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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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Número Título             N1  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 09.12.98 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 03.05.99 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 
  
 
Para obter um exemplar destas fichas, deverá dirigir-se a: Sra. E. Deguffroy, Luxemburgo, SCH gabinete 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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INTRODUÇÃO 
 

Malta é o mais pequeno dos Estados candidatos à adesão à União Europeia (371 000 
habitantes; 316 km2 de superfície). 

 
Desde a independência em 1964 que a política do arquipélago maltês, que tem por capital La 
Valetta, se tem polarizado entre os dois principais partidos: o Partido Nacionalista, democrata-
cristão, e o Partido Trabalhista. Estes dois partidos reúnem a quase totalidade dos votos e têm-
se alternado no governo. 

 
No início de 1987, foi aprovada uma alteração constitucional que modificou a lei eleitoral. 
Simultaneamente, a República de Malta adoptou uma política de neutralidade e aderiu ao 
conjunto dos países não alinhados. 

  
Em Junho de 1990, o Governo nacionalista apresentou o pedido de adesão à União Europeia. 
A Comissão emitiu o seu parecer em Junho de 1993. O Conselho Europeu de Abril de 1995 
decidiu que as negociações com Malta teriam início seis meses após a conclusão da Conferência 
Intergovernamental, tendo em conta os resultados da mesma. 

 
As eleições gerais de 26 de Outubro de 1996, que foram antecipadas um ano, deram a vitória 
ao Partido Trabalhista Maltês (PTM), pondo deste modo termo a quase 10 anos de governação 
do Partido Nacionalista. Como os dois principais partidos têm posições muito divergentes em 
matéria de política externa, estes resultados mudaram a natureza das relações entre Malta e a 
União Europeia: o Governo trabalhista congelou o pedido de adesão à UE, mas, em Fevereiro 
de 1998, foi criado um novo quadro de relações com a UE. 

 
Dois anos apenas após a tomada de posse do Governo trabalhista e em virtude, nomeadamente, 
de tensões internas no partido, foram convocadas eleições gerais antecipadas para 5 de 
Setembro de 1998. 

 
A vitória do Partido Nacionalista relançou Malta na via de adesão à União Europeia, tendo o 
pedido de adesão sido "reactivado" (caso único até à data na história dos alargamentos da 
União Europeia) (cf. p.14-15). A Comissão teve de actualizar o parecer que havia emitido 
sobre a candidatura de Malta em Junho de 1993, actualização essa que foi comunicada em 
Fevereiro de 1999. O  Parlamento Europeu solicitou (no relatório B. Malone, de 15 de Abril de 
1999) que as negociações tivessem início antes do final de 1999. 

 
 

I. SITUAÇÃO POLÍTICA 
 

1.  Memorando: as eleições gerais de 26 de Outubro de 1996 e o Governo do Sr. Sant  
 

Estas eleições obtiveram os resultados que a seguir se indicam. 
O Partido Trabalhista (PTM) obteve 50,7% dos votos e o Partido Nacionalista (PN) 47,8%. Os 
restantes votos (aproximadamente 2%) foram para outros partidos. Em termos de assentos 
parlamentares, o PTM, que conseguiu quatro mandatos adicionais em virtude de uma alteração 
constitucional, obteve 34, e o PN 31 (total de deputados na Câmara dos Representantes: 65). 
Foi uma séria derrota para o Partido Nacionalista, que esperava ser reeleito por uma maioria 
ainda mais ampla do que em 1992. 
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A vitória do PTM explica-se pelo facto de este partido ter sabido tirar partido da indignação 
popular suscitada pela introdução do  IVA no início de 1995, como parte dos esforços 
envidados pelo país no sentido de harmonizar a política económica de Malta com as normas da 
UE. A introdução de um imposto sobre o valor acrescentado de 15% teve, para o Governo, um 
elevado preço político. As recompensas, em termos eleitorais, decorrentes da controvérsia 
gerada por tal medida revelaram-se de tal modo vantajosas que o PTM prometeu abolir o IVA 
e retirar o pedido de adesão de Malta à EU, caso ganhasse as eleições. 

 
Alfred Sant, o quinto Primeiro Ministro de Malta desde a independência, prometera que um 
Governo trabalhista daria a Malta uma "administração moderna e transparente" cujas 
prioridades seriam controlar a inflação, melhorar a educação e investigar seriamente a 
corrupção. Durante os dois últimos anos de poder, o Governo trabalhista tomou toda uma série 
de medidas de austeridade com vista a reduzir o défice público; algumas dessas medidas 
(essencialmente impostos) foram, no entanto, consideradas como particularmente impopulares, 
inflacionistas e ineficazes, penalizando inclusivamente o sector industrial. O custo de vida 
aumentou igualmente em virtude de o Governo ter substituído o IVA por um outro sistema de 
impostos indirectos. 

 
Apesar dos esforços do Governo para desenvolver o turismo e encorajar as privatizações, a 
economia nacional estagnou em virtude de uma falta de confiança. As tensões internas no 
Partido Trabalhista tornaram o país ingovernável. 

 
Ao organizar eleições antecipadas, o Primeiro-Ministro, Alfred Sant, esperava voltar a ganhar 
uma nova maioria. As sondagens davam-no efectivamente como vencedor. 

 
A primeira promessa eleitoral que o Governo de Alfred Sant cumpriu foi de facto a retirada de 
Malta do programa da Parceria para a Paz, organizado sob os auspícios da NATO. Nota: em 
Abril de 1996, Malta tinha aderido a este programa, uma vez que o mesmo tinha sido adaptado 
às necessidades específicas da ilha e das suas forças armadas. Consequentemente, um 
destacamento de 30 soldados malteses foi enviado em Junho para a Bulgária (na sua primeira 
operação no estrangeiro) onde se juntou a soldados de outros seis países no exercício 
"Cooperation Determination '96". 

 
A adesão de Malta à Parceria implicou uma melhoria considerável da segurança na zona 
mediterrânica. A posição geográfica de Malta era vantajosa, não tanto pela sua importância 
estratégica como base mediterrânica, mas para impedir a sua utilização indevida por parte de 
elementos potencialmente hostis à NATO. Além disso, o argumento de que os laços existentes 
entre Malta e alguns países árabes (por exemplo, a Líbia) poderiam constituir uma vantagem e 
que a ilha poderia servir de ponte entre a NATO e o mundo árabe foi por diversas vezes 
sublinhado pelo governo de Fenech-Adami. 

 
Contudo, o PTM já tinha anunciado que, em caso de vitória eleitoral, retiraria o país do 
programa Parceria para a Paz, uma vez que, no seu entender, este programa seria incompatível 
com o estatuto de neutralidade e de não-alinhamento consagrado na Constituição. 
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Malta manteve sempre laços muito estreitos com a Líbia. A Comissão Mista Malta-Líbia reúne-
se regularmente para debater questões bilaterais como, por exemplo, o reforço da cooperação 
entre os dois países. Refira-se a este propósito que recentes negociações bilaterais levaram à 
assinatura de uma série de acordos em matéria de procedimentos aduaneiros, serviços postais e 
transportes marítimos, que em muito beneficiarão a Líbia, afectada pelo embargo das Nações 
Unidas. 

 
Em 31 de Maio de 1996, as autoridades de La Valetta e de Trípoli procederam à renovação de 
um acordo relativo ao fornecimento de petróleo líbio em troca de produtos malteses. A partir 
de Janeiro de 1997, foi também reactivada a ligação marítima entre Trípoli e La Valetta (esta 
ligação abre à Líbia uma porta essencial para o resto do mundo; com efeito, as sanções 
impostas pela ONU proíbem, nomeadamente, quaisquer voos com destino à Líbia ou 
provenientes deste país). 

 
2.  A Parceria Euro-Mediterrânica 

 
A Conferência de Barcelona, realizada em 27 e 28 de Novembro de 1995, constituiu uma 
viragem nas relações entre a UE e os seus parceiros mediterrânicos, incluindo Malta. A 
Conferência concordou em instituir uma parceria em três domínios: relações políticas e de 
segurança, relações económicas e financeiras e relações sociais, culturais e humanas. 

 
A política do Governo trabalhista não provocou mudanças na Parceria Euro-Mediterrânica. 

 
A segunda Conferência Ministerial Euro-Mediterrânica teve lugar em La Valletta, em 16 de 
Abril de 1997. Devido à tensão no Próximo Oriente e à estagnação do processo de paz, os 27 
países participantes não conseguiram chegar a acordo quanto a uma declaração final (ver nota 
sobre o seguimento da Conferência de Barcelona - PE 224.490). 

 
Mantendo o seu empenhamento na Parceria Euro-Mediterrânica, Malta fez questão de 
continuar a desempenhar o papel de ponte entre o Norte e o Sul do Mediterrâneo, tendo, aliás, 
apoiado a participação da Líbia na Conferência, apesar do embargo internacional político e 
económico a que o país continua sujeito. 

 
3.   As eleições antecipadas de 5 de Setembro de 1998: a vitória do Partido Nacionalista 

 
Paralelamente aos problemas de política interna, tais como o dilema entre o IVA e o imposto 
indirecto, as despesas públicas e a inflação galopante, o eleitorado maltês viu-se confrontado 
mais uma vez com uma questão fundamental de política externa, ou seja o futuro das relações 
com a União Europeia. 

 
Centrando a sua campanha eleitoral nos benefícios que Malta poderia retirar das ajudas 
comunitárias e sobretudo no risco, para este país, de permanecer fora de um tal bloco 
económico e político, o Partido Nacionalista mobilizou provavelmente um grande número de 
indecisos. A participação foi com efeito maciça (95% do eleitorado). No seu discurso a favor 
da "reactivação do pedido de adesão à União Europeia", o líder nacionalista indicou contudo 
que, em caso de vitória do seu partido, Malta não voltaria a aderir à Parceria para a Paz; esta 
criou demasiados problemas no passado, segundo indicou, e não se regista um consenso no país 
quanto a esta questão. 
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Caberá ao Governo nacionalista a tarefa da restruturação da indústria para que esta possa 
enfrentar a pressão da concorrência da União Europeia. 

 
Na campanha eleitoral participaram três partidos: o Partido Trabalhista (87 candidatos), o 
Partido Nacionalista (94 candidatos) e a Alternativa Democrática ou Aliança para a Justiça 
Social (18 candidatos), bem como 2 candidatos independentes. 

 
Resultados 

 
O novo Parlamento (65 deputados) compreende 35 deputados do Partido Nacionalista e 30 
deputados do Partido Trabalhista. Os dois partidos obtiveram respectivamente 51% e 47% dos 
sufrágios. A Alternativa Democrática obteve 2%. Fenech Adami foi designado Primeiro 
Ministro, tendo indicado que a vitória clara do seu partido lhe dava agora mandato para iniciar 
as negociações com a União Europeia. 

 
 

II. SITUAÇÃO ECONÓMICA 
 

1.  Aspectos gerais 
 

Sem matérias-primas e com um mercado interno muito diminuto, o desenvolvimento 
económico maltês tem sido baseado na promoção de indústrias de mão-de-obra intensiva, 
orientadas para a exportação, e na promoção do turismo. Esta abordagem tem contado com a 
existência de mão-de-obra barata e flexível. Durante os anos 60 e 70, empresas estrangeiras, 
especialmente da Europa ocidental, criaram em Malta indústrias de mão-de-obra intensiva em 
sectores como o vestuário. Este processo sofreu uma aceleração no final dos anos 70, período 
em que se assistiu igualmente a uma explosão no sector do turismo, o que se traduziu por 
superavits recorrentes da balança de pagamentos do país. 

 
As exportações de produtos manufacturados cresceram de 48,3 milhões de liras maltesas, em 
1975, para 147,8 milhões em 1981, com um aumento anual médio de 21,7%. As receitas 
ilíquidas provenientes do turismo aumentaram de 28,1 milhões de liras maltesas, em 1975, para 
119,9 milhões em 1980, um aumento de 33,3% por ano. A recessão internacional do início dos 
anos 80 levou a uma quebra das receitas, tanto do turismo, como das exportações. A indústria 
transformadora recuperou em 1984, tendo crescido a uma taxa média anual de 14,3% entre 
1985 e 1994. O turismo recuperou em 1985 e, entre 1985 e 1994, as receitas ilíquidas do 
turismo cresceram a uma taxa média anual de 16,2%. No entanto, a conjuntura difícil que a 
Europa Ocidental atravessou em 1995 traduziu-se por uma queda de 5,1% nas receitas desse 
ano e  ter-se-á certamente registado uma nova descida em 1996.  

 
Em 1998, o Governo maltês introduziu um novo pacote de incentivos para atrair o 
investimento estrangeiro directo, tendo aprovado legislação que permite estabelecer empresas e 
consórcios "off-shore" em Malta. O número total de empresas "off-shore", comerciais ou não, 
actualmente inscritas no Centro dos Serviços Financeiros de Malta (MFSC) é de 1 442. O 
MFSC é o único organismo regulador dos serviços financeiros. 
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A economia registou um forte crescimento desde meados dos anos 80. Esta tendência 
prosseguiu em 1995, ano em que o PIB real cresceu 9%. Continuou a registar-se um declínio 
dos produtos manufacturados: a sua percentagem do PIB era de 33% em 1980, 29,4% em 
1985 e 23,4% em 1994. Em contrapartida, o sector dos serviços tem vindo a ganhar 
importância nos últimos anos. 

 
Quando apresentou o plano do orçamento para 1993, o então Ministro das Finanças referiu que 
se previa uma taxa de inflação entre 2 a 3% por ano nos cinco anos seguintes. Embora 
salientando que os preços não podiam ser deixados exclusivamente à mercê das forças do 
mercado, anunciou que o Governo iria liberalizar os preços e reforçar as leis sobre o comércio 
livre. A inflação média anual entre 1993 e 1995 foi de 4,1%. Depois de uma acentuada 
deterioração entre 1980 e 1983, as exportações de bens e de serviços recuperaram e em 1986 
excederam o nível atingido em 1980, não tendo parado de crescer desde então. A maquinaria e 
o equipamento de transportes são responsáveis por mais de metade das exportações totais. As 
importações estagnaram no princípio dos anos 80, mas cresceram fortemente na segunda 
metade da década. 

 
A recessão do princípio dos anos 80 levou a uma contracção substancial do consumo privado, 
que baixou 11,3% em termos reais, entre 1980 e 1983. No entanto, o consumo privado 
aumentou consideravelmente desde meados dos anos 80, reflectindo em parte as políticas de 
liberalização do Governo PN. A taxa anual de crescimento anual das despesas dos 
consumidores, expressa a preços constantes de 1973, atingiu uma média de 5% no período 
entre 1991 e 1995. 

 
2.  Evolução recente 

 
O crescimento económico real para 1996 tinha sido estimado em 4,2%, o que representava um 
abrandamento acentuado em relação aos 9% de 1995, embora este último crescimento se 
ficasse a dever em parte à introdução do IVA, que pôs a descoberto um volume significativo de 
actividades não registadas até então. A desaceleração do crescimento em 1996 foi também 
parcialmente devida à queda do consumo interno. De acordo com o Banco Central de Malta 
(BCM), esta tendência prosseguiu no primeiro trimestre de 1997. 

 
O BCM deu a entender que a quebra súbita na procura interna possa ter ficado a dever-se a um 
aumento da taxa de desemprego e da inflação, que por sua vez foi causada principalmente pela 
introdução, em Janeiro de 1997, de novos impostos indirectos (o Governo trabalhista 
introduziu um total de 33 novos impostos - cf. p.6). 

 
A inflação em 1997 foi de 3,1%, mas no último trimestre de 1998 baixou para 1,4%, reduzindo 
a inflacção média anual para 2,4%. Depois do IVA ter sido introduzido em Janeiro de 1999, a 
inflacção aumentou para 1,9% em Fevereiro mas baixou para 1,4% em Maio. 
 
No que se refere ao financiamento do défice actual, pode salientar-se que o afluxo de capitais a 
longo prazo aumentou nos últimos dois anos em detrimento das afluxos a curto prazo. 

 
O nível de desemprego aumentou para mais de 5% nos primeiros meses de 1999, apesar da 
criação de empregos no sector privado dos serviços. Ao mesmo tempo, o emprego na 
produção directa estagnou. 
 



 11 PE 167.350/rév.4 

 No entanto, o principal desafio da política económica em Malta foi reduzir o défice 
governamental que se situa agora perto dos 12% do PIB (era de 4% em 1995). 

 
Os consequentes empréstimos contraídos a nível governamental a fim de financiar o défice 
orçamental e o aumento das despesas contribuíram bastante para agravar a situação das 
finanças públicas. Ao mesmo tempo, e apesar de a economia ter continuado a expandir-se,as 
receitas obtidas pelo Governo diminuíram, sobretudo devido a uma escassez de receitas 
tributárias. 

 
O ano de 1998 foi também um bom ano para o turismo: houve um aumento de 6,4% de turistas 
em relação a 1997. Um dos principais operadores mundiais de cruzeiros decidiu utilizar Malta 
como porto central a partir de 1999. 

 
No relatório de actualização do parecer da Comissão sobre o pedido de adesão de Malta 
(COM(1999)69 final), afirma-se que “Malta possui uma economia de mercado viável. No 
entanto, apesar do elevado grau de integração comercial na União Europeia, a capacidade de a 
economia enfrentar as pressões concorrenciais existentes na União continua a constituir um 
desafio”. Determinadas reformas previstas no programa de 1994 acordado entre Malta e a 
Comissão deverão ser lançadas sem demora. 

 
A parte mais importante do programa económico do actual governo baseia-se em políticas 
orçamentais mais restritivas destinadas a reduzir o défice governamental a 4% do PIB em 2004, 
através de aumento de impostos e de uma administração fiscal melhorada. 
 
O programa tem também em vista reformas estruturais das despesas públicas, em conjunto com 
um compromisso relativo às despesas com a assistência social. O Governo salienta que tais 
acções são necessárias não só para Malta mas também para  facilitar a adesão de Malta à UE. 
 
O Governo de Malta só recentemente iniciou o processo de privatização e reestruturação do 
sector público. Foi criado um grupo de trabalho (task force) para este fim, integrado por 
representantes do sector público e do sector privado. Por agora, os serviços de utilidade 
pública continuam nas mãos do Estado, mas as sociedades, tais como empresas de construção e 
reparação (docas secas) naval, continuam a ser apoiadas com grandes subsídios. Qualquer 
tentativa de privatização irá provavelmente encontrar uma forte oposição, havendo uma 
pressão cada vez maior sobre os elementos que compõem o grupo de trabalho. 
 

 
III.  RELAÇÕES ENTRE MALTA E A UE 

 
1.  Relações com a UE antes de Outubro de 1996 

 
Em 5 de Dezembro de 1970, Malta assinou um Acordo de Associação com a Comunidade que 
entrou em vigor em 1 de Abril de 1971. 

 
Este acordo previa a realização de uma união aduaneira, a processar-se em duas fases de cinco 
anos, o que implicava que todos os obstáculos às trocas comerciais entre as duas partes seriam 
eliminados e que Malta adoptaria a pauta aduaneira comum. 
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Como houve mudança de Governo em Junho de 1971,  tendo o Partido Trabalhista assumido o 
poder, a segunda fase nunca chegou a iniciar-se; apenas foram aplicadas as disposições dos 
primeiros anos da associação, que têm sido regularmente prorrogadas desde 1977. 

 
O Governo nacionalista, vencidas as eleições de 1987, não quis simplesmente retomar o 
processo previsto no acordo de 1970, isto é, a instauração da união aduaneira, considerando 
preferível, após um período tão longo, avançar com a plena adesão à Comunidade. 

 
 

2.  O primeiro parecer da Comissão sobre o pedido de adesão de Malta (30 de Junho de 
1993) e a evolução das relações com a União Europeia 

 
Principais elementos do parecer 

 
O estatuto democrático de Malta e o respeito pelos direitos do Homem permitem concluir que 
este país tem de facto uma vocação para fazer parte da UE, vocação essa, no entanto, que 
deverá ser confirmada pela Comunidade. 

 
A Comunidade terá, por conseguinte, de verificar se a candidatura de Malta reúne todas as 
condições necessárias para que um resultado positivo das negociações conduza a uma 
integração efectiva na Comunidade e na União Europeia. 

 
O parecer da Comissão contém uma série de diagnósticos, perguntas e propostas sobre as 
questões mais delicadas suscitadas pela candidatura de Malta: a necessária reforma da sua 
legislação económica, a incompatibilidade do estatuto de neutralidade e da política de não 
alinhamento de Malta com as disposições do Tratado de Maastricht e a questão de uma 
participação adequada de Malta nas instituições europeias. 

 
Segundo a Comissão, o facto de a Comunidade anunciar que está disposta, logo que a situação 
o permita,  a dar início às negociações de adesão com Malta, constituiria um sinal positivo, 
mobilizando suficientemente a opinião pública maltesa em favor das reformas. 

 
 

3.  Evolução da situação até Outubro de 1996 
 

Na Cimeira de Corfu, realizada em Junho de 1994, o Conselho Europeu congratulou-se com os 
progressos significativos registados no tocante ao pedido de adesão de Malta à UE, anunciando 
a este propósito que se poderia considerar concluída uma fase essencial do processo 
preparatório. 
 
O Conselho debateu de novo a questão da adesão de Malta em 6 de Março de 1995 e decidiu, 
em 10 de Abril de 1995, que poderiam ser encetadas as negociações de adesão com base nas 
propostas da Comissão, seis meses após a conclusão da Conferência Intergovernamental de 
1996 e tendo em conta os resultados da mesma. 

 
O Conselho de Associação UE-Malta efectuou a sua oitava reunião em 12 de Junho de 1995, 
tendo decidido estabelecer um diálogo estruturado entre a União Europeia e Malta. A 
participação do Primeiro Ministro, Fenech Adami, e do Ministro dos Negócios Estrangeiros, 
De Marco, na Cimeira europeia de Cannes, constituiu um elemento desse diálogo. 
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As disposições circunstanciadas relativas a este diálogo, acordadas em Julho de 1995, incluíam 
a realização de várias reuniões, a nível ministerial e não só, com vista a debater a PESC, bem 
como os direitos humanos, a segurança, a OSCE, o terrorismo, a ONU, o alinhamento de 
Malta com as declarações da União, os contactos regulares entre a União Europeia e as 
missões diplomáticas maltesas em países terceiros, assuntos mediterrânicos, questões no 
domínio da justiça e dos assuntos internos e questões de interesse mútuo, nomeadamente do 
foro marítimo, do ambiente e do turismo. 

 
Além disso, a estratégia específica de preparação de Malta para a adesão incluía o 
prosseguimento dos esforços com vista a familiarizar a administração maltesa com o acervo 
comunitário, o exame das possibilidades de extensão a Malta das redes transeuropeias nos 
domínios dos transportes marítimos e das telecomunicações, a participação em programas 
comunitários, tais como Media II, Leonardo, Sócrates, Ariane, Rafael,  etc. 

 
Em 12 de Julho de 1995, o Parlamento Europeu aprovou por larga maioria uma resolução 
sobre a adesão de Malta à União.  

 
Quarto protocolo financeiro entre a Comunidade Europeia e Malta 

 
Em 13 de Junho de 1994, os Ministros dos Negócios Estrangeiros da União aprovaram as 
directrizes para as negociações relativas ao quarto protocolo financeiro. Este protocolo 
permitiu a concessão a Malta de ajudas não reembolsáveis destinadas a financiar a assistência 
técnica e a cooperação económica, para além de contribuir para a transição económica e para a 
preparação do país para a adopção do acervo comunitário. 

 
O quarto protocolo entrou em vigor em 1 de Julho de 1996 com um valor de 45 milhões de 
ecus. 

 
A validade do protocolo foi  prolongada até Dezembro de 1999. 

 
4.  Relações com a União Europeia desde 26 de Outubro de 1996: congelamento do 

pedido de adesão 
 

Basicamente, a posição do Partido Trabalhista de Malta baseava-se no desejo de estabelecer as 
melhores relações possíveis com a União Europeia e na criação progressiva de uma zona de 
comércio livre que proporcionasse um espaço no qual as empresas locais e estrangeiras 
operassem em pé de igualdade. 

 
Após a sua eleição, Alfred Sant declarou à imprensa que o seu governo iria abandonar o pedido 
de adesão à União Europeia. Embora desejando manter relações especiais com a União 
Europeia, não queria que Malta se tornasse Estado-Membro. 

 
Resultados 

 
Durante o governo de Alfred Sant, Malta deixou de beneficiar de uma relação de "pré-adesão" 
com a União Europeia. No entanto, à luz das propostas de Malta, apresentadas à Comissão em 
Fevereiro de 1997, esta Instituição preparou um novo quadro de relações englobando um 
acordo relativo à criação de uma zona de comércio livre. A Comissão definiu igualmente 
propostas de cooperação num vasto leque de áreas. 
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5.  As eleições de 5 de Setembro de 1998: a reactivação do pedido de adesão 
 

Aquando da sua nomeação, o Primeiro Ministro Fenech Adami comprometeu-se a reactivar o 
pedido de adesão de Malta à União Europeia. De acordo com o Governo de Malta, as decisões 
dos Conselhos Europeus de Cannes, Madrid e Florença, nos termos das quais as negociações 
de adesão deveriam começar seis meses após a Conferência Intergovernamental de 1996, 
mantêm o seu carácter vinculativo.  

 
Numa resolução aprovada em 8 de Outubro de 1998, o Parlamento Europeu “solicita ao 
Conselho e à Comissão que apoiem [a adesão deste país] logo que possível, respeitando 
plenamente as disposições e os procedimentos do Tratado” e “solicita ao Conselho que inclua 
Malta, logo que possível, no grupo dos membros da Conferência Europeia".  

 
O Conselho Europeu de Viena (11 a 12 de Dezembro de 1998) congratulou-se com a decisão 
de Malta de reactivar a sua candidatura à adesão à União Europeia e tomou nota da intenção da 
Comissão de apresentar, no início do ano seguinte, uma actualização do seu parecer favorável 
de 1993. 

 
Por seu lado, o Governo de Malta comprometeu-se a realizar um referendo sobre o resultado 
das negociações de adesão. 

 
6.  Actualização do parecer da Comissão sobre o pedido de adesão de Malta (COM(1999) 

69 final) 
 
A actualização do parecer de 1993 foi elaborada pela Comissão, a pedido do Conselho de 5 de 
Outubro de 1998, e apresentada em 7 de Fevereiro de 1999. O novo parecer baseia-se na 
evolução da  situação em Malta desde 1993. Foram no entanto acrescentados alguns domínios, 
como a justiça e os assuntos internos, não abrangidos pelo parecer de 1993. 

 
O relatório termina com a confirmação das conclusões do relatório de 1993 quanto à 
elegibilidade de Malta. Procede-se igualmente a uma análise da situação em matéria de adopção 
da legislação comunitária e da evolução do alinhamento com o acervo desde o primeiro 
parecer. Esta análise revela que foram realizados esforços restritos e desiguais na harmonização 
da legislação maltesa desde 1993, em particular no domínio do mercado interno. 

 
A interrupção de dois anos nos preparativos da adesão abrandaram a familiarização das 
autoridades com o acervo comunitário e o acompanhamento da sua evolução, bem como o 
empenhamento em reduzir as divergências entre a legislação maltesa e o acervo. 

 
Posição do Parlamento Europeu 

 
A Comissão Parlamentar Mista PE-Malta reuniu igualmente em Malta (11ª reunião) no dia 17 
de Fevereiro de 1999. Os membros das duas delegações manifestaram o desejo de que Malta 
integrasse rapidamente o conjunto dos países candidatos da primeira vaga. 

 
No seu relatório (B. Malone) sobre o supracitado parecer da Comissão, aprovado em 15 de 
Abril de 1999, o Parlamento Europeu solicitou ao Conselho e aos Estados-Membros que 
seguissem a recomendação da Comissão, para que Malta pudesse figurar entre os países com os 
quais decorrem actualmente as negociações para a adesão. 
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7.  Estratégia de pré-adesão 
 
Em 22 de Março, o Conselho solicitou à Comissão que preparasse uma estratégia de 
pré-adesão para Malta e autorizou-a a dar início ao “screening” sobre determinados aspectos 
do acervo comunitário (audiovisual, cultura, PESC, PME). Malta está, além disso, associada a 
outros “screenings” multilaterais. Este país foi igualmente convidado a apresentar o seu 
programa nacional para a adopção do acervo comunitário. 

 
8.  Exame analítico (screening) 

 
O Conselho "Assuntos Gerais" de 21 e 22 de Março de 1999, decidiu que o exame analítico 
(screening) com Malta deveria começar o mais rapidamente possível. A Comissão iniciou o 
referido exame analítico com Malta em Maio de 1999 com nove capítulos. Malta foi também 
convidada a definir um programa nacional para adopção do acervo comunitário (PNAAC), o 
qual está a ser preparado actualmente. A Comissão foi também convidada a definir uma 
estratégia de pré-adesão específica para Malta, que tem a forma de uma parceria para a adesão. 

 
Em Junho de 1999, o Conselho Europeu de Colónia congratulou-se "com o facto de a União 
ter iniciado entretanto com Malta a análise do seu acervo, com base na mais recente posição da 
Comissão sobre o pedido de adesão deste país". 

 
O Conselho "Assuntos Gerais" de Junho de 1999 acordou em alargar a Malta o actual diálogo 
político multilateral com os PECO e Chipre. Nas suas conclusões afirma-se que "um reforço do 
diálogo com Malta sobre questões de política externa e de segurança será frutuoso para ambas 
as partes e permitirá a Malta familiarizar-se e alinhar-se com os instrumentos da política externa 
e de segurança comum". 

 
Em Dezembro de 1999, no Conselho Europeu de Helsínquia e também à luz dos relatórios da 
Comissão, ficou decidido convidar a Roménia, a Eslováquia, a Letónia, a Lituânia, a Bulgária e 
Malta a aderirem ao processo de negociação já iniciado com a Polónia, a Hungria, a República 
Checa, a Estónia, a Eslovénia e Chipre desde Março de 1998. Com esta finalidade, o Conselho 
decidiu convocar conferências intergovernamentais bilaterais em Fevereiro de 2000, a fim de 
dar início às negociações. 

 
O Conselho Europeu também estabeleceu que todos os países candidatos participariam no 
processo de adesão em igualdade de posição e que, de acordo com o novo princípio da 
"diferenciação", durante as negociações, cada Estado candidato será julgado pelos seus méritos 
próprios. Consequentemente, as negociações sobre os diferentes capítulos só serão abertas e 
concluídas quando cada candidato tiver realizado progressos suficientes na aplicação do acervo 
no capítulo que estiver a ser examinado. 

 
Esta nova abordagem cria um processo de adesão totalmente flexível e a diversas velocidades 
que dá aos países a possibilidade de recuperarem o atraso em relação ao "primeiro grupo" de 
países candidatos, caso tenham realizado progressos suficientes nesses preparativos. 
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Em 15 de Fevereiro de 2000 no quadro das conferências intergovernamentais, a UE procedeu à 
abertura de negociações de adesão individuais e sucessivas com Malta, a Roménia, a 
Eslováquia, a Letónia, a Lituânia e a Bulgária, o denominado "grupo de países de Helsínquia". 

 
Em 8 de Março, a Comissão submeterá ao Conselho uma lista dos capítulos que, de acordo 
com o seu parecer, estão prontos a ser negociados com os seis novos candidatos. A Comissão é 
de parecer que pelo menos dez capítulos deverão ser apresentados desde o início com cada um 
dos países interessados. 

 
As negociações adequadas terão início no dia 28 de Março. Nessa ocasião, a UE informará os 
países candidatos dos capítulos do acervo comunitário para os quais as negociações podem ter 
início nesta metade do ano. 
 
 No momento da abertura das negociações, o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Malta, 
Joseph Borg, afirmou que as negociações marcam um "dia verdadeiramente histórico" para o país 
e que o Governo não se poupará a esforços para garantir que Malta possa ser vir a estar a par dos 
países do "grupo do Luxemburgo", de forma a fazer parte da primeira vaga de adesões. De acordo 
com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, as reviravoltas da política interna atrasaram o 
processo de adesão (Malta apresentou o seu pedido de adesão em 1990, mas quando os 
sociais-democratas passaram a governar nos finais de 1995, o pedido foi suspenso até ao regresso 
dos democratas-cristãos em 1997). Mas, ao mesmo tempo, o atraso deu a Malta dez anos para se 
preparar para a abertura de negociações. É por isso que Malta se considera preparada para a 
adesão num vasto número de capítulos e está convencida de que apenas alguns "problemas de 
menor importância" em sectores como a agricultura, os transportes e o ambiente irão necessitar de 
períodos de transição ou de derrogações limitadas. 
 
O Senhor Borg acrescentou que Malta estava preparada para negociar oito ou nove capítulos 
desde a primeira reunião a nível de deputados efectuada no dia 28 de Março e que as conversações 
sobre os 31 capítulos deveriam estar concluídas com Malta em finais de 2001 (cf. Agência Europa, 
16.2.2000). 
 
Ajuda financeira 
 
Em Fevereiro, o Parlamento Europeu aprovou o relatório Brok sobre a proposta de regulamento 
para a estratégia de pré-adesão de Chipre e Malta. Nesta proposta inclui-se uma ajuda financeira 
de 95 milhões de euros até 2004 que, de acordo com o ponto de vista do Parlamento Europeu, 
não é suficiente. 
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9.  Relatório periódico da Comissão sobre os progressos efectuados por Malta na 
preparação para a adesão (13 de Outubro de 1999) 

 
Desde a reactivação do processo de adesão de Malta em Fevereiro de 1999, a Comissão 
actualizou o seu relatório anterior sobre os progressos efectuados por Malta na preparação para a 
adesão. Em Outubro, numa última actualização, firma-se que, no que diz respeito à democracia, ao 
Estado de direito e aos direitos do Homem, Malta preenche os critérios políticos estabelecidos em 
Copenhaga. Do ponto de vista económico, Malta é uma economia de mercado em funcionamento 
e deveria ser capaz de enfrentar as pressões competitivas e as forças de mercado no interior da 
União desde que tome as medidas adequadas. Contudo, desde o último relatório da Comissão, 
efectuado em Fevereiro de 1999, tem havido poucos progressos adicionais no domínio do 
mercado interno. Consequentemente, e como questão urgente, Malta deveria adoptar um 
programa para proceder à harmonização neste domínio. 

 
As constantes imposições aplicáveis às importações da UE é uma anomalia que deve ser abolida 
imediatamente. O Estado continua a desempenhar um papel importante na agricultura e tem 
havido poucos progressos na preparação do sector para a política agrícola comum. No sector dos 
transportes, há necessidade de uma maior harmonização, nomeadamente em sectores como a 
segurança dos marítimos ou o controlo da poluição. Malta necessita adoptar uma política 
ambiental e melhorar a sua capacidade de execução. No domínio da justiça e dos assuntos 
internos,  Malta deveria adoptar legislação em matéria de asilo. Há uma necessidade de fortalecer a 
sua capacidade em domínios como o controlo da imigração, a luta contra a droga e o crime 
organizado. Há também necessidade de acelerar a harmonização nos domínios da propriedade 
intelectual e da protecção de dados. 

 
Com base neste relatório, a Comissão elaborou um projecto de parceria para a adesão. 

 
A parceria para a adesão estabelece duas espécies de objectivos prioritários a atingir: objectivos "a 
curto prazo" (isto é, a atingir no corrente ano) e objectivos "a médio prazo". As prioridades estão 
identificadas no domínio económico, no domínio do mercado interno, da agricultura, do ambiente, 
dos transportes, do emprego e assuntos sociais, e no domínio da justiça e dos assuntos internos. 
 
IV. MALTA E A CIG 

 
Os doze países candidatos que já estão a negociar a sua adesão à União Europeia informaram a 
Presidência Portuguesa das suas posições relativamente à Conferência Intergovernamental (CIG) 
sobre a reforma institucional da UE. Essas posições são as seguintes: 
- Mostram-se todos favoráveis a uma rápida conclusão da CIG, isto é, até ao final do ano, de 

forma a evitar que o processo de alargamento em si sofra atrasos. Por essa razão, quase todos 
eles consideram que a agenda da CIG deveria limitar-se aos três "pontos" deixados em 
suspenso em Amesterdão" (tamanho e composição da Comissão, ponderação dos votos no 
seio do Conselho, eventual extensão do voto por maioria qualificada); 

- querem que cada Estado-Membro tenha futuramente o direito de designar um Membro da 
Comissão; 

- reconhecem a necessidade de modificar a distribuição de votos dos Estados-Membros no 
Conselho, mas dão importância à manutenção do equilíbrio entre os países "grandes" e 
"pequenos", e ao facto de os "pequenos" países necessitarem de protecção (grupo de que 
fazem parte todos os países candidatos à adesão, excepto a Polónia e a Hungria); 
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- mostram-se favoráveis à eventual extensão do voto por maioria qualificada, excepto para as 
questões constitucionais e para algumas excepções que ainda estão por determinar; 

- querem ser informados e consultados sistemática e pormenorizadamente durante as 
negociações. 

 
 

*** 
 

Para mais informações contactar: 
Parlamento Europeu, DG IV, Luxemburgo 
Divisão dos Assuntos Políticos e Institucionais 
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ANEXO I 
 

 
 
 

 
Resultados das eleições de 22 de Fevereiro de 1992 

 
Resultados das eleições de 27 de Outubro de 

1996 
 
Partidos               Votos              %    Lugares 

 
Partidos            Votos            %          Lugares 

 
Partido    
Nacionalista      127 932           51,77       34 

 
Partido   
Nacionalista 124.864       47,8               31 

 
Partido 
Trabalhista      114 911             46,5            31 

 
Partido         
Trabalhista       132.497       50,7               34 

Alternativa          
Democracia          4 186              1,69               - 

Alternativa           
Democracia          3.820        1,46                -      

Candidatos            
Independentes        110               0,04              - Outros                        43        0,04                -  

 
TOTAL 247 139              100             65 

 
TOTAL 261.224         100              65 

 
 
 
 

 
Resultados das eleições de 5 de Setembro de 1998 

 
Partidos Votação

 
% 

 
Lugares 

 
Partido Nacionalista 137.037

 
51,81 

 
35 

 
Partido Trabalhista 124.220

 
46,97 

 
30 

 
Aliança Justiça Social     3.208

 
  1,21 

 
- 

 
Independentes          27

 
  0,01 

 
- 

 
TOTAL 

 
264.492

 
100 

 
65 
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ANEXO II 
 
 
 
 

LISTA DE MEMBROS DO GOVERNO 
 
 
Primeiro Ministro       Dr. Eddie Fenech Adami 
 
Primeiro Ministro adjunto 
e Ministro dos Negócios Estrangeiros 
Relações com a União Europeia     Prof. Guido de Marco 
 
Ministro da Política Social 
Presidente da Câmara de Representantes    Dr. Lawrence Gonzi 
 
Ministro da Educação       Dr. Louis Galea 
 
Ministro das Finanças       Sr. John Dalli 
 
Ministro do Ambiente       Sr. Francis Zammit Dimech 
 
Ministro do Turismo       Sr. Michael Refalo 
 
Ministro dos Transportes e Comunicações    Sr. Censu Galea 
 
Ministro dos Serviços Económicos     Prof. Josef Bonnici 
 
Ministro dos Assuntos Internos     Sr. Tonio Borg 
 
Ministro da Agricultura e Pescas     Sr. Ninu Zammit 
 
Ministro da Saúde       Dr. Louis Deguara 
 
Ministra para a Ilha de Gozo      Sra. Giovanna Debono  
 


