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UMA EUROPA ABERTA AO MUNDO NUM CONTEXTO DE ESTABILIDADE,
SEGURANÇA, LIBERDADE E SOLIDARIEDADE

A. ALARGAMENTO

O alargamento constitui simultaneamente uma necessidade política e uma oportunidade histórica para
a Europa. Ao assegurar a estabilidade e a segurança do Continente, oferecerá, não só aos Estados
candidatos, mas igualmente aos actuais membros da União, novas perspectivas de crescimento
económico e de bem-estar geral. O alargamento deve contribuir para reforçar a construção europeia,
no respeito pelo acervo comunitário em matéria de políticas comuns.

Nesta óptica, o Conselho Europeu tomou nota dos relatórios da Comissão acerca dos efeitos do
alargamento sobre as políticas da União Europeia, sobre as estratégias alternativas a nível da
agricultura e sobre a evolução da estratégia de pré-adesão dos países associados da Europa Central
e Oriental.

O Conselho Europeu toma nota do relatório do Conselho sobre as relações com os PECO associados
durante o segundo semestre de 1995 (Anexo 6).

O Programa PHARE, apoiado pelas decisões do Conselho Europeu na sua reunião de Cannes, bem
como a prossecução das actividades do Banco Europeu de Investimento, permitirão um aumento
global do esforço para a preparação da adesão.

Reafirma que as negociações de adesão de Malta e Chipre à União serão encetadas, com base nas
propostas da Comissão, seis meses após a conclusão da Conferência Intergovernamental de 1996 e
tendo em conta os seus resultados. Congratula-se com o início, no passado mês de Julho, do diálogo
estruturado com esses dois países no quadro da estratégia de pré-adesão.

Confirma ainda a necessidade de bem preparar o alargamento com base nos critérios estabelecidos
em Copenhaga e no quadro da estratégia de pré-adesão definida em Essen para os PECO; esta
estratégia deverá ser intensificada por forma a criar as condições para uma integração progressiva e
harmoniosa destes Estados, nomeadamente graças ao desenvolvimento da economia de mercado, à
adaptação das suas estruturas administrativas e à criação de um enquadramento económico e
monetário estável.
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O Conselho Europeu convida a Comissão a aprofundar a sua avaliação dos efeitos do alargamento
sobre as políticas comunitárias, nomeadamente no que se refere à política agrícola e às políticas
estruturais. O Conselho Europeu prosseguirá a sua análise nas suas próximas reuniões, com base em
relatórios da Comissão.

Convida a Comissão a preparar activamente os seus pareceres sobre as candidaturas apresentadas,
com vista ao seu envio ao Conselho, logo que possível depois da conclusão da Conferência
Intergovernamental, bem como a dar início à preparação de um documento global sobre o
alargamento. Este procedimento permitirá tratar os países candidatos em pé de igualdade.

Além disso, convida a Comissão a encetar o mais rapidamente possível uma análise aprofundada do
sistema de financiamento da União Europeia a fim de apresentar, imediatamente após a conclusão da
Conferência Intergovernamental, uma comunicação sobre o futuro quadro financeiro da União a
partir de 31 de Dezembro de 1999, tendo em conta a perspectiva do alargamento.

Depois da conclusão da Conferência Intergovernamental e à luz dos seus resultados, bem como de
todos os pareceres e relatórios da Comissão acima referidos, o Conselho tomará logo que possível
as decisões necessárias para o lançamento das negociações de adesão.

O Conselho Europeu deseja que a fase inicial das negociações coincida com o início das negociações
com Chipre e Malta.
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