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INTRODUÇÃO

O Conselho Europeu do Luxemburgo de 12 e 13 de Dezembro de 1997 constitui um marco histórico
para o futuro da União e de toda a Europa. O lançamento do processo de alargamento inaugura uma
nova era, que porá definitivamente termo às divisões do passado. O prolongamento do modelo de
integração europeia à escala do continente é uma garantia de estabilidade e de prosperidade para o
futuro.

Paralelamente ao lançamento do processo de alargamento, o Conselho Europeu deu início a uma
reflexão global sobre o desenvolvimento da União e das suas políticas, a fim de encontrar respostas
adaptadas aos desafios que se perfilam para além do ano 2000. Assim, a União poderá abordar o
próximo século e encarar o alargamento alicerçada numa visão clara e coerente.

O Conselho Europeu adoptou uma resolução sobre a coordenação das políticas económicas que
assegura a ultimação dos preparativos para a terceira fase da União Económica e Monetária. Além
disso, o Conselho Europeu constatou com agrado que está finalmente criado o dispositivo para uma
acção da União em prol do emprego.

***
  
Os trabalhos do Conselho Europeu começaram por uma troca de opiniões com o Presidente do
Parlamento Europeu, José María GIL-ROBLES, sobre os principais temas em debate.

Realizou-se também uma reunião com os Chefes de Estado ou de Governo e os Ministros dos
Negócios Estrangeiros dos países associados da Europa Central e Oriental e de Chipre. Esta reunião
foi consagrada ao lançamento do conjunto do processo de alargamento da União.

O ALARGAMENTO DA UNIÃO EUROPEIA

1. O Conselho Europeu do Luxemburgo tomou as decisões necessárias para lançar o conjunto do
processo de alargamento.

2. O objectivo dos próximos anos consiste em colocar os Estados candidatos em condições de
aderirem à União e em preparar esta última para que o alargamento se faça em boas condições. O
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alargamento é um processo global, integrador e progressivo, que evoluirá por etapas, consoante os
ritmos próprios de cada Estado candidato em função do respectivo grau de preparação.

3. O alargamento da União requer previamente um reforço e uma melhoria do funcionamento das
instituições, em conformidade com o disposto no Tratado de Amesterdão sobre as instituições.

A Conferência Europeia

4. O Conselho Europeu decidiu convocar uma Conferência Europeia que reunirá os Estados
Membros da União Europeia e os Estados europeus vocacionados para aderir à União, e que
partilham dos seus valores e objectivos internos e externos.

5. Os membros da Conferência deverão comungar do mesmo empenhamento na paz, na segurança
e nas relações de boa vizinhança, no respeito pela soberania, nos princípios em que se funda a União
Europeia, na integridade e inviolabilidade das fronteiras externas e nos princípios do direito
internacional, bem como de um empenhamento na resolução dos diferendos territoriais por meios
pacíficos, nomeadamente através da jurisdição do Tribunal Internacional de Justiça da Haia. Os países
que subscrevam estes princípios e respeitem o direito de qualquer país europeu que satisfaça os
critérios exigidos a aderir à União Europeia que partilhem o empenhamento da União na construção
de uma Europa liberta das divisões e das dificuldades do passado serão convidados a participar na
Conferência.

6. Os Estados que aceitem os critérios e subscrevam os princípios atrás expostos serão convidados
a participar na Conferência. Este convite da UE dirige-se, numa primeira fase, a Chipre, aos Estados
candidatos da Europa Central e Oriental e à Turquia.

7. A Conferência Europeia será uma instância multilateral de consulta política que deverá tratar
questões de interesse geral para os participantes a fim de desenvolver e intensificar a sua cooperação
no domínio da política externa e de segurança , da justiça e dos assuntos internos, bem como noutros
domínios de interesse comum, designadamente em matéria de economia e de cooperação regional.

8. A Presidência da Conferência será assegurada pelo Estado que estiver a presidir ao Conselho da
União Europeia. A convite da Presidência, a Conferência reunir-se-á uma vez por ano a nível de
Chefes de Estado ou de Governo e do Presidente da Comissão e uma vez por ano a nível de Ministros
dos Negócios Estrangeiros.

9. A Conferência realizará a primeira reunião em Março de 1998, em Londres.

O processo de adesão e de negociação

10. O Conselho Europeu procedeu à análise da situação actual de cada um dos onze Estados
candidatos com base nos pareceres da Comissão e no relatório da Presidência do Conselho. À luz
desta análise, o Conselho Europeu decidiu lançar um processo de adesão que abranja os dez países
candidatos da Europa Central e Oriental e Chipre. Este processo de adesão inscreve-se no âmbito da



aplicação do artigo 0 do Tratado da União Europeia. O Conselho Europeu recorda que todos estes
Estados deverão vir a aderir à União Europeia com base nos mesmos critérios e participarão em
condições iguais no processo de adesão. Este processo —  de natureza evolutiva e integradora —
incluirá os elementos adiante enunciados.

a. O dispositivo de enquadramento

11. O processo de adesão será lançado no dia 30 de Março de 1998 numa reunião dos Ministros dos
Negócios Estrangeiros dos quinze Estados-Membros da União Europeia, dos dez Estados candidatos
da Europa Central e Oriental e de Chipre, mediante o estabelecimento de um dispositivo de
enquadramento único para estes países candidatos.

12. Sempre que tal seja necessário, os Ministros dos Negócios Estrangeiros dos quinze Estados
Membros da União Europeia reunir-se-ão com os seus homólogos dos dez Estados candidatos da
Europa Central e Oriental e de Chipre. Tendo em conta a experiência do diálogo estruturado, poderá
ainda prever-se a realização de reuniões ministeriais de carácter técnico.

b. A estratégia de pré-adesão reforçada

13. A estratégia de pré-adesão reforçada tem por objectivo criar em todos os Estados candidatos da
Europa Central e Oriental condições que lhes permitam tornar-se, a prazo, membros da União
Europeia e, para o efeito, alinhar-se o mais possível pelo acervo da União ainda antes da adesão.
Juntamente com os Acordos Europeus, que continuam a ser a base das relações da União Europeia
com esses Estados, esta estratégia articula-se em torno de parcerias para a adesão e do reforço da
ajuda de pré-adesão. Esta estratégia será acompanhada pelo exame analítico do acervo da União para
cada um dos Estados candidatos.

i) Parcerias para a adesão

14. A parceria para a adesão representa um novo instrumento que constitui o eixo essencial da
estratégia de pré-adesão reforçada, ao mobilizar todas as formas de assistência aos Estados
candidatos da Europa Central e Oriental num quadro único.

15. Este quadro único reunirá, para cada candidato, de forma pormenorizada, por um lado, as
prioridades a seguir a nível da adopção do acervo da União e, por outro, os meios financeiros,
nomeadamente do Programa PHARE, disponíveis para esse efeito. Neste contexto, as intervenções
financeiras ficarão associadas aos progressos realizados pelos Estados candidatos e, num plano mais
específico, à observância do programa fixado para a adopção do acervo.

16. O Conselho decidirá, por unanimidade, do princípio da constituição de parcerias enquanto
elemento-chave da estratégia de pré-adesão. A partir dessa base, decidirá posteriormente, por maioria
qualificada e o mais tardar até 15 de Março de 1998, sobre os princípios, prioridades, objectivos
intermédios, adaptações significativas e condicionalismos correspondentes a cada uma das parcerias.
Nos casos em que falte um elemento essencial para continuar a assistência de pré-adesão num Estado
candidato, o Conselho tomará as medidas adequadas, segundo o mesmo procedimento.



ii) Reforço da ajuda de pré-adesão

17. A ajuda de pré-adesão será substancialmente aumentada e, como complemento do Programa
PHARE, já reorientado para as prioridades associadas à adesão, incluirá, a partir do ano 2000, ajudas
à agricultura e um instrumento estrutural que privilegiará acções semelhantes às do Fundo de Coesão.

O apoio financeiro aos Estados implicados no processo de alargamento deverá basear-se na
repartição da ajuda, no princípio da igualdade de tratamento, independentemente da data da adesão,
dando-se especial atenção aos Estados com maiores necessidades. O Conselho Europeu saúda, neste
contexto, o instrumento de recuperação previsto pela Comissão.

18. Sem prejuízo das decisões sobre as perspectivas financeiras 2000 - 2006, o Programa PHARE
será orientado para a perspectiva da adesão, mediante a fixação de dois objectivos prioritários, a
saber, o reforço da capacidade administrativa e judiciária (cerca de 30% do montante total) e o
reforço dos investimentos ligados à adopção e aplicação do acervo (cerca de 70%).

19. Certos programas comunitários (como, por exemplo, no domínio da educação, formação e
investigação) serão abertos aos Estados candidatos, o que lhes permitirá familiarizar-se com as
políticas e os métodos de trabalho da União. Essa participação deverá ser decidida caso a caso,
devendo cada Estado candidato prestar uma contribuição financeira própria, que aumentará
progressivamente. O Programa PHARE poderá, em caso de necessidade, continuar a assegurar uma
parte do financiamento da contribuição nacional dos Estados candidatos. Esse financiamento deverá
manter-se na ordem dos 10% do montante global do Programa, excluída a participação no Programa-
-Quadro de Investigação e Desenvolvimento.

20. Os Estados candidatos deverão poder participar, na qualidade de observadores, e nos pontos que
lhes dizem respeito, nos comités encarregados do acompanhamento dos programas para os quais
contribuem financeiramente, de acordo com modalidades precisas e adaptadas ao seu caso particular.

21. Os Estados candidatos poderão participar em Agências comunitárias, segundo decisão a tomar
caso a caso.

22. A estratégia de pré-adesão específica para Chipre basear-se-á:

—  na participação em certas acções específicas, em particular nos domínios do reforço da capacidade
administrativa e jurisdicional, bem como no domínio da Justiça e dos Assuntos Internos;

—  na participação em certos programas e certas agências comunitárias (a exemplo da abordagem
seguida para os demais Estados candidatos);

—  no recurso à assistência técnica fornecida pelo TAIEX (Technical Assistance Information
Exchange Office).



c. Os pareceres da Comissão e as negociações de adesão

23. Os pareceres da Comissão sobre os Estados candidatos representam uma boa análise de conjunto
da situação de cada Estado candidato, à luz dos critérios de adesão estabelecidos pelo Conselho
Europeu de Copenhaga.  A perspectiva de adesão representa um incentivo único para os candidatos
acelerarem a aplicação de políticas conformes ao acervo da União.  A transposição do acervo da
União no plano legislativo constitui um elemento necessário, mas não suficiente, uma vez que haverá
que assegurar igualmente a sua aplicação efectiva.

24. O Conselho Europeu sublinhou a ligação que existe entre o alinhamento contínuo dos Estados
candidatos pelas políticas sectoriais, designadamente no mercado interno e nas políticas conexas, e
o funcionamento harmonioso das políticas comunitárias após a adesão.

25. A observância dos critérios políticos de Copenhaga constitui condição prévia para a abertura de
quaisquer negociações de adesão.  Os critérios económicos e a capacidade para assumir as obrigações
decorrentes da adesão têm sido, e devem continuar a ser, apreciadas de um modo prospectivo e
dinâmico.

26. A decisão de encetar negociações não implica que estas terminem simultaneamente.  A sua
conclusão e a subsequente adesão dos diferentes Estados candidatos dependerão do cumprimento
dos critérios de Copenhaga por cada um deles, bem como da capacidade da União para integrar
novos membros.

27.O Conselho Europeu decide convocar para a Primavera de 1998 conferências intergovernamentais
bilaterais para dar início às negociações com Chipre, a Hungria, a Polónia, a Estónia, a República
Checa e a Eslovénia, sobre as condições da respectiva admissão à União e sobre as adaptações dos
Tratados que a mesma implica. Essas negociações basear-se-ão no quadro geral de negociação
registado pelo Conselho em 8 de Dezembro de 1997.

Paralelamente,  acelerar-se-á a preparação das negociações com a Roménia, a Eslováquia, a Letónia,
a Lituânia e a Bulgária, particularmente mediante um exame analítico do acervo da União. Esta
preparação poderá também ser abordada em reuniões bilaterais a nível ministerial com os Estados-
-Membros da União.

28. A adesão de Chipre deverá beneficiar todas as comunidades e contribuir para a paz civil e a
reconciliação. As negociações de adesão contribuirão positivamente para a procura de uma solução
política para o problema cipriota através das conversações sob a égide das Nações Unidas, que devem
prosseguir com vista à criação de uma federação bicomunitária e bizonal. Neste contexto, o Conselho
Europeu pede que se dê satisfação à vontade do Governo de Chipre de incluir representantes da
comunidade cipriota turca na delegação para as negociações de adesão. Para tal serão empreendidos
os contactos necessários pela Presidência e pela Comissão.



d. Processo de acompanhamento

29. Os progressos realizados por cada Estado candidato da Europa Central e Oriental na via para a
adesão, à luz dos critérios de Copenhaga, e em especial, o ritmo de adopção do acervo da União
serão analisados em relatórios regulares da Comissão ao Conselho, acompanhados, se for caso disso,
de recomendações para a abertura de conferências intergovernamentais bilaterais, a partir do fim de
1998.  Antes da apresentação desses relatórios, a aplicação prática das parcerias para a adesão e a
situação da adopção do acervo serão analisadas com cada Estado candidato, no âmbito das instâncias
dos Acordos Europeus. Os relatórios da Comissão servirão de base às decisões que for necessário
tomar, no âmbito do Conselho, sobre a condução das negociações de adesão ou o seu alargamento
a outros candidatos. Neste contexto, a Comissão continuará a seguir o método adoptado para a
Agenda 2000, para a avaliação da capacidade dos Estados candidatos de preencherem os critérios
económicos e assumirem as obrigações que decorrem da adesão.

30. Haverá que manter nos relatórios regulares que a Comissão apresentará ao Conselho uma
abordagem dinâmica da avaliação dos progressos realizados pelos Estados candidatos.

Uma estratégia europeia para a Turquia

31. O Conselho Europeu confirma a elegibilidade da Turquia para a adesão à União Europeia. Essa
elegibilidade será julgada com base em critérios idênticos aos aplicáveis aos outros Estados
candidatos. Uma vez que não estão reunidas condições políticas e económicas que permitam encarar
a possibilidade de encetar negociações de adesão, o Conselho Europeu considera que haverá,
contudo, que definir uma estratégia para preparar a Turquia para a adesão, aproximando-a da União
Europeia em todos os domínios.

32. Esta estratégia consistirá

—  no desenvolvimento das potencialidades do Acordo de Ancara;
—  no aprofundamento da União Aduaneira;
—  na execução da cooperação financeira;
—  na aproximação das legislações e na adopção do acervo da União, e
—  na participação, a decidir caso a caso, em determinados programas e agências, por      
analogia com o previsto nos números 19 e 21.

33. A referida estratégia será reanalisada pelo Conselho de Associação, nomeadamente com base no
artigo 28º do Acordo de Associação, à luz dos critérios de Copenhaga e da posição adoptada pelo
Conselho em 29 de Abril de 1997.

34. Além disso, a participação na Conferência Europeia proporcionará aos Estados-Membros da
União Europeia e à Turquia a possibilidade de reforçar o diálogo e a cooperação nos domínios de
interesse comum.



35. O Conselho Europeu recorda que o reforço dos laços da Turquia com a União Europeia depende
igualmente da continuidade das reformas políticas e económicas que este Estado encetou, e
nomeadamente do alinhamento das normas e práticas seguidas em matéria de direitos humanos pelas
que vigoram na União Europeia, do respeito das minorias e da respectiva protecção, do
estabelecimento de relações satisfatórias e estáveis entre a Grécia e a Turquia, da resolução de
diferendos, nomeadamente por via judicial, em especial através do Tribunal Internacional de Justiça,
e do apoio às negociações levadas a cabo sob os auspícios da ONU tendo em vista chegar a uma
solução política para a questão de Chipre, com base nas resoluções pertinentes do Conselho de
Segurança das Nações Unidas.

36. O Conselho Europeu subscreve as orientações definidas pelo Conselho "Assuntos Gerais" de 24
de Novembro de 1997 sobre o futuro das relações entre a União e a Turquia e convida a Comissão
a apresentar propostas adequadas.

A EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS DA UNIÃO: AGENDA 2000

37. O Conselho Europeu saudou a comunicação da Comissão sobre a Agenda 2000, relativa ao
desenvolvimento das políticas da União e ao futuro quadro financeiro. O Conselho Europeu confirma
a necessidade de assegurar, antes do alargamento, que a União esteja em condições de o enfrentar
nas melhores condições, introduzindo nas suas políticas e respectivo financiamento as adaptações que
se considerarem necessárias, tendo em conta que é indispensável um quadro financeiro para as
políticas da União. O imperativo de disciplina orçamental e de eficácia da despesa deverá prevalecer
ao nível da União, como prevalece ao nível dos Estados-Membros.

38. O Conselho Europeu considera que as propostas da Comissão constantes da Agenda 2000
representam uma boa base de trabalho para prosseguir as negociações para um acordo sobre as
políticas da União e o quadro financeiro. O Conselho convida a Comissão a apresentar as suas
propostas sobre o conjunto destas questões o mais rapidamente possível, à luz dos primeiros debates
e das presentes orientações. O Conselho Europeu toma nota da intenção da Comissão de apresentar
o seu relatório sobre o funcionamento do sistema de recursos próprios o mais tardar no Outono
de 1998.

39. É importante, por razões de transparência, marcar uma distinção clara, na apresentação e na
execução do futuro quadro financeiro, entre as despesas que se referem à União na sua  composição
actual e as despesas reservadas aos futuros aderentes a título da ajuda pré-adesão ou da adesão.
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