para a protecção dos interesses financeiros 
da Comunidade. 

 
 

ANEXO VI 
DOCUMENTOS APRESENTADOS AO CONSELHO EUROPEU DE HELSÍNQUIA 

• Documento de conjunto da Comissão sobre o alargamento 
(12053/99) 
• Relatório sobre a Conferência Europeia 
(13764/99) 
• Eficácia das instituições após o alargamento: Relatório da Presidência sobre as opções 
para a Conferência Intergovernamental 
(13636/99) 
• Um Conselho eficaz para uma União alargada: Orientações para a reforma e 
recomendações operacionais 
(13863/99) 
• Relatórios da Presidência sobre o reforço da política europeia comum de segurança e 
defesa e os aspectos não militares da gestão de crises na União Europeia 
(13619/1/99 REV 1) 
• Relatório da Presidência sobre a implementação da Estratégia Comum em relação à 
Rússia 
(13860/99) 
• Estratégia Comum em relação à Ucrânia 
(13523/1/99 REV 1+ REV 2 (en) + 13871/99) 
• Pacto de Estabilidade para a Europa do Sudeste: Relatório relativo à acção de apoio da 
UE ao Pacto de Estabilidade e à Europa do Sudeste 
(13814/99) 
• Relatório da Presidência " Reforço da acção da União Europeia no domínio dos 
Direitos do Homem" 
(13557/99) 



• Relatório do Conselho (ECOFIN) sobre a coordenação da política económica: revisão 
dos instrumentos e análise da experiência na fase 3 da UEM 
(13123/1/99 REV 1) 
• Relatório do Conselho (ECOFIN) sobre o reforço da cooperação no domínio da 
fiscalidade 
(13140/1/99 REV 1) 
• Relatório do Conselho (ECOFIN) sobre o combate à fraude 
(13329/1/99 REV 1) 
• Relatório Conjunto sobre o Emprego 
(13607/99 + ADD 1) 
• Relatório do Conselho sobre as Orientações em matéria de Emprego em 2000 
(13606/99) 
• Recomendação da Comissão para as Recomendações do Conselho relativas à execução 
das políticas de emprego dos Estados-Membros 
(10994/99) 
• Recomendações do Conselho relativas à execução das políticas de emprego dos 
Estados-Membros 
(13608/99) 
• Comunicação da Comissão relativa a uma proposta de orientações para as políticas de 
emprego dos Estados-Membros em 2000 
(10992/99) 
• Relatório do Conselho: Estratégia de integração dos aspectos relacionados com o 
ambiente e o desenvolvimento sustentável na política energética 
(13773/99) 
• Relatório do Conselho sobre Transportes e Ambiente 
(11717/99) 
• Relatório do Conselho: "Integração da protecção do ambiente e do desenvolvimento 
sustentável na política relativa ao Mercado Interno" 
(13622/99) 
• Relatório do Conselho sobre a integração do desenvolvimento sustentável na política 
industrial da União Europeia 
(13549/1/99 REV 1) 
• Relatório do Conselho: Estratégia relativa à integração do ambiente e do 
desenvolvimento sustentável na Política Agrícola Comum, elaborada pelo Conselho 
Agricultura 
(13078/99) 
• Integração do ambiente nas políticas de desenvolvimento da Comunidade 
(13644/99) 
• Relatório da Comissão sobre a integração do ambiente e do desenvolvimento 
sustentável nas políticas comunitárias 
(13572/99) 
• Relatório coordenado da Comissão sobre os indicadores ambientais 
(13573/99) 
• Comunicação da Comissão sobre a avaliação global do Quinto Programa de Acção 
para o Ambiente 
(13598/99) 
• Relatório da Comissão: "Legislar melhor 1999" incluindo a subsidiariedade 
(13725/99) 
 
 



• Relatório sobre a ultimação e avaliação do Plano de Acção contra a criminalidade 
organizada 
(9917/3/99 REV 3 + REV 4 (s)) 
• Plano de Acção da União Europeia sobre a acção conjunta com a Federação Russa 
contra a criminalidade organizada: Princípios básicos 
(13009/1/99 REV 1) 
• Estratégia Europeia de Luta contra as Drogas (2000-2004) 
(12555/3/99 REV 3) 
• Relatório da Comissão sobre a salvaguarda das estruturas desportivas existentes e 
manutenção da função social do desporto no quadro comunitário 

 
 


