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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 :

Número Título N1  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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31 A segurança e a defesa e o alargamento da União Europeia 167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT
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41 A opinião pública sobre o alargamento nos Estados-Membros e nos países candidatos 168.296 22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT
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I. SUMÁRIO

Já passou algum tempo desde que a República Checa era considerada o país mais avançado de entre
os países da Europa Central e Oriental candidatos à adesão à UE. A instabilidade das coligações
governamentais desde meados dos anos 90 abrandou a execução de reformas essenciais e o actual
governo liderado por uma minoria social-democrata tem-se mostrado incapaz de sair do impasse. A
questão da reforma eleitoral mantém-se praticamente no topo da agenda política.

A publicação do segundo relatório periódico da Comissão confirmou que a República Checa já não
goza de um estatuto privilegiado no processo de alargamento. A Comissão recomendou que fossem
iniciadas negociações com todos os candidatos, eliminando assim quaisquer distinções entre países
do primeiro grupo ("in") e do segundo grupo ("pré-in"). Adicionalmente, formulou severas críticas
ao ritmo dos progressos no sentido da transposição e da aplicação do acervo comunitário. Foi
também salientada a necessidade de melhorar a situação dos romanichéis. Dando mais relevo à
questão, a situação em Ustin nad Labem veio novamente a lume logo após a publicação do relatório
periódico (ver em baixo).

II. SITUAÇÃO POLÍTICA

a) História Recente
A República Checa foi constituída em 1 de Janeiro de 1993, após a dissolução da República Federal
Checa e Eslovaca. A anterior Checoslováquia surgira na sequência do desmembramento do império
dos Habsburgos após a Primeira Guerra Mundial. No período entre guerras, a Checoslováquia foi
um dos países mais avançados da região, económica e politicamente. Como parte do processo de
pacificação, o Reino Unido e a França aquiesceram no acordo de Munique de 1938, permitindo que
Hitler anexasse partes do país e ocupasse a Boémia e a Morávia em Março de 1939. Depois da
guerra, os Comunistas ganharam 38% dos votos nas eleições da Primavera, conquistando uma
posição forte no Governo, que usaram para estabelecer o monopólio efectivo do poder e eliminar
completamente a oposição até 1949. Seguiu-se a nacionalização total da indústria e o
desenvolvimento de uma estratégia económica que o torna o fornecedor de equipamento pesado do
bloco soviético.

Nos anos sessenta, divisões no seio do partido governante vieram a lume em 1968, naquilo que ficou
conhecido como a "Primavera de Praga". As exigências de reforma económica foram atendidas por
um novo partido liderado por Alexander Dubcek, que permitiu o desaparecimento da censura mas
se opôs aos apelos de pluralismo partidário. O processo de democratização foi esmagado pela
intervenção armada dos aliados da Checoslováquia no Pacto de Varsóvia, na noite de 20 para 21 de
Agosto. Em Abril de 1969, Dubcek foi afastado do seu cargo no partido e substituído por Gustav
Husak, que estava disposto a cooperar plenamente com a liderança soviética. Seguiu-se um processo
que o Governo denominou de "normalização", em que 500 000 de 1,65 milhões de membros do
partido foram expulsos ou se demitiram. A maioria deles foram posteriormente despromovidos ou
despedidos dos seus empregos, as reformas económicas começaram a mostrar sinais de retrocesso
e o sistema regressou ao velho centralismo, deixando um movimento muito pequeno de dissidentes
em torno de grupos de ex-comunistas, intelectuais e activistas religiosos. Este movimento encontrou
a sua expressão mais conhecida num documento sobre os direitos humanos a Carta 77, subscrito
entre outros pelo dramaturgo Vaclav Havel.
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Durante os anos 70 e 80, o Governo esmagou implacavelmente todas as formas de dissidência, mas
quando o poder comunista se desmoronou na Alemanha de Leste, tornou-se impossível conter a
oposição. Uma manifestação de rua, organizada com o apoio oficial, para comemorar o
quinquagésimo aniversário da execução de um líder estudantil pelos Nazis, em 17 de Novembro de
1939, degenerou em violência policial contra os estudantes. As greves e as manifestações sofreram
uma escalada e meio milhão de pessoas saiu para as ruas de Praga no dia 24 de Novembro para
testemunhar o regresso de Dubcek à cena política. Entretanto Vaclav Havel associou-se a outros
grupos de dissidentes e criou o Fórum Cívico em 19 de Novembro, uma ampla organização de cúpula
que exigia transformações radicais. Depois de uma greve geral de duas horas, em 27 de Novembro
de 1989, as autoridades concordaram em negociar com a oposição e acabaram por abandonar o
poder. Em 10 de Dezembro foi nomeado um Governo de Concórdia Nacional, de maioria não
comunista. Ex-dissidentes famosos ocuparam lugares de destaque. Em 29 de Dezembro, Vaclav
Havel substituiu Gustav Husak na presidência. Dada a sua natureza pacífica, a mudança política foi
apelidada de Revolução de Veludo.
O Fórum Cívico ganhou as eleições de Junho de 1990, seguindo-se um período em que se assistiu
ao nascimento gradual de partidos claramente definidos. Depois de uma cisão no Fórum Cívico, foi
criado o Partido Democrata Cívico (ODS) sob a liderança do ministro das Finanças Vaclav Klaus,
que logo se definiu claramente como um partido de direita. Alguns deputados do Fórum Cívico
aderiram ao Partido Social-Democrata Checo, que passou a representar a esquerda não comunista.
As eleições de 1992 confirmaram a nova estrutura nos Estados Federados checos, tendo o ODS
vencido claramente com base numa plataforma empenhada em reformar a economia. Ao nível federal,
contudo, não se conseguiu consenso com a força política dominante na Eslováquia, o Movimento
para uma Eslováquia Democrática, liderado por Vladimir Meciar. Havia divergências quanto às
reformas em curso e inquietação por as preocupações dos Eslovacos serem ignoradas. Para resolver
a situação, o Parlamento votou em 25 de Novembro de 1992 a dissolução da federação, embora as
sondagens revelassem que a maioria da população desejava manter a integração.
As eleições de 1996 reduziram a coligação liderada pelo ODS a um governo minoritário, que, na
ausência de uma oposição unida, conseguiu manter-se no poder.
Em 19-20 de Junho de 1998 foram realizadas eleições para a Câmara Baixa do Parlamento checo,
tendo os resultados sido os seguintes:
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PARTIDO 1994
LUGARES

1998
VOTAÇÃO

1998
LUGARES

Partido Democrata
Cívico (ODS)

68 27,7 63

União Democrática
Cristã - Partido
Popular Checo
(KDU-CSL)

18 9,0 20

União pela Liberdade
(US)

0 8,6 19

Partido Social-
Democrata Checo
(CSSD)

61 32,3 74

Partido Comunista
(KSCM)

22 11,0 24

Partido Republicano
(SPR-RSC)

18 3,9 0

Aliança Cívica 13 - 0

Outros 0 7,4 0

b) Instituições

A actual Constituição foi adoptada em Dezembro de 1992, pouco antes da dissolução da República
Federal. Define como nova instância suprema um Parlamento checo com 200 deputados, eleito de
quatro em quatro anos segundo o sistema de representação proporcional, com um limiar de 5% para
aceder à representação parlamentar. Uma segunda câmara, o Senado, foi constituída depois das
eleições de Novembro de 1996, tendo 81 círculos eleito os seus representantes segundo o sistema
de representação maioritária de duas voltas. O papel do Senado ainda está por definir. O presidente
é eleito pelas duas câmaras parlamentares e tem relativamente poucos poderes. Vaclav Havel foi
eleito para um segundo mandato em Fevereiro de 1998.

A Constituição salienta a independência do poder judicial, não podendo os juízes ser destituídos do
seu cargo. O Tribunal Constitucional, supremo árbitro das questões constitucionais, é constituído por
15 juízes, nomeados pelo presidente sob recomendação do Senado. O sistema de tribunais está
preparado para incluir cinco níveis, desde os tribunais de comarca ao Supremo Tribunal, sendo os
juízes nomeados por tempo ilimitado.
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c) Evolução recente

i) A impopularidade do Governo
A popularidade da minoria social-democrata tem registado uma queda acentuada ao longo do ano.
Existem diversos motivos para esta situação. Em primeiro lugar, dirigir um governo que controla
apenas 74 dos 200 lugares na Câmara Baixa tem-se mostrado cada vez mais difícil. Sem apoio
parlamentar, o Governo de Milos Zeman tem lutado para executar o seu programa, especialmente
a legislação necessária para a adesão à União Europeia. Numa tentativa de resolver a situação de
impasse, o Governo tentou alterar a Constituição, de modo a permitir aprovar a legislação
comunitária por decreto, proposta que sofreu uma derrota esmagadora. Em segundo lugar, têm-se
registado divisões internas. Por exemplo, o Ministro do Comércio e da Indústria, Miroslav Gregr,
entrou em conflito com o Vice-Primeiro-Ministro, Pavel Mertlik, relativamente à reestruturação
industrial. Em terceiro lugar, a opinião pública opôs-se aos ataques aéreos da OTAN à Jugoslávia,
tendo estes sido associados ao Governo, apesar de o seu apoio ter sido bastante tíbio. Em quarto
lugar, o agravamento da situação económica tem suscitado manifestações sindicais, acusando o
Governo de não cumprir as suas promessas eleitorais. A queda de popularidade coincidiu com um
aumento do apoio ao Partido Comunista da Boémia e da Morávia (KSCM).

ii) Demissão de Ivo Svoboda
Em Julho, o Ministro das Finanças, Ivo Svoboda, foi demitido no seguimento de acusações de ter
prejudicado os credores da Liberta, uma empresa que fabrica carrinhos de bebé. O ministro recusou
demitir-se, argumentando que fazê-lo seria admitir culpa. Assim, o Sr. Zeman demitiu-o, declarando
que a demissão se devia às acusações da polícia, não havendo motivos para estar insatisfeito com o
trabalho do Sr. Svoboda enquanto ministro.

iii) Possibilidades de coligação
O Primeiro Ministro Zeman continua a mostrar-se disposto a constituir um governo de coligação.
Uma possibilidade seria com a União Democrática Cristã-Partido Popular Checo (KDU-CSL). Outra
envolveria a KDU-CSL e a União pela Liberdade. Uma terceira seria com o Partido Democrata
Cívico (ODS), sob a forma de uma grande coligação ou de um novo tipo de acordo que substituísse
o acordo de cooperação existente. Contudo, as perspectivas de formar uma coligação são reduzidas.

iv) Reforma eleitoral
Todavia, na ausência de um acordo de coligação, o Governo tem tentado desesperadamente chegar
a um acordo com o ODS que lhe permita aprovar legislação essencial, especialmente a que está
relacionada com a adesão à UE. Por seu lado, o ODS tem pressionado o CSSD no sentido de este
honrar o seu compromisso de reformar o sistema eleitoral, o que constituía um pré-requisito do ODS
para assinar o acordo de cooperação existente, segundo o qual se comprometia a não apresentar
moções de não confiança contra o Governo. O ODS preferia um sistema maioritário, que
provavelmente levaria a União pela Liberdade e a KDU-CSL a perderem todos os seus lugares no
Parlamento. Contudo, o CSSD rejeita essa ideia.

Em Maio, o ODS apresentou uma segunda proposta, que aumentaria o número de círculos eleitorais
dos actuais oito para 35 ou 36 (em vez dos 200 num sistema maioritário). Cada círculo elegeria
diversos deputados numa base proporcional, e, no fim de Junho, o Sr. Zeman afirmou estar disposto,
em princípio, a aceitar esta proposta de compromisso. No entanto, existem inúmeros obstáculos a
um acordo. Os partidos estão divididos em relação ao sistema a utilizar para traduzir os votos em
lugares. O ODS defende o método imperiali, que favorece os partidos maiores, enquanto que o
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CSSD defende o método de Hondt mais convencional. A calendarização da aprovação da legislação
poderá constituir uma grande fonte de fricção. O CSSD declarou que estava disposto a apoiar a
aprovação da legislação nas próximas eleições parlamentares, previstas para 2002, temendo que o
ODS deixe de ter motivação para o apoiar se essa aprovação ocorrer mais cedo. O ODS solicitou um
calendário mais rápido e parece relutante em aceitar um compromisso sobre essa matéria ou sobre
o conteúdo da legislação. Pretende igualmente que o número de círculos eleitorais seja especificado
na Constituição, dificultando a alteração do sistema a futuros governos.

Apesar de um acordo sobre a reforma eleitoral parecer distante, as discussões entre o CSSD e o ODS
têm preocupado os partidos mais pequenos do Parlamento, que têm consciência de que
provavelmente perderiam todos os seus lugares se a última proposta fosse introduzida -
independentemente da aplicação do método imperiali ou do método de Hondt. A questão parece
afectar principalmente a KDU-CSL e a União pela Liberdade, tendo, em Junho, os respectivos líderes
defendido uma maior cooperação. É provável que esta assuma a forma de uma aliança nas próximas
eleições, incluindo dois partidos presentemente fora do Parlamento: a Aliança Cívica Democrática
(ODA) e a União Democrática (DEU) . Contudo, não é provável uma fusão total.

v) População romanichel
A situação da comunidade romanichel na República Checa tem sido referida como motivo de grande
preocupação pela Comissão Europeia e pelo Parlamento, entre outros. No seu relatório mais recente,
a Comissão afirmou que a situação da minoria romanichel não evoluiu de forma significativa no
último ano. Mantém-se caracterizada por uma discriminação generalizada, em consequência dos
fortes preconceitos anti-romanichéis e de a protecção da polícia e dos tribunais ser frequentemente
inadequada, e pela exclusão social. Um exemplo das atitudes discriminatórias encontra-se na cidade
de Usti nad Labem, onde as autoridades locais mantiveram uma decisão tomada no ano anterior de
construir um muro numa das ruas da cidade para separar os residentes romanichéis dos outros. O
Governo tomou uma posição clara contra este muro e tem conseguido, até agora, suspender a sua
construção. Contudo, de acordo com as disposições constitucionais relativas a desacordos entre o
governo central e as autoridades locais, a próxima decisão cabe à Câmara dos Deputados, cujo debate
da questão está previsto para Outubro.
O relatório analisou os progressos no cumprimento do plano de acção para melhorar a situação dos
romanichéis e concluiu que houve evolução. Afirma que foram designados muitos conselheiros e
assistentes romanichéis para ministérios, autoridades distritais e escolas. Além disso, as alterações
à legislação relativa à cidadania adoptadas em Julho permitirão que muitos romanichéis readquiram
a cidadania, checa. O novo Plano Nacional de Emprego, de Maio, e um pacote subsequente de outras
medidas, aprovado em Junho, prevêem medidas para melhorar as perspectivas de emprego  dos
romanichéis. Uma alteração à Lei do Emprego inclui uma disposição anti-discriminação. O Governo
atribuiu também aos Ministérios da Educação, do Interior e da Justiça diversas tarefas concretas
destinadas a erradicar a disseminação de movimentos racistas, neo-fascistas e extremistas. Por último,
foi criado um grupo de peritos para elaborar uma estratégia detalhada a longo prazo para a integração
dos romanichéis até finais de 1999. A representação da minoria romanichel na Comissão Romanichel
Inter-Ministerial foi aumentada de 6 para 12. Contudo, conclui manifestando preocupação com o
facto de esses esforços terem de ser sustentados por um apoio financeiro adequado e deverem
concentrar-se na aplicação a nível local.

Logo após a publicação do relatório periódico, a situação em Usti nad Labem adquiriu novamente
relevo internacional. Em 11 de Outubro, os trabalhos de construção do muro recomeçaram
desafiando a vontade do Governo.  A realização do muro foi condenada pelo Presidente Havel, pela
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UE e pelo Conselho da Europa. O Governo está neste momento a tentar resolver a questão com a
maior brevidade possível, dado que tem consciência dos danos que está a causar à reputação da
República Checa.

vi) Central Nuclear de Temelin
No princípio de Maio, o Governo checo autorizou o acabamento da central nuclear de Temelin, no
Sul da Boémia (segundo trimestre de 1999). A construção começou em 1983, mas tem sofrido
atrasos e alterações de estratégia. Defendido pelo Sr. Gregr, que ameaçou demitir-se se ele fosse
abandonado, o projecto tem registado a oposição do Ministro do Ambiente, Milos Kuzvart. O
Sr. Mertlik defendeu o acabamento do projecto, mas discordou de algumas propostas do Sr. Gregr.
Para além da controvérsia a nível interno, a decisão provocou críticas a nível externo, principalmente
da Áustria. No princípio de Maio, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução criticando a
decisão, não chegando, contudo, a exortar o Governo checo a recuar. O Chanceler austríaco, Viktor
Klima, afirmou que a decisão poderia afectar a adesão da República Checa à UE.

III. SITUAÇÃO ECONÓMICA

a)  Resumo
Em 1997, devido às crises políticas e ao falhanço das políticas económicas, a República Checa
registou um pronunciado declínio no crescimento, passando no ano passado para uma recessão nítida
com uma diminuição de 2,3% do PIB em 1998. Com exportações de bens e serviços na ordem dos
64% do PIB no ano passado, a economia checa, relativamente aberta, está cada vez mais ligada às
condições económicas da UE, e especialmente da Alemanha - o principal destino das exportações.
A recessão tem também provocado o aumento da taxa de desemprego, que em Agosto atingiu o
recorde da era pós-comunista de 9%, sendo em algumas regiões consideravelmente mais elevada.

No segundo trimestre de 1999, o PIB cresceu cerca de 0,3% em relação ao mesmo período do ano
anterior, após cinco trimestres consecutivos de declínio. O PIB do primeiro semestre diminuiu 1,9%
comparado com o último período homólogo. Para o total do ano de 1999, espera-se igualmente uma
diminuição do PIB.

b) Situação económica actual
i) Crescimento
Apesar de registar um crescimento inesperado no segundo trimestre de 1999, a República Checa
ainda registará uma recessão em 1999 em termos gerais. Prevê-se que, em 1999, o PIB real diminua
1,4% em relação ao mesmo período no ano anterior, o que, em conjunto com o declínio de 2,3% em
1998, representará o pior desempenho de crescimento desde a sua separação da Eslováquia, em 1993.
Espera-se uma frágil recuperação em 2000.
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Resumo das previsões

(% de alteração em relação ao último período homólogo salvo indicação em contrário)

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

PIB real 0.3 -2.3 -1.4 1.0
Produção industrial 4.5 3.1 -1.0 2.0
Taxa de desemprego (média; %) 4.4 6.3 8.5 11.5
Inflação dos preços no consumidor(média)8.5 10.7 2.3 4.6
Exportação de bens fob ($ m) 22,737 26,358 28,230 31,694
Importação de bens fob ($ m) -27,325 -28,939 -31,034 -35,252
Balança comercial ($ m) -4,588 -2,581 -2,804 -3,558
Balanço da conta-corrente ($ m) -3,272 -1,047 -1,219 -1,882
 % de PIB -6.2 -1.9 -2.4 -3.4
Dívida externa total(final do ano;$mm) 21.5 24.6 23.7 25.1

(a) real (b) previsões.

ii) Procura do consumidor
Após uma queda significativa no consumo em 1998, a procura interna mostrou alguns sinais de
recuperação, com os preços de vendas a retalho a registarem um aumento contínuo desde Março de
1999, atingindo uma média de 2,1% no período Janeiro-Junho. Isto resulta parcialmente de um
aumento real positivo dos salários ao longo da primeira metade do ano, causado em grande parte por
uma inflação inferior à prevista. Em Agosto, os preços no consumidor aumentaram 1,4% em relação
ao último período homólogo, e 1,1% em Julho. Contudo, os sinais de recuperação na procura do
consumidor não foram, até agora, suficientemente fortes e consistentes para prever uma forte
recuperação da economia na segunda metade do ano.

iii) Vendas industriais
Embora as vendas a retalho tenham começado a aumentar, apesar de modestamente, as vendas
industriais e de construção continuaram em queda na primeira metade de 1999. Durante o primeiro
semestre, as vendas industriais desceram 4% em relação ao último período homólogo, sendo o
resultado de Junho -1,1%. As vendas de construção caíram 7,8% em igual período e em relação ao
ano passado, mantendo-se a descida em Junho em 5,6%. Enquanto a queda das vendas industriais
constitui mais uma prova evidente das dificuldades ainda enfrentadas pela economia, a profunda e
duradoura recessão no sector da construção é mais difícil de interpretar. Aparentemente, as empresas
de construção locais estão a apresentar rendimentos inferiores à realidade por forma a iludir as suas
obrigações fiscais e para ocultar a contratação de trabalhadores estrangeiros ilegais - a maioria da
Ucrânia.

iv) Desemprego
A taxa de desemprego atingiu 9% em Agosto, tendo sido de 8,8% em Julho, e de 6,4% em Agosto
do ano passado. Com a perspectiva da continuação da reestruturação das empresas industriais
tradicionais checas, especialmente nos sectores químico, de manufactura e metalúrgico, prevê-se que
o desemprego ultrapasse 10% no final do ano e que suba para 11-12% em 2000.
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v) Reforma industrial
Aparentemente, o Governo não tem pressa de executar a sua estratégia de revitalização das empresas
industriais, aprovada em princípio em Abril. O objectivo do plano é salvar empresas que tenham
paralizado devido à sua incapacidade de pagar os empréstimos bancários, não conseguindo muitas
vezes reunir fundos para capital de investimento ou mesmo capital de exploração. Baseia-se na
experiência de outras economias da Europa Central e da Ásia e foi desenvolvida em debates com
peritos do Banco Mundial. Houve o cuidado de assegurar que estava em harmonia com a política de
concorrência da UE.

Uma nova agência de revitalização investirá em empresas que preencham pelo menos três de quatro
critérios, designadamente: emprego superior a 2.000 trabalhadores; probabilidade de fortes efeitos
multiplicadores na economia checa, indiciado pelo volume de compras de outras empresas checas;
dívida elevada aos principais bancos checos com grande participação pública; e lucro de operação
no último período contabilístico. Por forma a assegurar que as escolhas não são feitas em resposta
a pressões políticas e a grupos de pressão empresariais, a agência de revitalização será uma sociedade
de capitais mistos, e não um braço directo do Governo. Os bancos com dívidas a cobrar no sector
empresarial tornar-se-ão accionistas, e o Estado será, provavelmente, apenas um accionista
minoritário. Um banco de investimento respeitado internacionalmente assumirá um papel central na
administração da agência.

vi) Investimento directo estrangeiro (IDE)
O IDE continuou a entrar no país durante a primeira metade de 1999, atingindo 1,3 mil milhões de
dólares. O total do primeiro semestre não inclui o montante de 1,2 mil milhões de dólares obtido com
a compra do Ceskoslovenska obchodni banka pelo Banco KBC da Bélgica, que deverá ser o maior
investimento directo de todo o ano. Esperando-se a continuação de um fluxo de IDE forte na segunda
metade do ano, calcula-se que o total de 1999 atinja 4,0 mil milhões de dólares, bastante acima do
valor de 2,5 mil milhões de dólares obtido em 1998, o que será o fluxo anual mais elevado na história
da República Checa.

vii) Comércio
Em 1998, a República Checa registou um défice comercial de 2,6 mil milhões de dólares, uma
melhoria significativa em relação a 1997 (-4,6 mil milhões de dólares), dado que o colapso das
despesas dos consumidores e do investimento conteve as importações. As alterações nos preços
internacionais das mercadorias, especialmente a queda do preço do petróleo, melhorou as condições
de comércio do país. Em 1999, o défice do comércio externo situou-se nos 733 milhões de dólares
nos primeiros seis meses, comparado com 1,1 mil milhões no mesmo período de 1998. Dado que o
preço do petróleo diminuiu em 1999, o défice comercial pode não melhorar este ano. Estando
previsto um reinício de actividade em 2000, o vazio comercial voltará a ser preenchido.

Em 1998, o principal parceiro comercial era a Alemanha, representando 38,5% das exportações e
34,4% das importações. Seguiu-se a Eslováquia (10,6% e 7,2%) e a Áustria (6,3% e 5,9%).
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IV. RELAÇÕES COM A UE

a) Comissão
Em 13 de Outubro de 1999, a Comissão publicou o seu segundo relatório periódico relativo aos
progressos efectuados pela República Checa na preparação para a adesão. Nas suas conclusões, a
Comissão afirma que a República Checa satisfaz os critérios políticos de Copenhaga, devendo ser
realizados mais esforços no sentido de reformar o sistema judicial e melhorar a situação dos
romanichéis mediante a execução de uma política financiada de forma adequada e esforços para
combater comportamentos discriminatórios na sociedade. Deve ser também dada atenção à
elaboração de uma política eficaz de combate à criminalidade económica e à corrupção.

Afirma-se ainda que a República Checa pode ser considerada uma economia de mercado em
funcionamento que deverá estar em condições de fazer face a pressões concorrenciais e a forças de
mercado no seio da União a médio prazo, desde que o Governo acelere a execução de reformas
jurídicas e estruturais.

Apesar do agravamento da recessão económica, são de assinalar algumas evoluções
macroeconómicas positivas, nomeadamente a redução do desequilíbrio externo e a diminuição da
inflação. Notam-se também alguns progressos na privatização dos bancos e nas medidas destinadas
a resolver o problema do crédito mal parado. Deve ser atribuída prioridade à aceleração do processo
de reestruturação e de privatização, à prossecução da liberalização dos preços e à melhoria do quadro
jurídico relativo às actividades das empresas. Deverá ser dada especial atenção à aplicação da
legislação e à melhoria da gestão de empresas. Devem ser realizadas acções urgentes no sentido de
reestruturar e aumentar a transparência das finanças públicas de modo a assegurar a sua viabilidade.

Ainda segundo a Comissão o ritmo da harmonização legislativa na República Checa não foi acelerado
de forma significativa e o progresso é desigual entre os sectores. A harmonização e a aplicação
efectiva da legislação estão bastante avançadas no domínio das normas e da certificação, apesar de
ser necessário completar o quadro legislativo mediante a adopção de alterações do quadro legislativo
existente, da legislação sectorial e da legislação relativa à responsabilidade pelos produtos.
Registaram-se novos progressos na liberalização dos mercados de capitais, com uma alteração da Lei
de Câmbios, e nos sectores bancário e dos seguros. Obteve-se um elevado nível de harmonização no
domínio aduaneiro, e a legislação adoptada em matéria de controlo de fronteiras (mercadorias
falsificadas e pirateadas) em conjunto com a continuação do interesse pela modernização dos sistemas
de informação indicam estar a ser dada a atenção necessária à aplicação efectiva das leis. Continuam
a ser realizados esforços para criar as estruturas necessárias à política regional e estrutural. É
importante que o quadro jurídico seja completado e as capacidades administrativas reforçadas de
modo a ser possível manter o ritmo neste domínio.

Em outros domínios essenciais do mercado interno, tais como propriedade intelectual, contratos
públicos, protecção de dados, seguros, política anti-monopolista, ajudas estatais e IVA/imposto de
consumo, a legislação encontra-se já parcialmente harmonizada, mas nada ou quase nada tem sido
feito para concluir essa harmonização. Apesar de os trabalhos preparatórios terem sido iniciados, o
quadro jurídico das ajudas estatais está incompleto e os recursos atribuídos a este domínio são
insuficientes para assegurar um sistema eficaz de controlo das ajudas estatais. Não foi realizado
qualquer esforço para harmonizar a legislação audiovisual. No domínio do ambiente, foi adoptada
uma política geral, foram ratificadas algumas convenções e aprovadas algumas leis. Contudo, o
essencial da legislação-quadro não foi adoptado e não foi elaborado um plano de execução incluindo
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o planeamento dos investimentos. Enquanto não for adoptada uma abordagem mais coerente, existe
o risco de o processo de harmonização se realizar apenas parcialmente. Com excepção do transporte
aéreo, ainda não houve avanços na harmonização no sector dos transportes. O ritmo da harmonização
na agricultura, na legislação veterinária e fitossanitária é lento. Não se registaram progressos no
domínio da legislação do trabalho e da saúde e da segurança no trabalho. Exceptuando as leis
adoptadas em matéria de drogas, os esforços no domínio da justiça e dos assuntos internos
estagnaram. O ritmo da harmonização em geral deve ser retomado com vigor.

A República Checa tomou medidas limitadas no sentido de uma reforma geral da administração
pública. O Governo aprovou recentemente um programa para uma reforma geral do poder judicial ,
que trata de problemas como as vagas, a falta de especialização dos juízes, a falta de equipamento
e a inadequação da formação. As capacidades em certos domínios do acervo do mercado interno
foram desenvolvidas correctamente e realizaram-se progressos ao nível do reforço das capacidades
de supervisão dos serviços bancários e financeiros. As capacidades de controlo das ajudas estatais
devem ser reforçadas e devem encarregar-se autoridades independentes para a protecção dos dados
e as telecomunicações. Enquanto as administrações veterinárias e fitossanitárias estão a ser reforçadas
por forma a satisfazer os requisitos da Comissão Europeia, registaram-se poucos progressos no que
se refere à criação das estruturas necessárias para a aplicação da política agrícola comum. É
necessário intensificar os esforços no sentido da reforma geral da administração pública e continuar
a prestar atenção ao controlo das fronteiras, à aplicação da legislação ambiental e à melhoria das
capacidades de controlo financeiro interno. As iniciativas destinadas a lutar contra o crime organizado
e a corrupção devem ser igualmente reforçadas.

Os desempenhos da República Checa no que se refere à sua capacidade de responder às prioridades
a curto prazo da Parceria para a Adesão não são satisfatórios, apesar dos esforços do Governo em
preparar e apresentar textos legislativos. As diferenças entre as intenções e a execução das políticas
do Governo podem ser explicadas pela duração dos procedimentos parlamentares, pela situação
minoritária  do Governo e pelo facto de determinados domínios políticos prioritários não terem
recebido atenção suficiente dos Governos anteriores."

O texto completo do parecer da Comissão encontra-se em
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/czech/rep_10_99/aa.htm.

Para mais informações acerca do Parecer da Comissão sobre o pedido de adesão da República Checa,
consulte-se a versão anterior da presente nota, documento PE 167.335/rev.1. No referido documento
figuram igualmente pormenores sobre a Parceria para a Adesão. Os pormenores sobre o primeiro
relatório periódico da Comissão encontram-se no documento PE 167.335/rev.2.

b) Parlamento Europeu
Quando o Parlamento emitiu o seu parecer sobre a Agenda 2000 da Comissão e os seus pareceres
sobre os pedidos de adesão, entendeu que o processo de alargamento deveria ser o mais abrangente
possível. Em 4 de Dezembro de 1997, o Parlamento adoptou uma "Resolução sobre a Comunicação
da Comissão "Agenda 2000" - para uma União mais forte e mais ampla" (C4-0371/97). Segundo a
resolução, o Parlamento "considera, por conseguinte, 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 sobre a República Checa, a resolução
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"convida as autoridades checas a melhorar sensivelmente o funcionamento do seu sistema judiciário,
sobretudo com vista a garantir que os processos sejam resolvidos de forma justa e em prazos
aceitáveis e a estabelecer rapidamente uma política global que tenha como objectivo evitar qualquer
tipo de discriminação ou marginalização da minoria Rom". Adicionalmente, "considera que a
estratégia de pré-adesão constitui uma boa oportunidade para a República Checa proceder à
necessária modernização da administração pública, reformando-a com base em princípios de
qualidade e eficácia, bem como às reformas económicas que sejam compatíveis, por um lado, com
o funcionamento do mercado interno da União Europeia (por exemplo, na estrutura bancária e
financeira nacional) e, por outro lado, com a construção de um modelo social de tipo europeu que
permita combater vigorosamente o desemprego e manter um Estado social que se aproxime das
exigências da população."

O Parlamento salientou ainda a importância da Conferência Europeia (para a qual foram convidados
os 11 PECO candidatos e a Turquia) que considera "um instrumento essencial da cooperação
política".

c) Conselho de Ministros
Em Madrid, o Conselho decidiu que as negociações de adesão com Chipre e Malta teriam início seis
meses após a conclusão da Conferência Intergovernamental (CIG). Declarou ainda que tomaria as
decisões necessárias para lançar as negociações de adesão com os Países da Europa Central e Oriental
à luz dos resultados da CIG. Manifestou a esperança de que "a etapa preliminar das negociações
coincida 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 PECO teriam início em
simultâneo com as de Chipre e Malta, ou seja, seis meses após a conclusão da CIG.

A Conferência Intergovernamental foi encerrada em Amesterdão em Junho de 1997, abrindo caminho
para que as negociações começassem dentro de seis meses, de acordo com as conclusões de Madrid.
Em Dezembro de 1997, no Luxemburgo, o Conselho tomou as decisões necessárias para "lançar o
conjunto do processo de adesão dos dez países candidatos da Europa Central e Oriental e Chipre".
Adicionalmente, o Conselho "decidiu convocar conferências intergovernamentais bilaterais para a
Primavera de 1998 com vista a encetar negociações com Chipre, a Hungria, a Polónia, a Estónia, a
República Checa e a Eslovénia relativamente às condições para a sua adesão à União e os
subsequentes ajustamentos ao Tratado".

*   *   *

Para mais informações consultar:
Adam ISAACS, Parlamento Europeu, DG IV, Bruxelas
Serviço de Cooperação Internacional, Análise e Pesquisa Documental
Tel: (32) 2 284 3072 / Fax: (32) 2 284 8063 / e-mail: aisaacs@europarl.eu.int

Para mais informações sobre o sector económico, consultar:
John WITTENBERG, Parlamento Europeu, DG IV, Luxemburgo
Divisão de Assuntos Internacionais e Constitucionais
Tel: (352) 4300 22447 / e-mail: jwittenberg@europarl.eu.int
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ANEXO

LISTA DO GOVERNO EM 5 DE OUTUBRO DE 1999

Presidente Vaclav HAVEL
(Tomou posse em 2 de Fevereiro de 1998 para um segundo mandato de cinco anos)

GOVERNO SOCIAL-DEMOCRATA (Tomou posse em 22 de Julho de 1998):
Nota: Todos os membros pertencem ao Partido Social-Democrata (CSSD), excepto o
Ministro da Justiça, Otakar Motejl, que não se encontra filiado em qualquer partido.

Primeiro Ministro (nomeado em 17 de Julho de 98) Milos ZEMAN
Vice-Primeiro-Ministro para a Legislação Pavel RYCHETSKY
Vice-Primeiro-Ministro da Política Económica Pavel MERTLIK
(também Ministro das Finanças)
Vice-Primeiro-Ministro dos Assuntos Externos e da Defesa Egon LANSKY
Vice-Primeiro-Ministro Vladimir SPIDLA
(também Ministro do Trabalho e dos Assuntos Sociais)

MINISTROS:
Agricultura Jan FENCL
Cultura Pavel DOSTAL
Defesa Vladimir VETCHY
Educação Eduard ZEMAN
Ambiente Milos KUZVART
Finanças ver Vice-Primeiro-Ministro
Negócios Estrangeiros Jan KAVAN
Saúde Ivan DAVID
Indústria e Comércio Miroslav GREGR
Interior Vaclav GRULICH
Justiça Otakar MOTEJL
Trabalho e Assuntos Sociais ver Vice-Primeiro-Ministro
Ministro Sem Pasta Jaroslav BASTA
Desenvolvimento Regional Jaromir CISAR
Transportes Antonin PELTRAM

Presidente do Parlamento Vaclav KLAUS (ODS)

Presidente do Banco Central Josef TOSOVSKY


