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As fichas temáticas elaboradas pela Task Force "Alargamento" do Secretariado-Geral do Parlamento Europeu procuram apresentar, de forma sistemática e sucinta, o ponto
da situação das negociações relativas aos diversos aspectos do alargamento da União e as posições adoptadas pelos Estados-Membros, pelos países candidatos e pelas instituições
europeias. As fichas temáticas serão actualizadas à medida que as negociações evoluírem.

Número Título Nº PE Data         Línguas

1 Chipre e o alargamento da União Europeia 167.284/rev.3 29.10.98 todas
2 A Hungria e o alargamento da União Europeia 167.296/rev.1 13.08.98 todas
3 A Roménia e o alargamento da União Europeia 167.297/rev.1 16.10.98 todas
4 A República Checa e o alargamento da União Europeia 167.335/rev.1 08.09.98 todas
5 Malta e o alargamento da União Europeia 167.350/rev.1 07.09.98 todas
6 A Bulgária e o alargamento da União Europeia 167.392/rev.1 26.10.98 todas
7 A Turquia e o alargamento da União Europeia 167.407/rev.1 27.10.98 todas
8 A Estónia e o alargamento da União Europeia 167.409/rev.1 08.10.98 todas
9 A Eslovénia e o alargamento da União Europeia 167.531 20.04.98 todas
10 A Letónia e o alargamento da União Europeia 167.532/rev.1 17.12.98 todas
11 A Lituânia e o alargamento da União Europeia 167.533/rev.2 12.01.99 todas
12 A Polónia e o alargamento da União Europeia 167.587/rev.2 03.03.99 todas
13 A República Eslovaca e o alargamento da União Europeia 167.609/rev.1 14.12.98 todas
14 A Rússia e o alargamento da União Europeia 167.734 09.06.98 todas
15 Os aspectos institucionais do alargamento da União Europeia 167.299 13.02.98 DE-EN-ES-FR-IT-SV
16 Controlo e protecção das finanças da União Europeia na perspectiva do alargamento 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
17 A política ambiental e o alargamento da União Europeia 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
18 A Conferência Europeia e o alargamento da União Europeia 167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
19 Aspectos orçamentais do alargamento da UE 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
20 Os direitos do Homem e o alargamento da UE 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
21 O alargamento da UE e a coesão económica e social 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
22 Anexo estatístico sobre o alargamento da UE 167.614 15.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
23 Questões jurídicas do alargamento da UE 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
24 Estratégia de pré-adesão na perspectiva do alargamento da UE 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
25 A cooperação nos domínios da justiça e dos assuntos internos no processo de alargamento 167.690 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
26 Os direitos da mulher e o alargamento da UE 167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT
27 O alargamento da UE e a agricultura 167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT
28 A Suíça e o alargamento da UE 167.777 10.09.98 todas
29 O alargamento da UE e o sector das pescas 167.799 12.10.98 todas
30 A Política Externa e de Segurança Comum e o alargamento da UE 167.822 26.10.98 DE-EN-ES-FR-IT
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Número Título Nº PE Data         Línguas

31 As questões de segurança e de defesa e o alargamento da UE 167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT
32 O Espaço Económico Europeu e o alargamento da UE 167.887 17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT
33 O programa PHARE e o alargamento da UE 167.944 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
34 A UEM e o alargamento da UE 167.962 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
35 A política industrial e o alargamento da UE 167.963 30.11.98 DE-EN-ES-FR-IT
36 A Agenda 2000 e o processo de adesão à UE 168.008 22.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
37 O alargamento e as relações económicas externas 168.062 25.01.99 DE-EN-ES-FR-IT
38    O papel do Parlamento Europeu no processo de alargamento 168.065 27.01.99            DE-EN-ES-FR-IT

39    Os aspectos sociais do alargamento da UE    168.115/rev.1 01.07.99            DE-EN-ES-FR-IT
40   A segurança nuclear nos países candidatos da Europa Central e Oriental    168.257 22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT
41   A opinião pública sobre o alargamento nos Estados-Membros da UE e nos países candidatos 168.296 22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT
42   A minoria russa nos Estados Bálticos e o alargamento da UE 168.307 03.05.99  DE-EN-ES-FR-IT
43   A política energética e o alargamento da UE      168.394 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
44   A política de transportes e o alargamento da UE      168.459 28.07.99  DE-EN-ES-FR-IT
45   Os parlamentos nacionais e o alargamento / a adesão      168.571 10.11.99  DE-EN-ES-FR-IT

Para obter informações complementares, poderá contactar: Sra. E. Deguffroy, Luxemburgo, edif. SCH sala 602, tel.: (352) 4300-22906 / fax: (352) 4300-29027
Task-Force "Alargamento", Bruxelas, edif. LEO 06D119, tel.: (32 2) 284 2381 / fax: (32 2) 284 4984
Task-Force "Alargamento", Estrasburgo, edif. IP2 447, tel.: (33 3) 8817-4408 /  fax: (33 3) 8817-9059
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RESUMO        

Com cerca de 38,8 milhões de habitantes, a Polónia é o mais extenso e populoso dos países
candidatos à adesão à União Europeia. O seu pedido de adesão foi formalizado em 5 de Abril de
1994.

Do ponto de vista político, a Polónia satisfaz os padrões de um Estado democrático. Estão
garantidos os direitos do Homem e das minorias e as instituições inerentes a um Estado de direito
funcionam regularmente. Contudo, a Polónia terá ainda de envidar alguns esforços no sentido de
realizar as reformas económicas, administrativas e institucionais necessárias. Os défices existentes
deverão ser eliminados em cooperação com a União Europeia, no quadro das parcerias de adesão
e através das ajudas previstas pela UE.

Em 30 de Março de 1998, foram oficialmente iniciadas as negociações entre a UE e os países
candidatos à adesão, tendo assentado sobretudo na análise técnica de diversos capítulos e na
verificação da sua compatibilidade com o acervo comunitário.

Em 10 de Novembro último, a Polónia, tal como os outros países candidatos, iniciou as
negociações oficiais de adesão com a União Europeia sobre um certo número de capítulos (os
capítulos de negociação são 31 na totalidade).

No seu relatório ao Conselho Europeu de 12 de Novembro de 1998 sobre os progressos
efectuados por cada um dos países candidatos na preparação da adesão, a Comissão avaliou
favoravelmente o estado de adiantamento dos preparativos da Polónia para a adesão. O relatório
da Comissão examina os critérios políticos e económicos da adesão, bem como a capacidade da
Polónia para assumir as obrigações dela decorrentes. Salienta os progressos efectuados por este
país mas assinala também os sectores que ainda exigem esforços indispensáveis, como é o caso
do domínio judiciário, da luta contra a corrupção, da privatização das empresas públicas, da
reestruturação dos sectores do carvão e do aço, da modernização da agricultura; os sectores
aduaneiro e do ambiente requerem igualmente esforços suplementares. Tal como a maior parte
dos países candidatos, a Polónia terá de reforçar a sua capacidade administrativa para aplicar o
acervo comunitário.

Desde então, foi concluída a análise de um grande número de outros capítulos e a Comissão
apresentou recentemente o 2º relatório (de 13 de Outubro de 1999), com vista ao Conselho
Europeu de Helsínquia, elaborado com base na metodologia adoptada para o 1º relatório. Estão
ainda por efectuar muitos progressos.

As autoridades polacas esperam que sejam envidados todos os esforços necessários para que a
adesão à UE se concretize em 1 de Janeiro do ano 2003.
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I. SITUAÇÃO POLÍTICA

Em Maio de 1997, foi aprovada a nova Constituição (em vigor desde 17 de Outubro de 1997),
que contém elementos da ordem social católica, bem como novos conceitos, mais modernos,
relativos à prestação de serviços de saúde e de ensino gratuitos. A nova Constituição substituiu
a Constituição provisória de 1992.

Em 21 de Setembro de 1997, realizaram-se eleições legislativas na Polónia, que deram a vitória à Acção
Eleitoral  Solidariedade (AWS)1 - uma aliança constituída por várias dezenas de partidos de centro-
direita, agrupados em torno do Solidarnosc.

As próximas eleições presidenciais deverão ter lugar no ano 2000. O Presidente actual, Sr. Kwasniewski,
surge como candidato favorito. De acordo com uma sondagem da CBOS (de meados de Outubro), 56%
dos eleitores votariam a seu favor. Por sua vez, o antigo Presidente Lech Walesa anunciou que seria
candidato às eleições (segundo a mesma fonte, obteria 7% dos votos).

a) Resultados das eleições legislativas (21 de Setembro de 1997)

Número de lugares no Sejm
1993 1997

Acção Eleitoral Solidariedade  (AWS)      0  201
União da Esquerda Democrática (SLD)   171  164
União Democrática - União da Liberdade (UD/UW)    74    60
Partido Camponês Polaco (PSL)               131    27
Movimento de Reconstrução da Polónia (ROP)                      0      6
União do Trabalho (UP)         41      0
Confederação para uma Polónia Independente (KPN)       21      0
Bloco Independente de Apoio às Reformas (BBWR)        16      0
Outros (Minoria germânica)             4      2     
Independentes          2      0

Total   460  460

-  O Senado recém-eleito         

A sessão de abertura do novo Senado teve lugar em 21 de Outubro de 1997.

Os 100 mandatos do Senado estão distribuídos da seguinte forma:

AWS 51
SLD 28
UW   8
ROP   5
PSL   3
Independentes   5

                                               
(1) Integram a AWS: a União Cristã Nacional (ZChN), a Aliança do Centro (PC), a Confederação para uma Polónia

Independente (KPN), o Movimento dos Cem (Ruch Stu) e o Instituto Lech Walesa.
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A vitória eleitoral do Solidarnosc, que conquistou 201 dos 460 lugares da Assembleia Parlamentar, pôs
termo a quatro anos de domínio do partido dos ex-comunistas e da sua coligação com o Partido
Camponês Polaco (PSL), igualmente de esquerda. O Partido Camponês Polaco perdeu mais de metade
dos seus partidários e o seu capital de lugares no Sejm passou de 132 para menos de 30; o PSL opunha-
se às privatizações e à reforma agrária na Polónia.

A consolidação dos partidos de direita e do centro contribuiu para a obtenção da maioria na Assembleia
Parlamentar sob a liderança da AWS. Além disso, os eleitores decidiram retirar o seu apoio aos
pequenos partidos em favor da AWS, do que resultou que três partidos - AWS, SLD e a União da
Liberdade (UW), partido que preconiza a economia de mercado - tenham obtido a maioria dos votos.

O presidente da AWS, Marian Krzaklewski, o líder da União da Liberdade, Leszek Balcerowicz, e o
novo Primeiro Ministro, Jerzy Buzek, da Acção Eleitoral Solidariedade, celebraram um acordo de
coligação que serviu de base à formação do novo Governo. As responsabilidades da governação são
partilhadas pela AWS e pela UW. Em termos de mandatos, o Sejm e o Senado são controlados pela
Solidariedade. A Acção Eleitoral Solidariedade e a União da Liberdade partilham as pastas ministeriais.

b) O programa da coligação e as suas dificuldades

Desde a sua chegada ao poder, a coligação iniciou um programa de reformas, com vista a modernizar
as estruturas do Estado, torná-las mais eficazes, mais democráticas, de modo a assegurar uma integração
plena da Polónia quer na União Europeia quer nas estruturas de segurança euro-atlânticas. A principal
reforma realizada incidiu na reforma da administração local,  que permitiu reduzir o número de Voïvods,
ou regiões administrativas, de 46 para 16. Esta reforma entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1999 e
constitui uma descentralização simultaneamente da autoridade pública e das finanças públicas, já que as
regiões são doravante responsáveis pelo seu próprio desenvolvimento e pela aplicação das políticas
económicas regionais. 

Com efeito, as Voïvods (circunscrições administrativas) dispõem de um conselho eleito, a diétine,
presidida por um marechal e um representante do poder central, o voivode, a quem compete velar pelo
bom funcionamento dos serviços do Estado. As diétines das voïvods têm por função principal o
desenvolvimento económico da região e, desde 1 de Janeiro, são responsáveis pelas escolas superiores,
os hospitais especializados e as clínicas, os principais centros culturais (museus, teatros, etc.) e a
manutenção das rodovias departamentais. O voivode, uma espécie de governador de perfil
deliberadamente político, é responsável pelo controlo da legalidade dos actos das colectividades locais.

A reforma conduziu igualmente à criação, entre a voivode e a comuna, de um nível administrativo
suplementar, o powiat ou distrito, que corresponde administrativamente ao Kreis alemão, onde os
administrados realizam agora determinados actos administrativos outrora assegurados pelos serviços das
voïvods. O powiat é responsável pelas escolas secundárias, os hospitais, a luta contra o desemprego e
as vias intermunicipais.

Os municípios, criados no início dos anos 90, viram as suas competências confirmadas em matéria de
registo do Estado Civil, serviços de saneamento, cemitérios e serviços de transportes públicos. Desde
1 de Janeiro, tornaram-se responsáveis pelo financiamento e pelo controlo dos centros de saúde locais
e as enfermarias das escolas primárias. Está prevista uma ajuda orçamental do Estado para custear estas
novas despesas.
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O Governo polaco pretende igualmente iniciar a reforma de três sectores essenciais: saúde, pensões de
reforma e educação.
A decisão de reestruturar o sistema de saúde resulta da constatação do facto de o sistema anterior,
simultaneamente deficiente em termos de cuidados de saúde e dispendioso em termos financeiros, não
poder ser objecto de racionalização. De essência liberal e inspirado no modelo alemão (caixa de
previdência regional), a reforma introduz o princípio da escolha do médico e do centro de saúde pelo
paciente (escolha possível anteriormente apenas no sector privado ainda pouco desenvolvido) e o
conceito de médico de família. Os recursos fiscais que reverteram a favor do Orçamento Geral serão
doravante cobrados e redistribuídos pelas caixas de saúde regionais, recentemente criadas, com as quais
os centros de saúde e os médicos deverão celebrar uma convenção. Será nomeado um Conselho de
Administração pelas autoridades regionais eleitas (e não pelo Estado). A parte do imposto sobre o
rendimento que será consagrada à saúde foi fixada em 7,5%. A escolha da caixa de previdência depende
do local de residência. Até á data, foi apenas criada uma única caixa sectorial pelos representantes das
profissões “uniformizadas” (exército, polícia, guardas prisionais, etc.).

A implementação desta reforma decorre presentemente em condições difíceis.

A reestruturação do sistema de pensões de reforma foi objecto de consenso nacional, tendo sido
preparada sob a coligação social-democrata precedente. O princípio de base consiste na possibilidade
de o beneficiário receber de futuro uma pensão de reforma em função do montante das suas próprias
contribuições individuais ao longo do período de actividade (obrigatórias e/ou facultativas). O sistema
é particularmente dissuasivo para o trabalho na economia paralela.

Educação
A reestruturação do sistema educativo é a menos avançada nesta fase. O objectivo consiste em melhorar
progressivamente o nível de educação da maioria da população escolar, nomeadamente das zonas rurais,
que ainda não beneficia de escolaridade (menos de 13% das crianças das zonas rurais prosseguem a sua
escolaridade após a educação primária).

Um ano após a constituição do Governo de coligação surgiram várias divergências entre os dois
parceiros, que se saldaram por algumas demissões no âmbito da representação do AWS no Sejm,
reduzindo desta forma a maioria da coligação de 31 para 17 votos.

No início de Janeiro de 1999, o PSL (Partido Camponês Polaco) moveu uma moção de censura contra
o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, L.L. Balcerowicz, que foi rejeitada. O ministro da
Saúde, M. Maksymowicz, foi igualmente objecto de uma moção de censura, também rejeitada.

As tensões entre os parceiros da coligação devem-se essencialmente ao carácter particularmente
complexo da AWS (que agrupa cerca de trinta partidos e sindicatos), bem como às diferenças de
abordagem das questões principais, como a integração europeia. Certos conflitos manifestaram-se de
forma mais ou menos aberta entre os dois partidos da coligação: a reivindicação de uma maior influência
da AWS nas questões europeias, actualmente dominadas pela UW, a tentativa de recuperação do
controlo pela AWS do sector audiovisual, acusado de se encontrar nas mãos da oposição do SLD e do
PSL (nomeadamente a televisão e radiodifusão públicas), os conflitos entre indivíduos e respectivas
atribuições, no momento da redefinição das competências dos ministros e organismos governamentais.
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c) Os partidos políticos, a opinião pública e a UE

A AWS, defendendo uma abordagem patriótica e nacionalista, espera proteger a economia polaca da
concorrência europeia e preservar as tradições nacionais e a cultura contra a uniformização de uma
cultura ocidental. A UW, de carácter mais liberal e internacional, defende a integração imediata da
Polónia na UE, esquecendo as difíceis negociações de adesão a que terá de fazer face.
Os restantes partidos representados no Sejm, quer se trate da União da Esquerda Democrática (SLD),
do Partido Camponês Polaco (PSL) ou do Movimento de Reconstrução da Polónia (RDP), desejam, de
uma forma geral, que a Europa contribua com uma ajuda financeira substancial para que a Polónia possa
preparar o melhor possível a sua adesão.

Outros partidos não representados no Sejm

* A União do Trabalho (UP) apoiou claramente o processo de integração europeu mas sem a
veemência da SLD e da UW.

* A União da Política Real (UPR): embora este partido seja descrito como pró-europeu e
pró-Aliança Atlântica, sempre ressalvou que a Polónia devia negociar condições vantajosas para a
integração na UE.

* Bloco pela Polónia: a posição deste partido pode ser considerada anti-europeia.

No início de Setembro, a apresentação pelo Governo ao Parlamento do estado das negociações com a
União Europeia suscitou vivas críticas no seio da oposição, em particular por parte do seu principal
partido, o SLD, que salientou a falta de informações detalhadas sobre os problemas de integração. Este
partido manifestou igualmente a sua decepção quanto à criação do Conselho Nacional para a Integração
Europeia (prometida pelo primeiro-ministro J. Buzek), destinado a ser um órgão de conselho e de
sensibilização da opinião pública (missão que fica aquém das expectativas do SLD).

O PSL considera, por sua vez, que o Governo não está a defender suficientemente os interesses da
Polónia nas negociações com a UE.

O único ponto sobre o qual a oposição está de acordo (excepto os partidos extremistas anti-adesão) é
a proposta de calendário de adesão apresentada pelo primeiro-ministro: fim das negociações no início
do ano 2001, ratificação no final de 2002 e adesão em 1 de Janeiro de 2003.

O Governo polaco necessita do apoio da opinião pública para que a integração na UE seja um pleno
êxito. Os mais fervorosos partidários da adesão à UE são uma pequena elite de pessoas com rendimentos
elevados, pessoas com formação universitária, chefes de empresas, intelectuais e empresas do sector
privado.

Contudo, o apoio constante desta pequena elite à adesão não é necessariamente garantia de um apoio
permanente da população polaca. A população rural e os trabalhadores não qualificados mostram-se
hostis à adesão da Polónia e reforçam as fileiras dos movimentos nacionalistas. O número de agricultores
polacos deveria ser reduzido, nos próximos dez anos, de 27% para 5% da população activa. O Ministro
da Agricultura, Jacek Janiszewski, anunciou que o mercado do leite deverá passar a respeitar normas
sanitárias muito rigorosas, o que pode implicar a falência de numerosas empresas leiteiras e a
consolidação das outras, embora não existam outros meios para preparar o sector do leite polaco para
a entrada no mercado único a partir de 2002.
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Consequentemente, verificaram-se importantes manifestações de camponeses, em Fevereiro de 1999,
contra as reformas implementadas.

Por ocasião de uma sondagem realizada em Outubro de 1999 pelo ISP (Instituto dos Assuntos
Públicos), apenas 46% da população se manifestou a favor da adesão. Esta percentagem é a mais baixa
até ao momento (os últimos estudos do ISP revelaram um valor de 64% em Fevereiro de 1998 e 58%
em Junho de 1998. A percentagem de indecisos terá aumentado, passando de 14% em Fevereiro de 1998
para 27% em Outubro de 1999).

d) A OTAN

A Cimeira da OTAN realizada em Madrid, em 8 de Julho de 1997, confirmou que a Polónia, a Hungria
e a República Checa, integrariam o pelotão da primeira ronda de alargamento da OTAN, por serem os
países que melhor cumprem os critérios de adesão. Porém, esta integração deverá fazer-se acompanhar
de uma política activa em relação aos países de Leste, em especial a Rússia (segundo o Primeiro
Ministro Geremek). De facto, a lei de 27.12.1997 autoriza as autoridades polacas a controlarem
rigorosamente as pessoas que pretendam entrar no país vindo de países de Leste, sobretudo da Rússia
e da Bielorrússia, países com os quais a Polónia não celebrou acordos em matéria de vistos ou de
comércio livre. A situação suscitou vivos protestos por parte destes países, segundo os quais a Polónia
fechava as "portas" a Leste, mas a Comissão exortou a Polónia a manter as suas fronteiras orientais sob
controlo. As consequências destas restrições fazem-se, contudo, sentir na economia (por exemplo, o
volume de negócios do Warsaw's Russian Bazar registou uma diminuição de 30%). A migração envolve
cerca de 1 milhão de pessoas.

Em 20 de Outubro de 1998, o Governo polaco decidiu assinar e enviar ao Parlamento o projecto de lei
sobre a ratificação do Tratado do Atlântico Norte pela Polónia.

Desde 12 de Março de 1999 que a Polónia é membro da OTAN.

O Governo polaco deverá incorrer em certas despesas para adaptar as suas forças armadas às normas
da OTAN (2 mil milhões de ecus).
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II.     SITUAÇÃO ECONÓMICA

Síntese

O abrandamento do crescimento na Europa Central e Oriental, desencadeado pela crise na Rússia, não
poupou a economia da Polónia. O crescimento do PIB abrandou significativamente e as finanças públicas
registam um défice preocupante.

Desde o início de 1999, tornou-se evidente que o orçamento do Estado se encontrava sob uma pressão
invulgar, com as despesas ultrapassando rapidamente as receitas. Esta situação resulta, por um lado, do
abrandamento geral da economia e, por outro lado, da introdução no início deste ano de diversas
reformas no sistema de saúde, no regime de pensões de reforma e na administração regional. A balança
comercial caracteriza-se igualmente por uma certa debilidade, uma vez que as receitas das exportações
têm baixado mais rapidamente do que os pagamentos provenientes das importações, sobretudo devido
a condições externas.

Crescimento do PIB

A taxa de crescimento do PIB abrandou nos primeiros nove meses de 1998, baixando de 6,4% no
primeiro trimestre, para 5,4% no segundo e 5,0% no terceiro. No quarto trimestre, caiu drasticamente
para 2,9% em termos de variação anual. E nos primeiros três meses de 1999, a taxa de crescimento do
PIB baixou para apenas 1,5%. Simultaneamente, grande parte da economia passou de uma situação de
investimento em 1998 para uma situação de consumo em 1999.
Esta desaceleração resulta em grande parte de factores externos: a perda de mercados no Oriente
provocada pela crise teve um impacto maior do que esperado (e mais severo do que para as restantes
economias da Europa Central), afectando duramente as exportações.

Esperava-se de uma forma geral que a economia apresentasse sinais de recuperação mais fortes em
meados do corrente ano. Com efeito, o crescimento poderá ainda aumentar este ano: fontes
governamentais sugerem um crescimento geral do PIB de cerca de 4% para 1999, e os principais
analistas independentes polacos prevêem um crescimento de 3,6 a 3,9%. No entanto, estas previsões
dependem fundamentalmente de um crescimento económico mais forte na Europa Ocidental. Se a
recuperação prevista para a zona euro não se concretizar nos próximos meses, os problemas da Polónia
poderão agravar-se. A taxa de crescimento do PIB poderá baixar para pouco mais de 3% este ano
(contra 6,8% em 1998 e 4,8% em 1997), ao passo que o actual défice da balança de transações correntes
poderá aumentar para cerca de 7% do PIB (comparando com 4,4% em 1998).

As instituições governamentais polacas e os principais analistas do país prevêem uma melhoria do
mercado na segunda metade de 1999, resultante sobretudo de um crescimento mais forte das principais
economias da UE. O consumo interno continuará a crescer rapidamente, excepto se se verificar um
aumento drástico das taxas de juro (o que parece improvável). O consumo assenta num rápido
crescimento dos rendimentos reais (uma subida de 3 a 4% no primeiro semestre) e, apesar das
dificuldades na situação económica, a confiança dos consumidores mantém-se surpreendentemente
vigorosa. Ao longo de cada mês, de Outubro de 1998 a Fevereiro de 1999, as vendas dos sector
industrial baixaram. De Março a Junho, o crescimento recuperou, mas a recuperação registada foi
modesta: numa base anual, verifica-se que as vendas subiram cerca de 3,3% em Março, mas apenas
cerca de 0,3% em Abril, 2,2% em Maio e 1,0% em Junho.
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Previsões (EIU)

(% de variação anual excepto quando assinalado em contrário)

                             1997(a)   1998(a)  1999(b)  2000(b)

Crescimento Real do PIB                  6,9        4,8      3,1      4,3
Venda de produtos industriais   10,8       4,8      2,9      4,5
Valor bruto da produção agrícola    1,5        3,5      3,0      2,5
Investimento bruto em capitas fixos      20,6      16,0      7,0      8,0
Inflação dos preços junto do consumidor
 Média                            15,9      11,7      6,9      7,4
 Final do ano                            13,2       8,5      7,1      7,7
Exportação de mercadorias(c) 27,3      30,1     33,6     39,3
(mil milhões de USD; preço fob)
Importações de mercadorias(c) 38,5      43,8     47,7     53,3
(mil milhões USD; preço fob)
Balança Comercial(c) ($ m)                -11,269   -13,720  -13,738  -13,199
Balança de Transações Correntes(c) -3,2      -4,6    -6,4      -5,4
(% do PIB)
Total da dívida externa (d) 39,9      42,6     43,6     46,4
(mil milhões de USD)

(a) Real (b) Previsões EIU (c) Fonte: Banco Nacional da Polónia (d) Dezembro

Orçamento

Espera-se que o Governo não consiga cumprir os seus objectivos em termos de défice orçamental
(2,15% do PIB previsto) em 1999, uma vez que o Orçamento Geral se baseia em estimativas
macroeconómicas que deixaram de ser realistas, nomeadamente uma taxa de crescimento do PIB de
5,1%. Com base numa previsão de crescimento real do PIB de 3,1% e uma taxa de inflação no final do
ano de 7,1%, o défice deverá atingir 2,7% do PIB. As probabilidades de se ultrapassar o objectivo
previsto inicialmente para o défice orçamental aumentaram, após o primeiro semestre de 1999, quando
o défice orçamental totalizou 88% do valor total previsto para o corrente ano. O declínio das finanças
públicas reflecte o impacto do abrandamento económico, que provocou uma diminuição das receitas
fiscais. Todavia, reflecte igualmente os custos excepcionais associados às grandes reformas introduzidas
na administração local, no sistema de saúde e de pensões. Calcula-se que o défice orçamental sofra
apenas uma ligeira redução no ano 2000. Prevê-se igualmente uma subida da taxa de crescimento do
PIB, o que permitirá aumentar as receitas fiscais. No entanto, a taxa de desemprego manter-se-á elevada
e será necessário suportar os custos tanto do processo de reestruturação das indústrias nacionais do
carvão e do aço como do processo de adesão da Polónia à UE e à OTAN.

No final de Setembro de 1999, o Conselho de Ministros aprovou um projecto de orçamento para o ano
2000 que prevê uma redução no défice do sector público para 2,4% do produto interno bruto. O
projecto deverá agora ser apresentado ao Parlamento, onde as disposições relativas à diminuição dos
impostos directos e aumento dos impostos indirectos serão alvo de contestação.

Contudo, o projecto de orçamento baseia-se num crescimento de 5,2% para o próximo ano, comparado
com um valor de 4% para 1999; excedendo algumas das previsões dos analistas independentes.  O
referido projecto prevê igualmente um défice da balança de transações correntes equivalente a 6,1% do
PIB em 2000, ou seja, uma descida comparativamente aos 6,8% de défice previsto para o corrente ano.
A taxa de inflação, que este ano deverá ascender a 6,8%, baixará, de acordo com o projecto, para 5,7%
do PIB em 2000. Algumas das medidas mais controversas apresentadas no documento incluem,
designadamente, a imposição de uma taxa de IVA de 3% sobre a comercialização dos produtos agrícolas
não transformados e a introdução de um plano para reduzir os dois escalões mais elevados do IRS de
40% para 36% e de 30% para 29%.
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Situação cambial

Os receios de uma apreciação da moeda nacional face ao dólar e ao euro revelaram-se injustificados. Até
à data, desde o início de 1999, o zloty perdeu cerca de 14% do seu valor contra o dólar e 8% contra o
euro, apesar de a queda não ter sido uniforme. No entanto, a moeda poderá ser alvo de pressões
conflituosas no próximo ano. Se, por um lado, a redução das taxas de juro nominais  e os receios em
termos de défice da balança de transações correntes desencorajarão o investimento nesta moeda, por
outro lado, o zloty poderá ser fortalecido por uma forte privatização, pelas entradas de capitais sob a
forma de ajudas da UE, e por decisão da agência de “rating” Standard & Poor no sentido de aumentar
o “rating” de crédito da Polónia em Junho.

Problemas internos

A manutenção de um equilíbrio macroeconómico em 1999 foi dificultada por pressões políticas internas:

• As reformas do serviço de saúde não foram bem compreendidas, tendo-se tornado
extremamente impopulares. Os enfermeiros protestaram publicamente contra os baixos
salários no primeiro semestre de 1999 e, após uma longa disputa, parecem ter conseguido
algumas concessões por parte do Governo.

• Os agricultores, atingidos duramente pela perda dos mercados russos, bloquearam as
estradas, na tentativa (mais uma vez, em parte bem sucedida) de obter novas ajudas
financeiras do Estado. Por outro lado, é ainda forte o descontentamento contra o apoio
concedido pelo Governo para a aquisição de sementes na campanha agrícola em curso.

• Os mineiros obtiveram aparentemente novas ajudas financeiras do Estado para a
reestruturação do sector do carvão e para o programa de reformas antecipadas.

• Os trabalhadores da indústria da defesa conseguiram receber um novo contrato do Ministério
da Defesa, pouco tempo depois de uma manifestação violenta na capital.

Todas estas disputas agravam a situação orçamental. Entretanto, o Parlamento deverá ainda aprovar
algumas políticas controversas de redução dos impostos que constituem a pedra basilar das propostas
do Ministério das Finanças para o ano 2000.

Privatização

Não obstante as incertezas políticas que ainda subsistem, o programa de privatização continua a
despertar o interesse dos investidores e 1999 deverá ser um ano excepcionalmente frutuoso em termos
de receitas geradas pelas privatizações. A alienação de uma participação de 52% do Banco Pekao, no
início do Verão, constituiu um contributo muito significativo nesse sentido, gerando um montante
ligeiramente superior a mil milhões de dólares de receitas. No início de Agosto, o Ministério fez um
convite à apresentação de propostas de aquisição de uma participação de 25-35% do monopólio
Telekomunikacja Polska (TPSA), avaliada em 4-5 mil milhões de dólares. O Tesouro espera igualmente
alienar uma participação de 10% da Companhia Aérea Polaca LOT até ao final deste ano. Esta alienação
de bens será suficiente para atrair novamente o interesse dos investidores para a Polónia, contribuindo
para a recuperação do zloty. O programa deverá ainda limitar a acção da comissão monetária
parlamentar em matéria de taxas de juro.
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Comércio

O serviço central de estatísticas polaco revela que, enquanto o valor em dólares das exportações baixou
nos primeiros cinco meses de 1999 cerca de 7,3%, em termos de variação anual, as vendas destinadas
à Rússia caíram cerca 71,3% e as vendas destinadas à Europa Central e Oriental baixaram
aproximadamente 38%. A Rússia passou de 2º ou 3º parceiro comercial da Polónia para 12º. Além disso,
uma análise atenta da situação relativa à balança de transações correntes permite avaliar o impacto da
recessão russa no comércio informal transfronteiriço: no primeiro semestre de 1999, os benefícios
líquidos deste tipo de comércio ascenderam a apenas 1,6 mil milhões de dólares, comparativamente a
2,9 mil milhões, no mesmo período de 1998. As condições comerciais nos mercados ocidentais da
Polónia também se degradaram durante o período de referência.

Desde 1991, a UE tem mantido de forma contínua um excedente comercial com a Polónia, que tem
vindo aumentar quase todos os anos. Todavia, as últimas informações relativas a 1999 indicam que o
excedente poderá baixar este ano, em virtude de uma redução nas exportações comunitárias, provocada
pelo abrandamento económico da Polónia.

(Fontes: Oxford Analytica; Economist Intelligence Unit; Financial Times)

Estratégia para o futuro

O Ministro da Economia definiu uma “Estratégia para as finanças públicas e o desenvolvimento da
economia – Polónia 2000/2010”. Este documento compreende três hipóteses: crescimento “activo” (taxa
de crescimento anual do PIB de 7-8% no período de referência); “passivo” (taxa anual de 4-5%); e um
cenário de “advertência” (3-4%). De acordo com o referido relatório, o cenário de crescimento “activo”
permitiria à Polónia duplicar o nível do PIB ao longo do próximo decénio, criar 3 milhões de empregos
e reduzir a  taxa de desemprego para 7% em 2010. No entanto, para atingir estes objectivos, sugere-se
a aceleração das privatizações, de tal forma que o sector privado atinja 90% do PIB em 2005 (atinge
actualmente 65%). Além disso, a parte relativa às despesas do Estado deveria baixar de 45% do PIB
para 33-35%. Seria igualmente necessário equilibrar o défice orçamental em 2002/2003, ao passo que
o IRC e o IRS seriam gradualmente reduzidos (a taxa do IRC baixaria de 34 para 28% a partir de 2000).
As previsões actuais baseiam-se num défice público de cerca de 2,7% do PNB, ou seja, um nível
comparável ao de 1998, apesar de o crescimento em 1999 ser mais fraco do que no ano precedente. A
dívida pública total deveria estabilizar em aproximadamente 48% do PIB e a dívida pública externa (33
mil milhões de dólares, ou seja, 22% do PIB) não colocaria problemas de financiamento e diminuiria
progressivamente.
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III.   RELAÇÕES COM A UNIÃO EUROPEIA    

a) Acordo Europeu

O Acordo Europeu com a Polónia foi assinado em Dezembro de 1991 e entrou em vigor em 1 de
Fevereiro de 1994, depois de um período de transição de dois anos. Alguns meses mais tarde, em 5 de
Abril de 1994, o Governo polaco formalizou o seu pedido de adesão à União Europeia. O Acordo
Europeu estabelece melhores condições para uma reforma económica e política eficaz, constituindo o
quadro institucional e a base jurídica das relações entre a Polónia e a União e cobrindo todos os
domínios de interesse comum: o diálogo político, o comércio dos produtos industriais e agrícolas, o
estabelecimento e a circulação dos trabalhadores, os serviços, a circulação dos capitais, a aproximação
das legislações, a cooperação económica, cultural e financeira, etc. O verdadeiro objectivo do Acordo
é, afinal, reduzir o prazo da adesão da Polónia à União Europeia.

O Acordo Europeu é objecto de debate e de avaliação em cada uma das reuniões ministeriais anuais do
Conselho de Associação. Este é apoiado por um Comité de Associação, que dirige as operações de
gestão interna no quadro do Acordo Europeu.

b) Trocas comerciais (ver anexo 3)

c) Instituições

Conselho de Associação - reúne duas vezes por ano e examina prioritariamente os problemas relativos
ao processo de adaptação da Polónia ao acervo comunitário.

Delegação na Comissão Parlamentar Mista União Europeia/Polónia - composta por doze deputados do
Parlamento Europeu e doze deputados do Parlamento polaco (Sejm), tendo por função principal
aprofundar o diálogo interparlamentar.

A próxima reunião da Comissão Parlamentar Mista UE-Polónia, que será a 12ª, está agendada para 22-
23 de Novembro de 1999, em Bruxelas.
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IV.   PEDIDO DE ADESÃO / Historial

A Polónia formalizou o seu pedido de adesão à UE em 5 de Abril de 1994, como consequência lógica
do seu desejo de integrar a família democrática europeia.

a) Parecer da Comissão

A avaliação da Comissão baseia-se na Agenda 2000 publicada em Julho de 1997. Este documento
constata que a Polónia satisfaz os critérios de uma democracia dotada de instituições solidamente
estabelecidas que garantem o Estado de direito, o respeito dos direitos do Homem, bem como o respeito
das minorias e a sua protecção. A Polónia deverá estar apta a participar plenamente, a médio prazo, no
mercado interno, desde que sejam envidados esforços especiais no sentido de adaptar este país ao acervo
comunitário nos domínios da agricultura, do ambiente e dos transportes.

Nesta óptica, a Comissão recomendou que se desse início às negociações de adesão com a Polónia e
comprometeu-se a apresentar regularmente um relatório sobre os progressos alcançados. O primeiro
relatório foi transmitido ao Conselho Europeu em Novembro de 1998, e o segundo, de 13 de Outubro
de 1999, será apresentado no Conselho de Helsínquia.

b) Parecer do PE

Na sua resolução sobre a Agenda 2000, de 4 de Dezembro de 1997, o PE declara que o alargamento
da União aos países candidatos representa uma nova etapa na via da construção de uma Europa unida
e livre. A referida resolução salienta ainda que a Polónia é, de longe, o candidato à adesão mais
importante e congratula-se com os enormes progressos realizados desde 1989.

Em Abril de 1999, foi aprovada uma nova resolução (relatora: Deputada M. Hoff) do PE sobre o
relatório da Comissão de Novembro de 1998 relativo aos progressos efectuados pela Polónia no
processo de adesão.

c) Parecer do Conselho

O Conselho Europeu, reunido em 12 e 13 de Dezembro de 1997 no Luxemburgo, decidiu que o
processo de adesão teria início em 30 de Março de 1998 com uma reunião dos Ministros dos Negócios
Estrangeiros da UE e dos 11 Estados candidatos à adesão. Foi instituída uma Conferência Europeia com
os Estados-Membros e os países candidatos à adesão à UE. A primeira reunião teve lugar em 12 de
Março de 1998 e a segunda em 6 de Outubro de 1998, no Luxemburgo.

Na Primavera de 1998, foram convocadas seis Conferências Governamentais bilaterais para dar início
às negociações com os seis Estados candidatos da primeira fase de alargamento, nomeadamente a
Polónia, e proceder às necessárias adaptações dos Tratados.
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V.   A ESTRATÉGIA DE PRÉ-ADESÃO

Estratégia de pré-adesão da Comissão elaborada em comum acordo com o Conselho e após
consulta do Parlamento Europeu nos termos do artigo 235? do Tratado CE

O Conselho Europeu decidiu instaurar parcerias de adesão bilaterais, para facilitar e acelerar a adaptação
dos países ao acervo comunitário. Decidiu-se que as negociações oficiais de adesão oficiais teriam início
em 31 de Março de 1998 e que comportariam seis conferências governamentais bilaterais,
nomeadamente com a Polónia.

Os domínios do alargamento assentam nos três pilares dos critérios de Copenhaga:     

- democracia, Estado de direito, direitos do Homem e protecção das minorias,
- economia de mercado,
- cumprimento das obrigações decorrentes da qualidade de Estado-Membro.

a) Parceria para a adesão

A Comissão  estabeleceu para cada um dos países candidatos uma parceria compreendendo:

- os domínios prioritários de acção, tal como definidos no parecer da Comissão;
- os meios financeiros que permitirão aos países candidatos aplicar estas prioridades;
- as condições de aplicação da ajuda.

Em contrapartida, foi solicitado a cada país candidato que apresentasse um programa nacional para a
adopção do acervo (PNAA), incluindo um calendário das acções prioritárias a empreender e os meios
financeiros disponibilizados.

A parceria para a adesão, bem como o PNAA, deverão ser revistos e actualizados, anualmente, por cada
um dos países candidatos.

No que respeita à parceria de adesão com a Polónia, a Comissão fixou prioridades a médio e longo
prazo (a implementar durante os próximos anos). Estas propostas foram adoptadas pelo Conselho em
15 de Março de 1998, após a introdução de ligeiras alterações pelo PE, em 11 de Março de 1998.

Nos relatórios regulares relativos aos progressos efectuados pela Polónia na preparação da adesão (de
Novembro de 1998 e Outubro de 1999), a Comissão apresenta uma avaliação deste país em matéria de
aplicação da parceria para a adesão e do PNAA.

Entre as prioridades a curto prazo, cabe salientar:

- a reforma económica (em particular, a aceleração do programa de privatização, a reestruturação do
sector público, a privatização do sector bancário...);

- a reestruturação industrial: foi adoptado um programa para o sector do aço em 30 de Junho de 1999;
- o mercado interno, incluindo a certificação, a uniformização, a harmonização em termos de

propriedade intelectual e industrial, a liberalização da circulação de capitais...
- a agricultura, a elaboração de uma política de desenvolvimento estrutural e rural coerente, a adopção

de medidas de execução no sector veterinário: foi adoptado um documento relativo à política
agrícola estrutural pelo Governo polaco em Julho de 1999;
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- o ambiente – transposição da legislação;
- a política judiciária e dos assuntos internos: desenvolvimento de um sistema de controlo, em especial,

nas fronteiras com a Bielorrússia e a Ucrânia e a harmonização do sistema de vistos com a UE;
- o reforço da capacidade institucional e administrativa, em particular no sector das alfândegas, ajudas

do Estado, assuntos judiciais, controlo fiscal, etc.

De acordo com o relatório da Comissão (de 13 de Outubro de 1999), pode-se constatar, de um modo
geral, que a Polónia efectuou muito poucos progressos no que respeita às prioridades a curto prazo
definidas na parceria de adesão. Pelo contrário, regista-se um atraso progressivo no domínio da
certificação, das ajudas estatais e da reestruturação do sector do aço.

Deverão ainda ser efectuados progressos significativos na adopção e aplicação do acervo em
matéria de assuntos internos, bem como em alguns sectores essenciais como a agricultura, a pesca
e o ambiente.

No que respeita às prioridades a médio prazo, o relatório da Comissão registou progressos nos seguintes
sectores:

- reforma económica: a Polónia adoptou recentemente uma estratégia com vista a atingir um equilíbrio
orçamental;

- mercado interno: no ano 2000, entrará em vigor um novo regulamento público do Governo relativo
às aquisições públicas; o Parlamento analisa presentemente a aprovação de um projecto de lei sobre
a uniformização e a certificação, e estão a ser estudadas medidas para a harmonização legislativa em
matéria de direito da concorrência;

- justiça e assuntos internos: a Polónia aprovou recentemente a Lei sobre os Cidadãos Estrangeiros.
Além disso, a coordenação dos serviços responsáveis pela luta contra a criminalidade começa a dar
resultados;

- transportes: foram efectuados progressos a nível da harmonização com o acervo no domínio dos
transportes rodoviários;

- emprego e assuntos sociais: verificaram-se desenvolvimentos significativos nos mecanismos de
segurança social.

b) Programa nacional de adopção do acervo comunitário (PNAA)

Em Maio de 1998, a Comissão para a Integração Europeia polaca (KIE) apresentou o programa
nacional polaco de preparação para a adesão (PNAA), aprovado pelo Governo em finais de Junho. Este
programa de preparação determina quais as medidas de harmonização a adoptar e propõe um calendário
para a sua aplicação até ao ano 2002. O programa assenta em três elementos: a aplicação das
disposições constantes do Acordo Europeu e a preparação recente da Polónia para a adesão, as
observações e recomendações da Comissão Europeia constantes do parecer, bem como as prioridades
estabelecidas no quadro da parceria de adesão. O programa retoma o documento "estratégia nacional
de adesão", já apresentado em Janeiro de 1997, actualizando-o e desenvolvendo-o.
Este documento deverá ser objecto de uma revisão e actualização anual.

No seu relatório de 13 de Outubro de 1999, a Comissão critica a ausência no PNAA de um calendário
preciso, de uma avaliação do impacto orçamental e de critérios institucionais para a trajectória de adesão
da Polónia.
Até ao final de Outubro de 1999, o Governo polaco deveria apresentar um projecto de desenvolvimento
nacional sob a forma de anexo ao PNAA. Deverão ser apresentadas propostas relativas ao financiamento
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PHARE para um certos número de regiões do país, ao co-financiamento e aos mecanismos de aplicação
para o período de 2000/2001.

Com base no referido projecto, o Governo polaco deveria apresentar uma proposta para o PHARE do
ano 2000, abrangendo as três vertentes do programa: cooperação administrativa, investimentos
respeitantes ao acervo e coesão económica e social.

c)  Ajuda financeira

No âmbito do programa PHARE, a Polónia recebeu, para o período 1990-1999, uma ajuda de 2024
milhões de ecus, sendo o montante correspondente a 1998 de 178 milhões de ecus.

No quadro da estratégia de pré-adesão, foi criada uma parceria de adesão para cada país, identificando
acções prioritárias em função das características específicas de cada candidato. Os fundos do programa
PHARE são concedidos na condição de os projectos identificados corresponderem às acções prioritárias
e desde que as condições técnicas e institucionais impostas pela Comissão - e que se aplicam a todos os
candidatos - sejam respeitadas. Deste modo, em Maio de 1998, a Comissão rejeitou um pedido da
Polónia relativo a um montante de 34 milhões de ecus, devido a uma preparação e justificação
inadequadas do projecto. Este caso suscitou grande inquietação na Polónia.

Para 1999, a Polónia beneficia de 213.500 milhões de euros, dos quais 20% a título do programa de
criação de instituições (43,33 milhões de euros) e 80% a título de investimentos (170,067 milhões de
euros). Além disso, uma proposta distinta de financiamento deverá custear os programas TEMPUS II
e (5 milhões de euros), bem como a participação da Polónia nos programas da Comunidade,
designadamente, LEONARDO e MATTHEUS (12 milhões de euros). No total, deverão ser consagrados
230500 milhões de euros à Polónia, a título do programa PHARE 1999. A ajuda financeira europeia para
a “cooperação transfronteiriça” será objecto de uma proposta de financiamento distinta.

A partir do próximo ano, com a implementação dos fundos de pré-adesão (programa IPSA para as infra-
estruturas e ambiente, SAPARD para a agricultura), a ajuda comunitária deverá, no mínimo, duplicar,
atingindo entre 600 e 1000 milhões de euros por ano.

Desde 1998, existe um novo instrumento criado pela Comissão: as “geminações institucionais”.
Apoiando-se no financiamento PHARE, este instrumento visa favorecer a adopção do acervo
comunitário, disponibilizando-se para o efeito consultores para a pré-adesão (CPA) provenientes das
administrações dos Estados-Membros. Compete aos CPA preparar e desenvolver as acções necessárias
 (p. ex. no domínio da formação) à adopção do acervo.

As 16 geminações propostas para 1999 representam mais de 35.183 milhões de euros.

d) Abertura oficial das negociações (30.03.1998) e screening

Em 30 de Março de 1998, teve lugar a abertura oficial das negociações de adesão com todos os Estados
candidatos, a que se sucederam, em 31 de Março, as negociações bilaterais com os candidatos do
primeiro grupo (5 + 1).

No final de Abril teve início a primeira parte do chamado processo de screening, que consiste num
exame analítico do acervo comunitário de todos os países candidatos em diversos campos.
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Trata-se de examinar capítulo a capítulo (31 no total) o estado de transposição do acervo comunitário,
de identificar as questões susceptíveis de exigir um período transitório e de proceder à negociação
definitiva logo que for adoptada uma posição comum (Estado candidato + Estados-Membros da UE).
Deste modo, o Conselho "Assuntos Gerais", reunido no Luxemburgo em 5 de Outubro de 1998, decidiu
iniciar as negociações de carácter técnico, concretas, com os seis países candidatos do primeiro grupo
relativamente a um certo número de dossiers significativos e submetidos ao screening.

O processo de screening aplicou-se em primeiro lugar aos sectores que apresentam menos problemas
de adaptação: actividades de investigação e científicas, telecomunicações, educação, cultura, PME,
direito das sociedades, PESC.

No final de Janeiro de 1999, a Polónia tinha apresentado à Comissão um total de 15 posições de
negociação.

Durante a Conferência Intergovernamental, realizada entre 30 de setembro e 4 de Novembro de 1999,
em Bruxelas, serão debatidos oito novos capítulos: UEM, livre circulação de capitais, política social,
transportes, tributação, ambiente, liberdade de serviços e energia.

O delicado capítulo da agricultura deverá ser negociado sob a Presidência portuguesa, abrangendo
questões como a adopção de um regulamento financeiro, a organização dos mercados e o
desenvolvimento rural.

e) Avaliação dos progressos efectuados pela Polónia na preparação da adesão – Relatórios da
Comissão

Em Novembro de 1998, a Comissão transmitiu o seu relatório relativo aos progressos efectuados pelos
países candidatos na preparação da adesão (em conformidade com a decisão do Conselho Europeu do
Luxemburgo, de Dezembro de 1997). Os relatórios do Parlamento Europeu foram tomados em
consideração no conjunto das informações recolhidas pela Comissão para a realização destas avaliações.

É importante salientar que cada país é avaliado com base nos mesmos critérios; a candidatura de cada
um evoluirá segundo o seu próprio ritmo.

A Comissão efectuou a sua avaliação à luz dos critérios políticos e económicos, bem como de outras
obrigações inerentes à adesão (objectivos UEM, da PESC, etc.). A situação da adopção do acervo
comunitário foi examinada em cada sector, bem como a capacidade judiciária e administrativa para
aplicar o acervo.

O documento da Comissão procede a um exame minucioso da situação da realização das prioridades
a curto prazo estabelecidas na parceria para a adesão.

O documento da Comissão fora objecto de uma profunda troca de impressões por ocasião da reunião
da Comissão Parlamentar Mista PE-Polónia de 25 de Novembro de 1998. De um modo geral, os
parlamentares polacos exprimiram a sua satisfação relativamente ao relatório da Comissão. No parecer
da Comissão, os desempenhos económicos da Polónia são prometedores; apesar do impacto da crise
russa, os investidores comunitários não abandonaram a Polónia. Alguns domínios, contudo, exigem a
realização de progressos consideráveis: o sector judiciário, a privatização da economia, a continuação
das reestruturações (carvão e aço) e a modernização da agricultura, bem como o ambiente e as ajudas
estatais.
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- No que respeita à PESC, é de notar que, salvo no que se refere à sua divergência relativa à
Bielorrússia, a Polónia prossegue a sua harmonização com o acervo comunitário.

- Em 13 de Outubro de 1999, a Comissão apresentou o 2º relatório periódico, com vista ao Conselho
Europeu de Helsínquia, relativo aos progressos efectuados pela Polónia na preparação da adesão.
Adoptou-se a metodologia utilizada para o 1º relatório.

Neste 2º relatório, a Comissão considera que, se é verdade que a Polónia cumpre os critérios de
Copenhaga, deverão ainda ser envidados esforços para aumentar a eficácia do sistema judiciário. Deverá
igualmente ser concedida uma atenção especial à luta contra a corrupção.

A nível económico, o maior desafio para a Polónia consiste em acelerar a reforma e a privatização, em
particular no sector agrícola, procurando simultaneamente, numa perspectiva a médio prazo, assegurar
a consolidação fiscal. O processo de privatização e de reestruturação das empresas públicas deverá ser
acelerado, em especial, no sector do aço.

De notar, sobretudo, que a Polónia não efectuou progressos suficientes no sentido de uma maior
harmonização da sua legislação, adaptando e reforçando as respectivas estruturas. Respeitou apenas de
forma limitada as prioridades a curto prazo da parceria para a adesão; existem lacunas em matéria de
certificação, de ajudas do Estado e de reestruturação do sector do aço. Finalmente, dever-se-ão reforçar
as capacidades nos domínios da protecção da propriedade intelectual, certificação, política agrícola e
regional, assuntos sociais, alfândegas, justiça e assuntos internos.

*    *    *

Para mais informações, poderá contactar:
Martine CHARRIOT, Parlamento Europeu, DG IV, Luxemburgo
Tel.: (352) 4300-22908 / Fax (352) 4300-27722 / e-mail: mcharriot@europarl.eu.int

John WITTENBERG, Parlamento Europeu, DG IV, Luxemburgo
Tel. (352) 4300-22447 / e-mail: jwittenberg@europarl.eu.int
Divisão dos Assuntos Internacionais e Institucionais
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Anexo 1

Presidente da República Aleksander KWASNIEWSKI

Composição do Governo polaco

Primeiro Ministro Jerzy BUZEK (AWS)
Primeiro Ministro Adjunto
e Ministro das Finanças Leszek BALCEROWICZ (UW)
Primeiro-Ministro Adjunto
e Ministro do Interior Janusz TOMASZEWSKI (AWS)
Ministro dos Negócios Estrangeiros Bronislaw GEREMEK (UW)
Ministro da Defesa Janusz ONYSZKIEWICZ
Ministro do Orçamento Emil WASACZ (AWS)
Ministro da Economia Janusz STEINHOFF (AWS)
Ministro da Justiça Hanna SUCHOCKA (UW)
Ministro do Trabalho Longin KOMOLOWSKI (AWS)
Ministro da Educação Miroslaw HANDKE (AWS)
Ministro da Cultura Joanna WNUK-NAZAROWA (UW)
Ministro da Agricultura Jacek JANISZEWSKI (AWS)
Ministro da Saúde  Wojciech MAKSYMOWICZ (AWS)
Ministro dos Transportes Eugeniusz MORAWSKI (UW)
Ministro do Ambiente Jan SZYSZKO (AWS)
Ministro das Comunicações Marek ZDROJEWSKI (AWS)
Comissão da Investigação Científica      Andrzej WISZNIEWSKI (AWS)
Comissão para a Integração Europeia     Ryszard CZARNECKI (AWS)
Ministros sem pasta                   Teresa KAMINSKA (Reformas sociais)

Jerzy KROPIWNICKI
(Centro de Estudos Estratégicos)
Wieslaw WALENDZIAK
(Chefe de Gabinete do Primeiro Ministro)
Janusz PALUBICKI (Coordenador Unidade Especial)
Kazimierz KAPERA (Família)
Jerzy WIDZYK (Programa de reconstrução após as
inundações)
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Anexo 2

OS DEZ PRINCIPAIS PARCEIROS COMERCIAIS

Exportações para:  milhões US$  % da totalidade
 
Alemanha            8.417         34,4
 
Rússia            1.654          6,8

Itália              1.357           5,6

Países Baixos        1.170         4,8
 
França             1.076         4,4

Ucrânia             978         4,0

Reino Unido       961         3,9

República Checa       847         3,5

Dinamarca              743         3,0

Bélgica/Luxemburgo          608         2,5

Outros             6.629        27,1

Mundo inteiro 24.440       100,0

Importações de:  milhões US$  % da totalidade
 

Alemanha              9.166        24,7

Itália                3.688         9,9

Rússia               2.526         6,8

Reino Unido       2.187         5,9

França               2.028         5,5
 
Estados Unidos        1.646         4,4

Países Baixos           1.413         3,8

República Checa       1.150         3,1
 
Suécia                 997         2,7
 
Bélgica-Luxemburgo            951         2,6

Outros              11.385        30,7

Mundo inteiro  37.137       100,0
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Anexo 3

Trocas comerciais entre a UE e a Polónia

Após a abertura da economia polaca, as trocas comerciais com a UE registaram um aumento constante
nos últimos sete anos. O balanço comercial foi positivo para a UE durante todo este período e evoluiu
consideravelmente a seu favor a partir de 1996.

Comércio da UE com a Polónia: 1991-1997

milhões de ecus

Importações da
UE (cif)

Exportações da
UE (fob)

Balanço

1991 7.106 8.897 1.791

1992 7.976 9.219 1.243

1993 8.458 11.114 2.656

1994 10.127 12.317 2.190

1995 12.251 15.294 3.043

1996 12.245 19.827 7.582

1997 14.155 24.986 10.831

Janeiro-Junho: 1997 6.898 11.856 4.958

Janeiro-Junho: 1998* 7.836 13.828 5.992

Fonte: Base de dados COMEXT 2, EUROSTAT

Produção: Serviço de Estatística/Parlamento Europeu

*Parcialmente calculado pelo Serviço de Estatística/PE
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Anexo 4

Representando 51% das importações da União Europeia e 42% das exportações em 1997, a Alemanha
é, de longe, o principal parceiro comercial da Polónia, logo seguida da Itália, com 10% das importações
e 13% das exportações. Todos os Estados-Membros registaram um balanço comercial positivo com a
Polónia em 1997.

Trocas comerciais entre os Estados-Membros e a Polónia (1997)

Importações da UE (cif) Exportações da EU (fob)

1000 ecus - % - 1000 ecus - % -

Total 14.154.975 100,0 24.986.186 100,0
 dos quais:

  França 1.028.951 7,3 2.064.396 8,3

  Bélgica-Luxemburgo 477.543 3,4 1.240.166 5,0

 Países Baixos 850.272 6,0 1.537.201 6,2

 Alemanha 7.208.436 50,9 10.519.075 42,1

 Itália 1.349.831 9,5 3.289.409 13,2

 Reino Unido 870.126 6,1 1.932.355 7,7

  Irlanda 66.900 0,5 180.447 0,7

 Dinamarca 660.914 4,7 775.356 3,1

  Grécia 76.116 0,5 81.119 0,3

  Portugal 29.115 0,2 41.249 0,2

 Espanha 254.429 1,8 700.354 2,8

  Suécia 548.173 3,9 1.170.003 4,7

  Finlândia 295.329 2,1 614.102 2,5

 Áustria 438.840 3,1 840.954 3,4
Fonte: Base de dados COMEXT 2, EUROSTAT

Produção: Serviço de Estatística do Parlamento Europeu
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Anexo 5

Totalizando 70% das exportações em 1994 e 1995 e um pouco menos em 1997, 64%, a quota da UE
no sector comercial da Polónia é bastante significativa. No que diz respeito às importações, a
percentagem que a UE representa no total manteve-se relativamente estável nos últimos anos - à volta
de 64%.

Comércio externo da Polónia: 1991/1997

Milhões de
ecus

Exportação Importação

Total  dos quais: UE Total  dos quais: UE

Milhões de
ecus

% Milhões de
ecus

%

1991 12.027 7.729 64,3 12.716 8.137 64,0

1992 10.264 6.333 61,7 12.095 6.970 57,6

1993 12.078 8.364 69,2 16.084 10.422 64,8

1994 14.327 10.028 70,0 17.976 11.843 65,9

1995 17.502 12.262 70,1 22.209 14.359 64,7

1996 19.244 12.794 66,5 29.242 18.692 63,9

1997 22.708 14.574 64,2 37.308 23.809 63,8
Fonte:  Direction of Trade Statistics, Yearbooks, FMI

Estatísticas Mensais de Comércio Externo, Maio de 1998,
OCDE
Produção: Serviço de Estatística do Parlamento Europeu


