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As fichas temáticas editadas pela Task-Force "Alargamento" têm por objectivo fazer, de forma sistemática e sintética, o ponto da situação das conversações sobre os diversos 
aspectos do alargamento da União e das posições adoptadas a este respeito pelos Estados-Membros, pelos países candidatos e pelas Instituições europeias. Estas fichas serão 
actualizadas em função dos progressos realizados nas negociações. Foram já publicadas as seguintes fichas temáticas:  
 
Nº   Título         Nº PE   Data  Línguas 
 
1  Chipre e o alargamento da UE      167.284/rev.4  18.03.99 Todas 
2  A Hungria e o alargamento da UE      167.296/rev.2 01.02.99 Todas 
3  A Roménia e o alargamento da UE      167.297/rev.2 26.02.99 Todas 
4  A República Checa e o alargamento da UE     167.335/rev.3 18.10.99 Todas 
5  Malta e o alargamento da UE     167.350/rev.3 01.07.99 Todas 
6  A Bulgária e o alargamento da UE     167.392/rev.3 11.10.99 Todas 
7  A Turquia e o alargamento da UE     167.407/rev.2 17.06.99 Todas 
8  A Estónia e o alargamento da UE     167.409/rev.1 08.10.98 Todas 
9  A Eslovénia e o alargamento da UE    167.531/rev.1 08.02.99 Todas 
10  A Letónia e o alargamento da UE     167.532/rev.2 27.09.99 Todas 
11  A Lituânia e o alargamento da UE     167.533/rev.2 12.01.99 Todas 
12         A Polónia e o alargamento da UE     167.587/rev.2 03.03.99 Todas  
13  A República Eslovaca e o alargamento da UE   167.609/rev.2 20.08.99 Todas 
14  A Rússia e o alargamento da UE     167.734/rev.1 23.02.99 Todas 
15  Aspectos institucionais do alargamento da UE    167.299/rev.1 21.06.99 DE-EN-ES -FR-IT 
16  Controlo e protecção das finanças da UE tendo em vista o alargamento 167.330  09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17  A política ambiental e o alargamento da UE    167.402  23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18  A Conferência Europeia e o alargamento da UE   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  A democracia e o respeito dos direitos humanos no processo de 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 com dados estatísticos sobre o alargamento da UE  167.614/rev.5 06.07.99 EN 
23  Os problemas jurídicos do alargamento da UE   167.617  19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24  A estratégia de pré-adesão para o 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 da UE 167.690/rev.1 30.03.99  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  Agricultura e alargamento      167.741  03.09.98        DE-EN-ES-FR-IT 
28  A Suíça e o alargamento da União     167.777/rev.1 08.03.99 Todas 
29  O alargamento da União e as pescas    167.799  12.10.98 Todas  
30  A Política Externa e de Segurança Comum e o alargamento da União Europeia 167.822/rev.1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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Nº  Título        Nº PE  Data Línguas 
 
31  A segurança e a defesa e o alargamento da União Europeia  167.877  30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32  O Espaço Económico Europeu EEE e o alargamento da União Europeia 167.887  17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33  O Programa PHARE e o alargamento da União Europeia  167.944  04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34  A União Económica e Monetária (UEM) e o alargamento da União Europeia 167.962  04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
35  A política industrial e o alargamento da União Europeia  167.963/rev.1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
36  A Agenda 2000 e o processo de adesão à UE   168.008/rev.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
37  O alargamento e as relações económicas externas   168.062/rev.1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38  O papel do PE no processo de alargamento da UE   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 da Europa Central e Oriental candidatos à adesão 168.257  22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
41  A opinião pública sobre o alargamento nos Estados-Membros e nos países candidatos  168.296  22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
42  A minoria russa nos Estados bálticos    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 
  
 
Para obter exemplares destas fichas temáticas, contactar:  Sra. E. Deguffroy, Luxemburgo, SCH Room 602, Tel. (352) 4300-22906 / fax: (352) 4300-29027  

 Task-Force “Alargamento”, Bruxelas, LEO 06D119, Tel. (32 2) 284 2381 / fax: (32 2) 284 4984 
 Task-Force “Alargamento”, Estrasburgo, IP2 447, Tel. (33 3) 8817-4408 / fax: (33 3) 8817-9059 

 
INTRANET: http://www.europarl.ep.ec/enlargement   INTERNET: http://www.europarl.eu.int/enlargement EPADES: epades\public\elargiss 
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RESUMO 
A Hungria continua a fazer progressos regulares e constantes na via da preparação para o 
alargamento da União Europeia, mas esse facto não tem continuado a conferir vantagens 
eleitorais ao Governo de Viktor Orban. Perante a descida da sua taxa de popularidade nas 
sondagens, Orban procedeu a uma remodelação do seu governo, em 1999. Desde então, os 
problemas ambientais têm dominado a agenda noticiosa, primeiro devido a um derramamento de 
cianeto numa mina da Roménia, que poluiu o rio Tisza, e depois devido às grandes cheias que 
afectaram a mesma região. Orban tem sido também criticado no que se refere à questão do 
controlo da comunicação social.  
 
As negociações de adesão com a UE prosseguiram, embora os húngaros tenham apelado à UE no 
sentido de que não permita que os seus conflitos internos adiem a data da adesão. O Governo 
húngaro está confiante em que a  Hungria estará preparada para aderir à UE em Janeiro de 2003, 
apesar de a UE ainda não ter marcado uma data indicativa para essa adesão.   
 
 
I.  SITUAÇÃO POLÍTICA 
 
1.  História recente 
Após 1947, o maior partido na Hungria era o Partido Comunista. Nacionalizada a economia e 
eliminados progressivamente os outros partidos políticos, foi introduzida uma Constituição 
comunista, em 1949, e conduzida uma política estalinista. Contudo, em 23 de Outubro de 1956 
rebentou uma revolução em Budapeste. O primeiro-ministro Imre Nagy declarou a neutralidade 
da Hungria e anunciou a saída do Pacto de Varsóvia. Em 4 de Novembro, o Exército Vermelho 
soviético restabeleceu o controlo militar, e em meados de Dezembro foi esmagada a última 
resistência. Janos Kadar, Secretário-Geral do Partido Socialista dos Trabalhadores Húngaro 
reorganizado, assumiu o poder. Na década de 60, o governo introduziu uma certa moderação e 
em 1963 os revolucionários foram amnistiados. 
 
Seguiram-se importantes reformas económicas, com a introdução, em 1968, do Novo 
Mecanismo Económico, um conjunto de medidas que visavam aumentar a autonomia das 
empresas e o papel dos mercados no processo de tomada de decisões em matéria de economia. 
Em 1982, foram legalizadas as empresas cooperativas de pequena dimensão. Contudo, estas 
reformas tiveram lugar numa situação de conflito no seio do partido, entre reformadores e linha 
dura, e de uma progressiva instabilidade provocada pelos grupos da oposição. Janos Kadar foi 
substituído no cargo de Secretário Geral do partido, em 1988, por Karoly Grosz. Em 
consequência do aumento das pressões a favor de reformas, foi organizado um funeral público de 
Imre Nagy, que tinha sido secretamente executado em 1956, e que foi novamente sepultado. Ao 
mesmo tempo realizavam-se negociações com os partidos da oposição sobre novas instituições 
políticas. Em Outubro de 1989, o Partido Socialista dos Trabalhadores Húngaro passou a 
chamar-se Partido Socialista Húngaro (PSH). 
 
Em Março de 1990 realizaram-se eleições parlamentares, nas quais o Fórum Democrático 
Húngaro (FDH) foi o partido mais votado. O presidente do FDH, Joseph Antall, formou um 
governo de coligação com outros dois partidos conservadores, o Partido dos Pequenos 
Proprietários (PPP) e o Partido Popular Cristão Democrata (PPCD). Os partidos da oposição 
liberal, a Aliança dos Democratas Liberais (ADL) e a Aliança dos Jovens Democratas (FIDESZ), 
juntaram-se ao PSH na oposição. 
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Um dos factores mais importantes foi o acordo de Joszef Antall com o maior partido da 
oposição, a ADL, mediante o qual foram alargados os poderes do primeiro-ministro e o 
Parlamento elegeu para presidente um membro da ADL, Arpad Goncz. O acordo suprimiu ainda 
o requisito de maioria de dois terços que vigorava para a aprovação da maior parte da legislação. 
 
As eleições mais recentes tiveram lugar em Maio de 1998 e os resultados foram na altura 
surpreendentes. O novo primeiro-ministro passou a ser Viktor Orban, do Partido Fidesz, que 
formou uma coligação com o PPP e o Fórum Democrático Húngaro, como partidos minoritários. 
 
Foram os seguintes os resultados: 
 
 
 
PARTIDO 

 
% DE VOTOS 
POR LISTA 
PARTIDÁRIA 

 
CIRCUNS- 
CRIÇÕES 
GANHAS 

 
TOTAL DE 
LUGARES  

 
LUGA-
RES 
1994 

 
Aliança dos Jovens Democratas 
- Partido Cívico Húngaro 
(FIDESZ)  

 
29,4 

 
90 

 
148 

 
20 

 
Partido Socialista Húngaro 
(PSH) 

 
32,9 

 
54 

 
134 

 
209 

 
Partido dos Pequenos 
Proprietários (PPP) 

 
13,2 

 
12 

 
48 

 
26 

 
Aliança dos Democratas Liberais 
(ADL) 

 
7,6 

 
2 

 
24 

 
70 

 
Fórum Democrático Húngaro 
(FDH) 

 
2,8 

 
17 

 
17 

 
37 

 
Partido Húngaro da Justiça  
e da Vida (PHJV) 

 
5,5 

 
- 

 
14 

 
0 

 
Democratas Cristãos 

 
2,3 

 
- 

 
0 

 
22 

 
Independentes/Outros 

 
6,3 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2.  Instituições 
A actual Constituição é uma versão radicalmente modificada da Constituição da era comunista, 
aprovada em 1949 e alterada em 1972. O Parlamento eleito em 1985 levou a cabo uma ampla 
revisão no final de 1989 - entre outras modificações, a Hungria foi declarada uma república, foi 
eliminada e posição privilegiada do partido dominante e foram introduzidas algumas reformas 
administrativas e jurídicas. Estão em curso, há dois anos, os trabalhos de elaboração de um nova 
Constituição por uma comissão multipartidária, mas as divisões entre partidos e no seio do 
partido do poder, o Partido Socialista Húngaro, impediram que o Parlamento chegasse a acordo 
sobre um texto. 
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A Hungria é uma democracia parlamentar, com uma Assembleia Nacional de uma só câmara. O 
sistema eleitoral é complexo, combinando elementos de votação por maioria e de votação 
proporcional. Dos 386 lugares na Assembleia Nacional, 176 são eleitos por círculos eleitorais 
uninominais. A eleição na primeira volta exige maioria absoluta. De outro modo, dois ou três 
candidatos avançam para uma segunda volta. Os candidatos não têm de residir no círculo 
eleitoral que pretendem representar. Os restantes lugares são atribuídos proporcionalmente de 
acordo com a votação na lista partidária nos níveis nacional e regional. Em 1990, vigorou um 
limiar de 4% para que os partidos pudessem ter assento no Parlamento, limiar que foi subido 
para 5% nas eleições de 1994.  
 
O Presidente da República é eleito pelo Parlamento por um período de cinco anos. Embora o 
presidente seja responsável pela nomeação para certos cargos, a função é em grande parte 
cerimonial. 
 
3.  Questões políticas actuais 
 
i) Remodelação do Governo de coligação  
Perante os resultados negativos das sondagens de opinião, o primeiro-ministro, Viktor Orban, 
procedeu à sua primeira remodelação ministerial, em Dezembro de 1999. O ministro dos 
Assuntos Económicos, Attila Chikan, que se não mostrara muito entusiasmado com as políticas 
governamentais de promoção do crescimento económico, foi substituído por Gyorgy Matolcsy, o 
arquitecto do programa económico pré-eleitoral do principal partido do Governo. O ministro do 
Património Cultural Nacional, Jozsef Hamori, foi substituído por Zoltan Rockenbauer, um 
veterano do partido que era secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. As 
pastas controladas por um dos parceiros da coligação, o PPP, não foram afectadas pela 
remodelação. O dirigente do PPP, Jozsef Torgyan, responsável pela pasta da Agricultura e do 
Desenvolvimento Regional, opôs-se à tentativa de substituição do ministro da Defesa, Janos 
Szabo, e do ministro do Ambiente, Pal Pepo (nos termos do acordo de coligação concluído entre 
o FIDESZ e o PPP, estas duas pastas são controladas por este último partido). O PPP terá sido 
recompensado por ter apoiado o orçamento de Estado, que não previa o aumento dos subsídios à 
agricultura solicitados inicialmente por esse partido). 
  
Em fins de Janeiro, o primeiro-ministro  renunciou ao seu cargo de dirigente do FIDESZ-PCH, 
numa iniciativa destinada a permitir que o seu sucessor dedicasse mais tempo a assegurar a 
preparação do partido para as eleições legislativas de 2002.  É a primeira vez desde as primeiras 
eleições pós-comunistas de 1990 que o chefe de Governo deixa de exercer, por sua iniciativa, o 
principal cargo directivo do seu partido. Orban disse que nos últimos 18 meses chegara à 
conclusão de que não tinha tempo para desempenhar convenientemente os dois cargos.  
 
O ministro sem pasta responsável pela segurança nacional, Laszlo Kover, foi eleito para o cargo 
de dirigente do partido, num congresso extraordinário do partido. Kover, um dos fundadores do 
partido, é um dos colaboradores mais próximos do primeiro-ministro.  
 
ii) Atritos na coligação 
 Há indícios crescentes de atritos entre os dois principais parceiros da coligação, o FIDESZ-PCH 
e o PPP. Imediatamente antes de o principal partido no poder ter realizado o seu congresso 
extraordinário, Orban teria dito que não era favorável à nomeação de Torgyan para a Presidência 
da Hungria, cargo que deverá vagar em Junho (o presidente é eleito pelo Parlamento, e não 
directamente pelo eleitorado). O primeiro-ministro declarou que seria preferível que o presidente 
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em exercício, Arpad Goncz, permanecesse no cargo. O PPP reagiu, argumentando que essa 
questão não podia ser negociada, pois o acordo de coligação conferia-lhe o direito de nomear o 
candidato à presidência. 
 
Os dois partidos só têm alguns meses para chegar a acordo sobre uma solução de compromisso, 
para o que será necessário que o FIDESZ-PCH faça concessões ao PPP noutras questões, tais 
como, por exemplo, o orçamento agrícola. Em fins de 1999, notícias publicadas na imprensa 
referiam que o Gabinete do Primeiro-Ministro estava a estudar a possibilidade de governar com 
uma minoria parlamentar, caso a coligação não resistisse ao processo de nomeação do 
presidente. Todavia, embora a possibilidade de que a coligação se desfaça não possa ser 
excluída, a realização de novas eleições não seria do interesse do PPP, atendendo à posição 
desfavorável em que se encontra nas sondagens de opinião e à probabilidade de vir a perder 
lugares nessas eleições. O mesmo se aplica ao FIDESZ-PCH, pelo que uma solução de 
compromisso será o resultado mais provável da disputa.  
 
Mas a situação do terceiro partido da coligação, o  FDH, também não é a mais favorável. A 2 de 
Fevereiro o dirigente do FDH, Ibolya David, anunciou a formação da Mão Direita da Paz 2000, 
um agrupamento de forças de direita. Estão representados na nova formação, além do FDH, o 
Partido Democrático do Povo Húngaro (PDPH), o Partido dos Empresários e a União Democrata 
Cristã. O dirigente do PDPH, Erzsebet Pusztai, declarou que os húngaros estão desiludidos com 
a política e com o seu “tom indevidamente acerbo”. O PDPH foi formado em 1996 por 
deputados moderados que saíram do FDH, mas que não conseguiram obter em 1998 
representação parlamentar. Tanto o FIDESZ-PCH, como o PPP parecem ter sido apanhados de 
surpresa pela formação do novo grupo, um acontecimento que indica que o terceiro partido da 
coligação não está muito satisfeito com o seu papel secundário no Governo e que deposita as 
suas esperanças nas próximas eleições. 
 
iii) Relações do Governo com a imprensa  
Os jornalistas acusaram o primeiro-ministro Viktor Orban de ter um interesse pessoal na sua 
proposta de alteração da lei da imprensa, através do reforço dos requisitos de correcção. Em 
Outubro, o FIDESZ obteve vitórias judiciais em duas acções por difamação instauradas a um 
semanário que publicara um artigo em que alegava que o produto da venda da sede do FIDESZ, 
em 1993, fora canalizado através de empresas favoráveis ao partido para ser utilizado na compra 
de uma mina pelo pai de Orban. O tribunal decidiu que o semanário prevaricara ao referir-se no 
artigo às empresas como “firmas FIDESZ”, quando estas não eram propriedade do partido. 
Depois de o FIDESZ ter ganho a acção, Orban apelou para a alteração da lei da imprensa. 
Porém, o primeiro-ministro foi acusado pela Associação de Jornalistas Húngaros (Muosz) de ter 
sugerido essa alteração só porque tinha estado pessoalmente envolvido numa acção por 
difamação. Orban negou que isso fosse verdade.  
 
A 29 de Fevereiro, o Parlamento não conseguiu nomear um Conselho de Administração para a 
Fundação Húngara da Televisão Pública, pois dois deputados do PPP abstiveram-se e os 
deputados do FDH não participaram na votação. O Parlamento aprovara já anteriormente um 
Conselho de Administração da Rádio e da Televisão Nacional incompleto. Posteriormente, a 6 
de Março, o Procurador-Geral da República da Hungria, Kalman Gyorgyi, demitiu-se devido ao 
facto de o seu parecer no sentido de que seria inconstitucional nomear apenas representantes do 
Governo para os Conselhos de Administração dos órgãos de comunicação social não ter sido 
tomado em consideração. 
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O International Press Institute publicou a 13 de Março o seu relatório anual sobre a situação da 
imprensa a nível mundial, em que criticava a falta de transparência e de responsabilização da 
imprensa húngara. O relatório referia incidentes de ataques a jornalistas e de buscas a instalações 
de jornais, assim como uma decisão do Tribunal Constitucional que considerava “surpreendente” 
a constituição “incompleta” do Conselho de Administração da Televisão Húngara. 
 
A 14 de Março de 1999, cerca de 6 000 manifestantes percorreram Budapeste exigindo a criação 
de uma Junta de Supervisão independente para os órgãos de comunicação. Orban reagiu citando 
uma sondagem recente em que metade dos inquiridos eram de opinião que a liberdade de 
imprensa não estava em perigo no país, para 41% que achavam que esse perigo existia. 
Comentou que a “filiação partidária” tinha muito a ver com a forma como as pessoas avaliavam 
a comunicação social, observando que 77% dos apoiantes do seu partido, o FIDESZ, entendiam 
que a liberdade de imprensa não corria perigo e acrescentando que, em vários países da UE, os 
governos eram directamente responsáveis por certas nomeações sensíveis na área da 
comunicação social, o que não era o caso na Hungria.  
 
iv) O derramamento de cianeto  
A 31 de Janeiro, grandes quantidades de cianeto provenientes de uma mina romena foram 
derramadas para o rio Szamos e o segundo rio mais importante da Hungria, o Tisza, foi também 
poluído, o que esteve na origem da produção de mais de 10 toneladas de resíduos tóxicos. 
Posteriormente, um segundo derrame de cerca de 20 000 toneladas de lamas contaminadas com  
chumbo, cobre e zinco começou a infiltrar-se no Tisza, a 11 de Março. As autoridades húngaras 
proclamaram o estado de alerta máximo em toda a região do Tisza superior, entre as cidades de 
Tiszabecs e Tokaj. O Comissário do Governo, Janos Gonczy, disse que os efeitos da 
contaminação com metais pesados poderiam ser ainda mais duradouros do que os do derrame 
recente de cianeto.  O primeiro-ministro Viktor Orban declarou que, se não houvesse outro 
processo, a Roménia poderia ser objecto de pressões internacionais, com vista a assinar tratados 
de protecção do ambiente.  
 
O presidente do Comité de Protecção do Ambiente do Parlamento, Zoltan Illes, afirmou que o 
acidente tinha sido a maior catástrofe ambiental ocorrida na Europa Oriental depois do acidente 
nuclear de Chernobil, na Ucrânia, em 1986. Os responsáveis ambientais da Hungria criticaram a 
reacção lenta da UE, cujos responsáveis ambientais só ao fim de duas semanas começaram a 
avaliar os prejuízos, e declararam que a recuperação total do rio poderia levar de 10 a 15 anos. 
Martonyi criticou a Esmeralda Exploration, a empresa australiana proprietária de 50% da 
fundição de ouro de Aurul, que negou a sua responsabilidade pelo incidente, afirmando que a 
catástrofe ambiental não fora provocada pelo derramamento de cianeto, mas sim pelo frio e pelos 
produtos químicos utilizados para neutralizar o derrame. O Governo romeno é proprietário de 
45% da fundição de Aurul, e os restantes 5% pertencem a investidores privados.   
 
A 18 de Março, Viktor Orban, depois de se ter encontrado em Budapeste com o seu homólogo 
romeno, Mugur Isarescu, disse aos jornalistas que, embora tivesse recebido “todas as explicações 
possíveis” sobre as causas da poluição do rio Tisza, “a Hungria sofreu prejuízos causados por 
terceiros e esses terceiros terão que pagar uma indemnização”, ao passo que, a 21 de Março, o 
ministro dos Negócios Estrangeiros, Janos Martonyi, declarava aos jornalistas, em Bruxelas, que 
a contaminação repetida do rio Tisza colocava a questão da responsabilidade da Roménia. 
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A 3 de Abril, os ministros do Ambiente da Roménia, da Eslováquia, da Ucrânia e da Hungria 
encontraram-se em Budapeste, para assinar um acordo relativo à prevenção de futuras catástrofes 
ambientais transnacionais. 
 
v) As inundações 
A 8 de Abril, o primeiro-ministro Viktor Orban declarou o estado de emergência na região dos 
rios do Leste da Hungria, na sequência das grandes cheias do rio Tisza. Orban nomeou o 
ministro dos Transportes, das Telecomunicações e da Água, Kalman Katona, comissário 
governamental responsável pela protecção contra as cheias, conferindo-lhe poderes ilimitados 
para requisitar unidades da polícia e do exército, com vista a participarem na defesa contra as 
inundações. Mais de 100 pessoas foram evacuadas de suas casas, e cerca de 7 500 pessoas 
participaram em trabalhos de salvamento nas zonas inundadas. De acordo com as estimativas do 
comissário Katona, serão necessários nos próximos 30 dias mais de 10 500 milhões de forints 
(39 milhões de dólares), para suportar os custos que decorrerão do combate às cheias.  
 
vi) A reforma do Exército  
O Ministério da Defesa iniciou em Julho uma revisão da estratégia de defesa, com o objectivo de  
avaliar o tipo de exército de que o país necessita e os recursos necessários para o manter. O 
Ministério tenciona elaborar um documento estratégico até ao fim de Setembro. Esta revisão 
constitui uma reacção ao declínio gradual das Forças Armadas, que foram privadas dos fundos 
necessários para a sua modernização. Foram sugeridos planos de redução do número de soldados 
em 10 000, para um total de 15 000, mas o ministro Fodor disse em Julho que a redução seria 
menos importante. 
  
No entanto, a falta de fundos pode atrasar a modernização, pois o Ministério da Defesa terá tido 
em 1999 um défice de 10 mil milhões de forints (42,7 milhões de dólares). Consequentemente, o 
Governo teria solicitado à NATO que o autorizasse a rever o seu compromisso financeiro com a 
aliança, que foi de 2 200 milhões de forints em 1999. O Exército competirá com a Força Aérea   
para obter esses fundos, pois o plano de desenvolvimento desta última arma prevê a compra de 
caças a jacto até ao fim de 2000 e a modernização da frota existente. A Força Aérea necessita de 
30-32 aviões de combate multifuncionais, de fabrico ocidental, para participar nas missões da 
NATO. Esses aviões substituirão os caças MiG-21, que deverão ser retirados em 2001-02.  Em 
vez de comprar aviões novos, a Força Aérea tenciona adquirir, por preços simbólicos, aviões de 
reserva, que poderão ser modernizados por 5 a 7 milhões de dólares por avião. 
 
vii) População cigana 
Tal como acontece em muitos outros países da região, a situação da minoria cigana é 
preocupante. O Centro de Imprensa Romani tem referido casos de discriminação e maus tratos a 
ciganos. Os casos citados incluem a segregação das crianças ciganas em relação aos outros 
alunos nas escolas de uma região, uma queixa que foi considerada procedente por um tribunal 
local. Num outro processo, um tribunal distrital decidiu que uma Câmara Municipal deveria 
pagar uma indemnização pelo facto de só conceder benefícios sociais aos candidatos que se 
prontificassem a fazer trabalho social para a cidade. Além destes processos julgados em tribunal, 
muitos ciganos queixam-se de serem vítimas de um tratamento hostil por parte da polícia e de 
uma discriminação subreptícia, pouco visível, mas generalizada, em muitos aspectos da sua vida. 
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viii) Relações regionais 
 
Roménia 
As relação entre a Roménia e a Hungria têm melhorado ao longo destes últimos anos. Fizeram-se 
progressos importantes em sectores como a legislação em matéria de educação e a situação geral 
da minoria húngara da Roménia. 
 
Em finais de 1999 realizou-se em Bucareste uma sessão da Comissão Intergovernamental 
Conjunta Romeno-Húngara, presidida pelos ministros dos Negócios Estrangeiros dos dois 
Estados. Os comités especializados da Comissão Conjunta debateram questões de interesse 
comum, tais como a integração europeia e euro-atlântica, as minorias nacionais, a cultura, a 
educação e as denominações religiosas, a cooperação militar, as infra-estruturas, o ambiente, a 
cooperação transfronteiriça e a cooperação entre autarquias locais, as relações comerciais e 
diplomáticas. No que se refere à possibilidade de a minoria romena residente na Hungria ser 
representada no Parlamento húngaro, as autoridades húngaros deverão elaborar um novo quadro 
jurídico para resolver esta questão. 
 
Todavia, foram evidenciadas duas áreas de litígio entre a Hungria e a Roménia: a não restituição 
dos bens da Igreja e o facto de a universidade estatal de língua húngara cuja criação estava 
prevista ainda não ter sido fundada. O primeiro-ministro Orban criticou a lentidão da restituição 
dos bens da Igreja e disse que lamentava ter de abordar questões relacionadas com a minoria 
húngara nas conversações com os dirigentes romenos, mas que a Hungria tinha relutância em 
fazer cedências no que se referia à situação da minoria húngara da Roménia. Reforçou o seu 
apoio à exigência de criação de uma universidade húngara e sugeriu que as propostas recentes de 
criação de uma universidade de língua húngara apoiada pela Igreja poderiam constituir uma 
solução. 
 
Em fins de Novembro de 1999, representantes do Governo húngaro e da União Democrática 
Húngara da Roménia (UDHR) concordaram em financiar a criação de uma universidade privada 
húngara na região da Transilvânia, na Roménia.  O Governo húngaro comprometeu-se a 
contribuir com 2 mil milhões de forints, mas a UDHR observou que esse montante era muito 
inferior ao que seria necessário. A UDHR continua a exigir a criação de uma universidade 
húngara financiada pelo Estado romeno, mas entretanto tenciona aceitar o apoio do Governo 
húngaro. O ministro da Educação da Roménia, Andrei Marga, opôs-se à ideia de uma 
universidade húngara independente financiada pelo Estado. O ministro, que foi reitor da 
Universidade de Babes-Bolyai, em Cluj, defende que a melhor maneira de criar uma 
universidade “multicultural” consistirá em utilizar as estruturas existentes em Babes-Bolyai, 
onde será possível ministrar  cursos em romeno, em húngaro e em alemão. 
 
Eslováquia 
Lei sobre as línguas na Eslováquia  
O Governo húngaro criticou acerbamente uma lei sobre as línguas minoritárias promulgada em 
Julho na Eslováquia, que autoriza as minorias a utilizar a sua língua materna em assuntos oficiais 
nas zonas onde essas minorias constituam pelo menos 20% da população. O Ministério dos 
Negócios Estrangeiros húngaro afirmou que a introdução de um limite inferior infringia os 
compromissos assumidos pela Eslováquia no tratado de base concluído entre os dois países e 
apelou à Eslováquia, solicitando-lhe que autorize a minoria húngara a utilizar livremente a sua 
língua, na vida pública e privada. 
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O Ministério dos Negócios Estrangeiros criticou também a Eslováquia por não ter atendido aos 
apelos do Partido da Coligação Húngara (SMK), o maior grupo político representativo da 
minoria húngara, no sentido de que o limite de 20% fosse retirado da lei. O SMK opôs-se ao 
projecto de lei e apresentou uma proposta alternativa, que alargava a utilização das línguas 
minoritárias ao ensino, aos tribunais, à cultura e aos meios de comunicação. No entanto, a nova 
lei recebeu o apoio de vários fóruns da UE, ao mesmo tempo que o presidente da Eslováquia, 
Rudolf Schuster, manifestava a esperança de que a lei não afectasse as relações entre os dois 
países 
 
A barragem de Gabcikovo-Nagymaros  
Os protestos contra a construção desta barragem, no fim da década de 1980, foram para muitos 
húngaros um rito importante de iniciação na vida política, e a questão ainda hoje tem grande 
ressonância na Hungria. A execução do acórdão do Tribunal foi uma questão que desempenhou 
um papel importante nas eleições, depois de o PSH ter anunciado, sem que o assunto tivesse sido 
previamente objecto de debate público, que chegara a acordo com as autoridades eslovacas para 
concluir a construção da barragem, em conformidade com o acórdão do Tribunal Internacional 
de Haia. As manifestações contra o plano de construção da barragem e a oposição no Parlamento 
levaram o Governo a revogar o seu acordo com a Eslováquia. Todos os partidos parlamentares, à 
excepção do PSH (que era então o principal partido do governo), se opuseram ao acordo, e o 
Governo concordou finalmente em adiar a decisão para depois das eleições, apesar de esse 
adiamento significar que o prazo estabelecido pelo Tribunal para chegar a acordo não seria 
respeitado. O novo governo não reatou oficialmente as negociações com a Eslováquia, mas disse 
que estava muito interessado em resolver o problema sem recorrer novamente ao Tribunal de 
Haia.  
 
Em Dezembro de 1999, a Hungria apresentou à Eslováquia uma proposta de 800 páginas 
destinada a resolver a questão. Nesta última proposta, a Eslováquia é solicitada a desviar 
novamente o curso do Danúbio para a região de Szigetkoz, na Hungria, como contrapartida de 
renunciar à sua pretensão à energia eléctrica produzida pela central de Gabcikovo. A água está a 
ser utilizada actualmente para produzir electricidade na Eslováquia.  
 
Outras questões  
Os ministros dos Transportes da Hungria e da Eslováquia emitiram em Maio de 1999 uma 
declaração em que anunciavam que a reconstrução da ponte Maria Valéria sobre o Danúbio, 
entre Sturovo (Eslováquia) e Esztergom (Hungria), deveria ser completada até ao início de 2001. 
As obras devem começar no princípio do ano 2000 e acabar no mesmo ano, ou o mais tardar em 
princípios de 2001.  A ponte será mais alta do que a ponte primitiva, o projecto será semelhante 
ao anterior e incluirá uma pista especial para bicicletas. O concurso internacional deverá ser 
aberto em Setembro. 
 
A ponte Maria Valéria, baptizada com o nome de uma filha do imperador austríaco Francisco 
José I, foi destruída com explosivos pelos nazis durante a sua retirada, em Dezembro de 1944. A 
reconstrução da ponte é apoiada pela UE, que reservou para o efeito 5 milhões de euros, no 
âmbito do programa Phare (cerca de metade do custo total).    
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II. SITUAÇÃO ECONÓMICA 
 
1. REALIZAÇÕES DO PROCESSO DE TRANSIÇÃO (1995 – 1998) 
 
A) ESTRATÉGIA ECONÓMICA 
 
Do ponto de vista do processo de transição da economia planificada para a economia de 
mercado, a Hungria tem sido considerada o país mais avançado. Todavia, a dissolução do 
COMECON tinha arrastado este país para a recessão, numa primeira fase, entre 1990 e 1994. 
 
Porém uma vontade política firme conduziu à adopção de um programa de estabilização em 
Março de 1995 que produziu uma recuperação espectacular. Esse programa assentou numa 
política monetária e numa política orçamental cujos elementos constitutivos será talvez oportuno 
recordar. 
 
 
1. Política monetária 
 
Um dos elementos essenciais desta política foi a organização de um sistema de paridade com 
margens de flutuação estreitas, que permitiu ao forint manter-se próximo do limite inferior da 
margem. 
 
 
2. Política orçamental 
 
Esta política baseou-se em: 
 
- reduções drásticas das despesas, essencialmente ao nível da massa salarial do sector público; 
 
- cortes severos nas transferências orçamentais para as caixas de segurança social. 
 
Paralelamente, as receitas obtidas através da privação de organismos contribuíram para a 
melhoria da situação orçamental, permitindo reduzir o défice em mais de metade, para 3,1% do 
PIB, em 1996. 
 
Para além da aplicação desta política macroeconómica, foram realizadas reformas estruturais: 
 
- sector bancário: 

acção de recapitalização dos bancos e medidas de saneamento. No final de 1996, o sector 
bancário estava quase totalmente privatizado; 

 
- privatização: 

a lei de 1995 deu lugar a uma importante vaga de privatizações que atingiu as 
telecomunicações, gás, banca e indústrias. 
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B) PRIMEIROS RESULTADOS (até 1996) 
 
A moderação dos salários e a queda do consumo público produziram uma diminuição da procura 
interna em 1995 e 1996. Esta situação teve por consequência um abrandamento do crescimento 
do PIB, tendo a respectiva taxa passado de 2,9% em 1994 para 1,5% em 1995 e 1,3% em 1996. 
 
Embora o crescimento se tenha mantido positivo, isto deveu-se às exportações. A desvalorização 
do forint estimulou o crescimento das exportações em 1995, o qual teve como efeito a redução 
do défice da balança de transacções correntes. 
 
A taxa de inflação diminuiu, passando de 28,2% em 1995 para 23,6% em 1996. 
 
A taxa de desemprego recuou: 10,4% em 1995, 

10% em 1996   
 
 
C) CONSOLIDAÇÃO (1997 – 1998) 
 
O crescimento da Hungria consolidou-se, estimulado por um volume regular de investimentos 
directos estrangeiros que contribuíram para a modernização da economia e favoreceram o ritmo 
de crescimento. 
 
O saneamento das finanças públicas e uma melhoria notável da balança de pagamentos 
permitiram a redução da dívida externa. 
 
Assim, a desaceleração provocada pelo programa de estabilização de 1995 deu lugar a uma 
aceleração do crescimento marcada essencialmente por um forte aumento da produção industrial: 
 

 + 2,3%   em 1996 
 a + 11,1% em 1997 

 
O PIB, que aumentara 4,4% em 1997, conheceu em 1998 um aumento de 5,1%. 
 
No período de 1997 – 1998, verificou-se um novo reforço da posição exterior: 
 

em 1997, o défice das operações correntes diminuiu 40% em relação a 1996, em 
consequência de uma redução de mais de um terço do défice da balança comercial e da 
melhoria da balança turística;  
 
em 1998, o comércio externo continuou a progredir fortemente, sendo as exportações mais 
elevadas do que as importações durante os três primeiros trimestres. 

 
Verificou-se uma evolução do consumo, devido à continuação do aumento dos salários e à 
diminuição do desemprego. 
 
A taxa de inflação registou uma evolução favorável: 18,3% em 1997 e 14,2% em 1998. 
 
A política orçamental foi mantida: o défice orçamental desceu para 4,8% do PIB em 1997. 
Porém, este défice aumentou em 1998 para 5,4% do PIB. 
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A dívida externa, que tinha diminuído a partir de 1996 (27.000 milhões de dólares contra 31.500 
milhões de dólares em 1995) voltou a sofrer uma redução em 1997 (23.700 milhões de dólares), 
para registar em seguida uma ligeira subida em 1998 (25.100 milhões de dólares). 
 
No domínio das reformas estruturais, as duas evoluções principais verificaram-se em 1997: 
 
- adopção de um novo regime de aposentação (nomeadamente com redução da quotização 

patronal); 
 
- conclusão da privatização do sector bancário. 
 
 

* * * 
 
2. SITUAÇÃO ACTUAL E PERSPECTIVAS 
 
A economia húngara demonstrou em 1999 grande capacidade de resistência à situação de risco 
criada pelo conflito na antiga Jugoslávia. Efectivamente, a taxa de crescimento do PIB para esse 
ano foi estimada em 4,2%, um resultado inesperado que pode ser considerado excelente. 
 
Nos primeiros meses de 1999, o crescimento desacelerou, devido essencialmente a um 
abrandamento da actividade industrial, causado por uma quebra das exportações. A redução da 
produção agrícola e um abrandamento nos sectores da construção, dos transportes e das 
comunicações contribuíram também, ainda que em menor grau, para favorecer essa tendência. 
Todavia, a partir do segundo trimestre o crescimento do PIB adquiriu um ritmo mais acelerado. 
Segundo a OXFORD ANALYTICA DATA BASE (OADB), esta evolução foi consequência, por 
um lado, de um volume elevado de investimento directo estrangeiro e, por outro lado, da 
aplicação de reformas estruturais no sector comercial que facilitaram a conquista de mercados 
externos situados na zona euro. A melhoria da situação das exportações, aliada a uma redução 
das importações, permitiram que o nível do défice da balança comercial fosse inferior às 
previsões iniciais: de acordo com a ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT (EIU), em 1999 
atingiu 2 800 milhões de dólares, ou seja, 5,8% do PIB. 
 
A taxa de inflação, embora tenha sido superior em 1999 ao objectivo oficial, pois segundo a EIU 
ascendeu a 9,8%, acusou mesmo assim uma redução sensível em comparação com 1998 
(14,3%). 
 
O défice orçamental foi de 4,5% do PIB, registando, portanto, uma redução em comparação com 
1998, em conformidade com as previsões oficiais. A taxa de desemprego diminuiu, situando-se 
em 9,6% em 1999. 
 

* * * 
 
No total, os bons resultados económicos registados foram consequência da política aplicada com 
perseverança ao longo destes últimos anos, a qual assentou em bases sólidas a economia 
nacional. 
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O orçamento para 2000 baseia-se num aumento de 2,5% das despesas, que manterá o défice ao 
nível dos 3,5% do PIB. As projecções em matéria de inflação são de uma taxa de 6-7%. Foi 
previsto um crescimento de 9-11% das importações e das exportações e, consequentemente, uma 
redução do défice da balança de transacções correntes, que deverá ser de 2 500 milhões de 
dólares.   
 
Neste quadro orçamental, o Governo estabeleceu as seguintes prioridades: desenvolvimento das 
infra-estruturas, nomeadamente das que estão ligadas ao sector rodoviário, política familiar, 
agricultura e defesa. 
 
Este orçamento evidencia ainda a fraqueza das finanças públicas da Hungria, em comparação 
com as de outros países da Europa Central, situação que se explica por uma razão estrutural: o 
défice do orçamento da segurança social (sistema de saúde e regime de pensões), que o Governo 
não conseguiu conter. Esta situação preocupa a OCDE, que publicou em 1999 um relatório 
muito crítico sobre o sistema de saúde da Hungria, onde se observa que este país tem a esperança 
de vida mais fraca dos países membros da OCDE e que o seu sistema de saúde é inadequado 
(superabundância de médicos e insuficiência dos efectivos paramédicos). O Governo 
confronta-se assim com a necessidade de empreender reformas estruturais adequadas, para evitar 
o agravamento dos encargos para as finanças públicas. 
 
No seu relatório de 13 de Outubro de 1999, a Comissão Europeia manifestou a sua preocupação 
com o défice orçamental, observando, porém, que a estabilidade macro-económica fora 
preservada. 
 
 
III.  RELAÇÕES COM A UE 
A Hungria faz parte do grupo de países com os quais a UE iniciou negociações de adesão em 31 
de Março de 1998. 
 
1. Posição da Comissão 
A 13 de Outubro de 1999, a Comissão Europeia publicou o seu segundo relatório periódico sobre 
os progressos efectuados  por cada um dos países candidatos na preparação para a adesão. Na sua 
conclusão, referia que “a Hungria satisfaz os critérios de Copenhaga. Existem, contudo, dois 
domínios que continuam a necessitar de uma atenção especial. Em primeiro lugar, a situação da 
comunidade romanichel, em relação à qual o Governo iniciou a execução do seu programa de 
acção a médio prazo e para o qual deverá disponibilizar recursos orçamentais adequados. Em 
segundo lugar, a luta contra a corrupção, domínio em que importa intensificar os esforços 
envidados recentemente. 
 
“A Hungria possui uma economia de mercado em funcionamento, cujas estruturas jurídicas e 
institucionais continuaram a ser consolidadas. O país deverá ser capaz de fazer face à pressão da 
concorrência e às forças de mercado da União, a médio prazo, desde que prossiga as reformas 
estruturais 
 
“A estabilidade económica foi preservada, a inflação diminuiu e a economia continuou em fase 
de crescimento. Todavia, o agravamento do défice da balança de transacções correntes, caso não 
seja travado, poderá pôr em risco os resultados macroeconómicos obtidos nos últimos anos. 
Registaram-se progressos em alguns domínios estruturais, muito especialmente a nível da 
reforma orçamental, da reforma do regime de pensões e da privatização. As decisões 
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recentemente tomadas em relação ao regime de pensões vieram, contudo, colocar algumas 
dúvidas quanto ao empenhamento do governo em levar a bom termo essa reforma. 
 
“A Hungria continuou a progredir em matéria de alinhamento e de implementação do acervo na 
maioria dos sectores. A nível do mercado interno, continuaram a verificar-se progressos no que 
se refere à legislação em matéria de contratos públicos e de propriedade intelectual (com 
excepção da protecção retroactiva das patentes), tendo os esforços sido orientados para a garantia 
da sua aplicação efectiva. Observaram-se progressos notáveis no que respeita à adopção de 
legislação relativa aos trabalhadores independentes, que veio eliminar as restrições aplicáveis aos 
cidadãos da UE que pretendiam estabelecer-se na Hungria. Muito embora seja necessário 
intensificar os esforços de transposição das normas da UE e assegurar uma fiscalização efectiva 
do mercado, a Hungria está já bastante avançada no que se refere à aplicação da nova abordagem 
no domínio das normas e da certificação.  A Hungria adoptou uma lei sobre auxílios estatais que 
deverá facilitar o desenvolvimento de um sistema eficaz de acompanhamento e controlo dos 
auxílios. O país tem vindo igualmente a avançar, embora lentamente, nos domínios agrícola, 
veterinário e fitossanitário, sendo necessário acelerar consideravelmente os seus esforços para 
alcançar, a médio prazo, um nível de alinhamento suficiente. A Hungria está já relativamente 
avançada no que respeita ao alinhamento no sector dos transportes, apesar do atraso verificado 
no sector ferroviário. O país continuou a reforçar o enquadramento político do controlo 
financeiro, tendo definido o âmbito das operações de auditoria e estabelecido uma repartição de 
tarefas e competências entre as diversas instituições envolvidas. 
 
“Verificaram-se importantes progressos a nível do alinhamento geral da legislação sobre o 
IVA/impostos especiais de consumo, embora a manutenção de disposições discriminatórias a 
nível dos impostos especiais sobre o consumo cause ainda alguns problemas. Há que prosseguir 
o alinhamento no sector audiovisual, no que se refere às obras europeias e ao controlo da 
radiodifusão por satélite. Se excluirmos a luta contra o crime organizado, o ritmo do alinhamento 
no domínio da justiça e dos assuntos internos tem sido lento, especialmente no que se refere ao 
controlo das fronteiras e ao direito de asilo. Os progressos foram também pouco significativos no 
que se refere às questões laborais e à saúde e segurança no local de trabalho. Assistiu-se a um 
forte abrandamento a nível da adopção de legislação no domínio ambiental, não sendo de 
assinalar quaisquer progressos no domínio das alfândegas. Tendo em conta a dimensão da 
operação de transposição ainda por realizar, são necessários esforços consideráveis para avançar 
nesses sectores. Nos domínios do ambiente e da energia, é essencial que os planos estratégicos já 
adoptados sejam rapidamente implementados. Em algumas áreas como o desenvolvimento 
regional, embora o quadro legislativo tenha sido criado há algum tempo, a evolução do processo 
de implementação foi travada pela ausência de recursos orçamentais e humanos adequados. 
 
“A Hungria continuou a evoluir em matéria de consolidação da capacidade administrativa para 
aplicar o acervo. Foram já tomadas medidas tendo em vista uma reforma geral da administração 
pública e continuou a privilegiar-se o desenvolvimento de cursos de formação específicos sobre 
as políticas europeias e o direito comunitário destinados a toda a administração e ao aparelho 
judicial. A maioria das instituições essenciais para a realização do mercado interno foram já 
criadas. No entanto, é ainda necessário reforçar a administração em alguns domínios especificas, 
tais como o controlo dos auxílios estatais, a fiscalização do mercado (aplicação da legislação 
sobre a responsabilidade decorrente dos produtos) e as questões veterinárias e fitossanitárias. A  
Hungria terá de afectar recursos orçamentais e administrativos suficientes ao desenvolvimento 
regional e à política de ambiente, bem como de melhorar a sua capacidade de utilizar, gerir e 
controlar a assistência financeira da União Europeia. É possível continuar a progredir no que se 
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refere à concessão de maior autonomia a entidades com o Serviço de Controlo Financeiro da 
Administração Pública e a Entidade Reguladora do Sector das Comunicações. 
 
“A Hungria concretizou de forma satisfatória a maioria das prioridades a curto prazo definidas 
na Parceria para a Adesão, com a excepção do reforço do quadro administrativo de apoio ao 
desenvolvimento regional, da reestruturação do sector siderúrgico e do alinhamento no domínio 
do ambiente. Apresentou igualmente bons resultados no que respeita à concretização das 
prioridades a médio prazo.” 
 
O texto completo do relatório encontra-se no sítio Internet da Comissão, no endereço  
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/hungary/rep_10_99/index.htm. Os dados do 
parecer da Comissão sobre o pedido de adesão da Hungria, publicado em Julho de 1997, constam 
do documento precedente (PE 167.296/rev. 1.) O mesmo documento contém informação sobre a 
parceria para a adesão.  
 
A Comissão está a preparar actualmente as “posições comuns de negociação” da UE para a 
negociação dos últimos capítulos com a Hungria e com os outros cinco países do grupo do 
Luxemburgo (ou seja, os países candidatos à adesão com quem foram iniciadas em primeiro 
lugar as negociações). Os capítulos restantes são a livre circulação de pessoas, a política 
regional, a justiça e os assuntos internos, a agricultura e o controlo financeiro. Depois de as 
negociações relativas a estes capítulos terem sido iniciadas, os Estados-Membros e a Comissão 
poderão dar uma resposta mais precisa, capítulo por capítulo, aos pedidos de derrogação ou de 
períodos de transição apresentados pelos países candidatos. 
 
A 6 de Abril foi assinada pelo Comissário Solbes e o ministro das Finanças húngaro, Zsigmond 
Jarai, uma avaliação comum das prioridades de política económica de médio prazo da Hungria (a 
segunda, pois a primeira foi assinada em Junho de 1997). O documento  incide, nomeadamente, 
em medidas relacionadas com três sectores: saúde, administração local e caminhos-de-ferro. O 
comissário da UE para a economia e as finanças, Pedro Solbes, disse depois da assinatura do 
relatório comum UE-Hungria que o programa económico do Governo da Hungria era ambicioso, 
mas “demasiado optimista” no que se refere à inflação.  
 
2.  Posição do Parlamento 
Quando o Parlamento apreciou o seu parecer sobre a Agenda 2000 da Comissão e os pareceres 
sobre os pedidos de adesão, defendeu a posição de que o processo de alargamento deveria ser tão 
abrangente quanto possível. Em 4 de Dezembro de 1997, o Parlamento aprovou uma resolução 
sobre a comunicação da Comissão "Agenda 2000 - Para uma União mais forte e mais ampla" 
(C4-0371/97). Nesta resolução afirma-se que o Parlamento considera que “devem ser iniciadas 
intensas negociações, numa base individual, com os países que tiverem feito maiores progressos 
e - embora notando algumas apreciações pouco exactas - apoia a avaliação da Comissão quanto 
aos países que actualmente se encontram nessa situação”. Especificamente no que respeita à 
Hungria, a resolução limita-se a fazer eco da avaliação da Comissão e “parte do princípio que a 
estratégia de pré-adesão reforçada ajudará a Hungria a preparar-se melhor para corresponder às 
obrigações de um membro da UE”. 
 
O Parlamento salienta também a importância da Conferência Europeia (para a qual foram 
convidados os 11 PECO candidatos e a Turquia), considerando-a como “um elemento essencial 
da cooperação política”. 
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Durante o período de sessões de Março, o Parlamento aprovou uma resolução sobre as propostas 
de decisão do Conselho apresentadas pela Comissão, relativas aos princípios, prioridades, 
objectivos intermédios e condições das parcerias de adesão com os países candidatos 
(A4-0087/98). Embora concordando, em termos gerais, com as prioridades estabelecidas nas 
parcerias, o relator sobre a Hungria não considerou adequada a inclusão de um pedido da 
Comissão para que a Hungria melhorasse a integração da minoria Roma. 
 
O Parlamento aprovou uma resolução sobre o relatório periódico da Comissão relativo aos 
progressos efectuados pela Hungria na preparação para a adesão (A4-0154/99). Nessa resolução, 
congratulava-se com o lançamento das negociações e com “a significativa melhoria registada nas 
relações da Hungria com os países vizinhos, nomeadamente a Eslováquia e a Roménia”. 
Registava “com satisfação o facto de a queda do governo Meciar, na Eslováquia, ter aberto a via 
à conclusão de acordos vinculativos a favor da minoria húngara, nomeadamente nos domínios da 
cultura, do ensino e do uso da língua”. Considerava também que “no respeitante à questão dos 
romanichéis (ciganos), o Governo húngaro envidou desde 1997 esforços consideráveis no 
sentido da melhoria da qualidade de vida desta minoria na Hungria, tendo elaborado um plano de 
acção para esse efeito mas não dispondo, porém, de meios financeiros suficientes para a 
consecução desse objectivo”.  
 
3.  Posição do Conselho de Ministros 
Em Madrid, o Conselho decidiu que as negociações com Chipre e Malta começariam seis meses 
após a conclusão da Conferência Intergovernamental (CIG). O Conselho anunciou igualmente 
que adoptaria as necessárias decisões para o início das negociações de adesão com os países da 
Europa Central e Oriental à luz dos resultados da CIG e afirmou esperar que a etapa preliminar 
das negociações coincidisse com o início das negociações com Chipre e Malta. No Conselho de 
Florença, este compromisso foi reforçado pela confirmação de que as negociações com os países 
da Europa Central e Oriental se iniciariam simultaneamente com as negociações com Chipre e 
Malta, ou seja seis meses após a conclusão da CIG. 
 
A Conferência Intergovernamental foi concluída em Amesterdão em Junho de 1997. Em 
conformidade com as conclusões de Madrid, as negociações poderiam ser iniciadas no prazo de 
seis meses. Em Dezembro de 1997, no Luxemburgo, o Conselho decidiu iniciar um processo de 
adesão incluindo os dez países candidatos da Europa Central e Oriental e Chipre. O Conselho 
decidiu igualmente organizar conferências intergovernamentais bilaterais na Primavera de 1998 
para iniciar negociações com Chipre, Hungria, Polónia, Estónia, República Checa e Eslovénia 
sobre as condições da sua entrada na União e os decorrentes ajustamentos do Tratado. 
 
4.  Posição do Governo húngaro 
O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sr. Martonyi, reiterou o empenhamento do novo Governo 
húngaro na integração na UE. Embora alguns dos meios de comunicação social húngaros se 
tivessem manifestado desiludidos com o resultado da Cimeira de Viena, o Governo não se 
mostrou muito crítico em relação ao ritmo dos progressos na adesão. Afirmou compreender que 
a actual grande prioridade da UE é a reforma interna, mas ao mesmo tempo salientou que 
gostaria que lhe fosse fornecida uma data realista para a integração e que considera que a 
Hungria estará preparada em 2002. 
 
O primeiro-ministro Orban disse a 27 de Janeiro ao seu homólogo português, António Guterres, 
que a UE deveria iniciar durante a Presidência portuguesa negociações de adesão com a Hungria 
em todos os domínios. Guterres afirmou que o seu país considerava importante que as reformas 
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internas da UE tivessem em conta os interesses dos candidatos à adesão, nos quais se inclui a 
Hungria. Orban declarou em Lisboa aos jornalistas que todos os partidos portugueses com 
assento parlamentar apoiariam uma ratificação rápida da adesão da Hungria.  
 
O principal negociador húngaro, Endre Juhasz, criticou recentemente a UE, afirmando que os 
Estados-Membros se tinham recusado até à data a revelar as suas posições de negociação no que 
se refere aos capítulos mais problemáticos, e que esse facto estava a impedir que se iniciassem 
negociações efectivas sobre os aspectos mais controversos. Juhasz queixou-se também aos 
jornalistas, a 6 de Abril, em Bruxelas, de que a UE se “mantém sistematicamente silenciosa” no 
que se refere aos dados económicos que tenciona utilizar como base para a prestação de auxílio 
às regiões húngaras, declarando ainda que aguardava uma explicação mais pormenorizada, no 
âmbito das conversações de adesão em curso.  
 
Posição da Hungria e da UE em relação à Áustria  
Orban reagiu de forma crítica à posição adoptada pela UE em relação ao Governo austríaco, 
quando foi formada, em Fevereiro, uma coligação com o Partido Liberal, o partido de 
extrema-direita de Jorg Haider. Efectivamente, o primeiro-ministro húngaro considerou que a 
declaração da UE constituía uma intervenção indevida nos assuntos internos de uma nação 
democrática. Consequentemente, o Governo austríaco tranquilizou a Hungria no que se refere ao 
apoio que a Áustria tenciona prestar ao alargamento da UE e, nomeadamente, à adesão da 
Hungria, apesar das declarações de Haider favoráveis a um abrandamento do ritmo das 
negociações, enquanto se aguarda que os países candidatos à adesão atinjam os níveis salariais 
da Áustria. 
 
Cerca de 1000 apoiantes do Partido Húngaro da Justiça e da Vida (PHJV), uma formação de 
extrema-direita que elegeu 14 dos 386 deputados ao Parlamento, organizaram um comício para 
comemorar a entrada do Partido da Liberdade no Governo de coligação. O PHJV partilha da 
posição de hostilidade do Partido Liberal austríaco em relação ao alargamento da UE e opõe-se à 
adesão da Hungria à União Europeia.  

 
 
 
 

* * * 
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Para mais informações, contactar: 
Adam Isaacs / EUROPEAN PARLIAMENT / DGIV 
Service for International Cooperation, Analysis and Documentary Research / Brussels 
Tel: (32) 2 284 3072 / Fax: (32) 2 284 9063 / e-mail: aisaacs@europarl.eu.int 
 
Para mais informações sobre a secção económica, contactar: 
Mourad Mustapha-Pacha / EUROPEAN PARLIAMENT / DGIV 
Division for International and Constitutional Affairs/Luxembourg 
Tel: (352) 4300 23506 / e-mail: mmustapha@europarl.eu.int 
 

 
 

*  *  * 
 
 
Fontes: Oxford Analytica Data Base, European Economy – Economic Reform Monitor 
(Comissão Europeia), Economist Intelligence Unit, BBC Monitoring Service, Reuters, Central 
Europe Online, Radio Free Europe, ISI Emerging Markets, Budapest Sun. 
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ANEXO 
 
CONSTITUIÇÃO DO GOVERNO HÚNGARO A 22 DE DEZEMBRO DE 1999 
 
Presidente (reeleito a 19 de Junho de 1995)   Arpad GONCZ 
 
GOVERNO: (tomou posse a 8 de Julho de 1998) 
 
Primeiro-ministro (nomeado a 18 de Junho de 1998)  Viktor ORBAN 
 
MINISTROS: 
Agricultura e Desenvolvimento Regional   Jozsef TORGYAN (PPP) 
Defesa        Janos SZABO (PPP) 
Economia       Gyorgy MATOLCSY (FIDESZ) 
Educação       Zoltan POKORNI (FIDESZ) 
Ambiente       Pal PEPO (PPP) 
Finanças       Zsigmond JARAI (FIDESZ) 
Negócios Estrangeiros     Janos MARTONYI (FIDESZ) 
Saúde        Arpad GOGL (FIDESZ) 
Interior       Sandor PINTER (FIDESZ) 
Justiça        Ibolya DAVID (FDH) 
Património Cultural Nacional     Zoltan ROCKENBAUER (FIDESZ) 
Presidência do Conselho de Ministros   Istvan STUMPF (FIDESZ) 
Assuntos Sociais e Família     Peter HARRACH (FIDESZ) 
Desporto e Juventude      Tamas DEUTSCH (FIDESZ) 
Transportes, Comunicações e Água    Kalman KATONA (FIDESZ) 
Sem pasta        Laszlo KOVER (FIDESZ) 
(c/i da Segurança Nacional) 
Sem pasta       Imre BOROS (PPP) 
(c/i dos programas PHARE) 
- - - - - - 
 
Presidente do Parlamento     Janos ADER (FIDESZ) 
- - - - - - - 
FILIAÇÕES PARTIDÁRIAS: 
Aliança dos Jovens Democratas – Partido Cívico Húngaro - (FIDESZ) 
Partido dos Pequenos Proprietários - (PPP) 
Fórum Democrático Húngaro - (FDH) 
- - - - - - - 
Presidente do Banco Nacional (banco central)  Gyorgy SURANYI 
- - - - - - - 
 


