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As fichas temáticas editadas pela Task-Force "Alargamento" do Secretariado-Geral do Parlamento Europeu 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 e as instituições europeias. 
Estas fichas serão actualizadas em função dos progressos realizados nas negociações. Foram já publicadas: 
 
Número 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.2  10.02.99 todas 
5  Malta e o alargamento da UE           167.350/rev.2  02.02.99 todas 
6  A Bulgária e o alargamento da UE          167.392/rev.2  26.10.98 todas 
7  A Turquia e o alargamento da UE          167.407/rev.1  27.10.98 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.1  17.12.98 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.1  14.12.98 todas 
14  A Rússia e o alargamento da UE          167.734/rev.1  23.02.99        todas 
15  Aspectos institucionais do alargamento         167.299   13.02.98 DE-EN-ES-FR-IT-SV 
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.3  07.01.99 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 União Europeia      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  O alargamento da UE e a agricultura          167.741   03.09.98  DE-EN-ES-FR-IT 
28  A Suíça e o alargamento da UE          167.777/rev.1  08.03.99  todas 
29  O alargamento da UE e a pesca          167.799   12.10.98 todas 
30  A política externa e de segurança comum e o alargamento da UE      167.822   26.10.98   DE-EN-ES-FR-IT 
31  Questões relativas à segurança, à defesa comum e ao alargamento      167.877   30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
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Número Título              Nº  PE   Data Línguas  
 
32  O Espaço Económico Europeu (EEE) e o alargamento da UE       167.887   17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33  O programa PHARE e o alargamento da UE         167.944   04.12.98  DE-EN-ES-FR-IT 
34  A União Económica e Monetária (UEM) e o alargamento da UE      167.962   09.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
35  A política industrial e o alargamento da UE         167.963   30.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
36  A Agenda 2000 e o processo de adesão à UE        168.008/rev.1  10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
37  O alargamento da UE e as relações económicas externas       168.062   25.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38  O papel do Parlamento Europeu no processo de alargamento      168.065   27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
39  Os aspectos sociais do alargamento da UE         168.115   08.03.99 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 
 
Em 13 de Dezembro de 1999, o Conselho Europeu de Helsínquia adoptou a proposta da 
Comissão com vista a conceder à Turquia o estatuto de candidato à adesão à União Europeia. 
 
No entanto, muito permanece por fazer na preparação para a adesão. A Turquia deve, tal como 
indicado no segundo relatório periódico da Comissão (de Outubro de 1999), realizar progressos 
substanciais no que toca ao preenchimento dos critérios políticos de Copenhaga... “Verificam-se 
graves deficiências em termos de respeito dos direitos humanos e de protecção das minorias.”  
 
Além disso, “A posição da Turquia quanto à questão de Chipre continua a ser contrária não só às 
resoluções da ONU mas também à posição da União Europeia...” e “A disputa territorial no Mar 
Egeu continua por resolver”. 
 
Finalmente, a Turquia, que recupera actualmente de um sismo com graves consequências 
económicas, deve sanear profundamente a sua política macroeconómica. 
 
Por sua vez, o Parlamento Europeu, na resolução sobre a preparação do Conselho Europeu de 
Helsínquia, salientou "… a impossibilidade de iniciar as negociações pelo facto de a Turquia 
estar ainda muito longe de cumprir os critérios políticos de Copenhaga". O Parlamento Europeu 
"insiste em que, como país candidato, a Turquia terá de realizar progressos claros e verificáveis 
no cumprimento desses critérios". 
 
Embora seja  favorável ao desbloqueio de certas ajudas financeiras a favor da Turquia, o 
Parlamento Europeu não tem uma posição unânime quanto à concessão do estatuto de país 
candidato (ver Agência Europa de 14 de Dezembro de 1999). 
 
 
I. SITUAÇÃO POLÍTICA 
  
MEMORANDO:  Desde as eleições antecipadas de 24 de Dezembro de 1995, a situação 
política na Turquia tem sido marcada por mudanças no seio das diferentes coligações 
governamentais, a dissolução do partido Refah, diversos casos de corrupção, a destituição, em 25 
de Novembro de 1998, do primeiro-ministro, Mesut Yilmaz, e a sua substituição por Bülent 
Ecevit, até às eleições antecipadas de 18 de Abril de 1999. 
 
 
1. As eleições de 18 de Abril de 1999 
 
O DSP, partido de esquerda nacionalista, e o MHP, partido ultra-nacionalista, são os vencedores 
das eleições de 18 de Abril de 1999. Esta reviravolta da opinião pública, em prol do 
nacionalismo turco, reflecte a frustração do eleitorado perante a incapacidade da maior parte dos 
partidos do centro de constituir um governo eficaz e irrepreensível, num período de dificuldades 
económicas e de incerteza política. 
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Registaram-se os seguintes resultados (87,09% de participação): 
 
DSP (ECEVIT, esquerda nacionalista) 21,3%! 136 mandatos (1995: 14,64%) 
 
MHP (BAHCELI, ultra-nacionalista) 18,1% ! 129 mandatos (1995: 8,18%) 
 
FP (KUTAN, islamita)   15,6% ! 111 mandatos (1995: 21,38%) 
 
ANAP (YILMAZ, centro-direita)  13,4% ! 86 mandatos (1995: 19,65%) 
 
DYP (CILLER, centro-direita)  12,1% ! 86 mandatos (1995: 19,18%) 
 

Independentes          2 mandatos 
 
 
Partidos que não ultrapassaram o limiar de 10% necessário para serem representados no 
Parlamento: 
 
CHP (BAYKAL, social-democrata)  8,6%   (1995: 10,71%) 
 
HADEP (pró-curdo)    3,99%   (1995: 4,17%) 
 
BBP (nacionalista e islamita)   1,45%   (1995:  -  ) 
 
 
O DSP deve a sua vitória nas eleições ao carisma do seu líder, Bülent Ecevit. Com uma carreira 
política de 40 anos isenta de irregularidades financeiras, é conhecido como defensor dos 
interesses nacionais - ordenou a invasão de Chipre em 1974 - e uma parte dos seus votos fica a 
dever-se à detenção, durante o seu breve mandato (antes das eleições), de Abdullah Öçalan (líder 
do PKK) no Quénia e à sua repatriação para julgamento. 
 
O surpreendente êxito eleitoral do MHP revela o profundo descontentamento da população com 
os políticos do centro, que, durante anos, nunca enfrentaram com o necessário vigor os 
problemas da Turquia. A injustiça social foi agravada pela má gestão económica do país. A 
inflação atingiu as classes trabalhadoras, e a regressão económica dos últimos meses arruinou as 
pequenas empresas. O MHP beneficiou igualmente com a grande decepção causada pela recusa 
da UE de incluir a Turquia no grupo dos países candidatos com os quais ia iniciar negociações. 
Entre os eleitores que votaram no MHP, figuram muitos jovens de 18 a 25 anos, muitas vezes 
sem emprego e à procura de uma ideologia que responda às suas expectativas. 
 
- A constituição do 57º Governo 
 
Em 9 de Junho de 1999, a coligação governamental, formada pelo DSP (Partido da Esquerda 
Democrática, de Ecevit), pelo MHP (Partido Nacionalista de extrema direita de Bahceli) e pelo 
ANAP (Partido da Mãe Pátria, de Yilmaz), recebeu o voto de confiança do Parlamento turco, 
com 354 votos de um total de 550 (maioria excepcional em comparação com os governos 
precedentes). 
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2. Situação constitucional 
 
Desde as eleições de Abril de 1999, a coligação governamental, que dispõe de uma ampla 
maioria, conseguiu aprovar um certo número de medidas legislativas.  
 
Saliente-se, em particular, uma reforma dos tribunais de segurança do Estado. Desde 1998 que o 
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem considera que os tribunais de segurança do Estado, em 
virtude da presença de um juiz militar, não podem ser considerados tribunais imparciais e 
independentes, constituindo, desta forma, uma violação da Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem (de que a Turquia é signatária). 
 
Em 22 de Junho de 1999, entrou em vigor a revisão constitucional que desmilitarizou os 
tribunais de segurança do Estado (art. 143º da Constituição). A referida revisão permitiu a 
substituição imediata – no processo Öçalan – do juiz militar por um juiz civil. 
 
Na sequência de uma revisão legislativa, desde Abril de 1999, o Governo pode punir, com 
pesadas penas de prisão ou com a despromoção, os polícias e funcionários condenados por 
tortura ou tratamento cruel, desumano e degradante. Esta medida surge na esteira das 
recomendações do Comité Europeu para a Prevenção da Tortura (aliás, o Presidente Demirel 
admitiu a existência de tortura na Turquia, mas salientou que esta prática não consistia numa 
política de Estado – ver Milliyet de 22 de Novembro de 1999).     
 
Em Agosto de 1999, a GANT (Grande Assembleia Nacional turca) aprovou as modificações 
relativas ao sistema partidário, introduzindo uma certa liberalização. Contudo, o Tribunal 
Constitucional interditou, em Fevereiro de 1999, o partido pró-curdo DKP (o partido islamita 
Refah foi proibido em Janeiro de 1998). 
 
O Conselho de Segurança Nacional, que alguns desejam abolir, conta com o apoio do primeiro-
ministro, Bülent Ecevit, que não considera a existência deste órgão contraditória com um sistema 
democrático (ver imprensa turca de 13 de Dezembro 1999). 
 
Em contrapartida, o primeiro-ministro pronunciou-se em defesa da abolição da pena de morte. 
 
Cabe chamar a atenção para a permanência do artigo 8º da lei anti-terrorismo. Este artigo, 
ligeiramente alterado em 1995, continua a permitir a realização de detenções – sob pretexto de 
propaganda separatista – designadamente de jornalistas. O Conselho da Europa e o Parlamento 
Europeu tinham-se, aliás, pronunciado a favor da revogação pura e simples deste artigo. 
 
Em Dezembro de 1999, a comissão parlamentar mista responsável pela harmonização 
constitucional terá iniciado os trabalhos para a adopção de uma Constituição em conformidade 
com as normas da União Europeia e a redacção de uma “Constituição Civil”. Entre as diversas 
alterações, os meios de comunicação social citam: 
 

• = a abolição da pena de morte 
• = a liberdade de opinião 
• = a prevenção da tortura 
• = a atribuição de direitos culturais (radiodifusão, televisão, ensino) aos curdos 
• = a abolição do Conselho de Segurança Nacional 
• = o levantamento do estado de emergência 
• = a solução civil para o problema do Sudeste 
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• = a ligação do Estado-Maior-General ao Ministério da Defesa Nacional 
• = a resolução do diferendo no Mar Egeu e do problema cipriota. 

 
 
3. Os direitos do Homem 
 
De acordo com o segundo relatório periódico da Comissão (13 de Outubro de 1999), a situação 
evoluiu pouco desde o relatório de 1998 e, não obstante a adopção de algumas medidas positivas, 
mantém-se preocupante. O relatório cita, em particular, um certo número de sectores em que não 
foram realizados quaisquer progressos: liberdade de expressão, liberdade de imprensa, condições 
de vida nas prisões, liberdade de associação e de reunião, problema das minorias. 
 
“Em termos gerais, a situação relativa aos direitos civis e políticos na Turquia não registou 
alterações significativas desde o último relatório” (segundo relatório periódico da Comissão). 
 
 
4. A questão curda 
 
Memorando: 
O Parlamento Europeu sempre incentivou o Governo turco a resolver o problema do terrorismo 
através de meios democráticos e no respeito do Estado de direito. 
 
Na sequência do afluxo de refugiados curdos a alguns países da União Europeia no início de 
1998, as Instituições europeias pressionaram o Governo turco para que encontrasse uma solução 
política para a repressão exercida contra o povo curdo; a Turquia foi instada a cessar as 
operações militares no Norte do Iraque. 
 
O Parlamento Europeu solicitou à União (resolução de 15 de Janeiro de 1998) que tomasse uma 
iniciativa a nível internacional para resolver este problema e solicitou ao Conselho e aos 
Estados-Membros que evocassem a questão da violação dos direitos dos Curdos na Comissão 
dos Direitos do Homem das Nações Unidas. 
 
Em Agosto de 1998, registou-se um recrudescimento dos combates entre as forças armadas 
turcas e os Separatistas Curdos no Sudeste da Anatólia e nas margens do Mar Negro. Em 28 de 
Agosto, o chefe dos Separatistas Curdos, Abdullah Öçalan, proclamou um cessar-fogo unilateral, 
rejeitado pelo exército turco, que continua a exigir a manutenção do estado de emergência no 
Sudeste. 
 
Refugiado no estrangeiro, Öçalan foi detido no Quénia, em Fevereiro de 1999. O tribunal de 
segurança do Estado de Ancara condenou-o à morte, em 29 de Junho de 1999, por terrorismo e 
vontade de separatismo. O Supremo Tribunal de Justiça turco confirmou a decisão; Öçalan 
interpôs recurso junto do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.  
 
Na sua resolução de 22 de Julho de 1999, o Parlamento Europeu instou as autoridades turcas a 
não executar a sentença. Öçalan solicitou ao PKK que cessasse os actos de violência a partir de 1 
de Setembro. Presentemente, encontra-se em vigor uma lei de amnistia que concede o perdão de 
parte ou da totalidade da pena aos membros do PKK que se rendam e revelem informações sobre 
a respectiva associação.  
 



 9 PE 167.407/rév.3 

Em 13 de Janeiro de 2000, a coligação no poder decidiu diferir a execução de Öçalan até ser 
conhecida a decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (que poderá levar 2 anos). 
Esta atitude foi acolhida favoravelmente e considerada sensata, mas suscitou os protestos do 
partido nacionalista, que interpreta este adiamento como uma concessão à UE. 
 
Na resolução de 17 de Julho de 1998 sobre o relatório da Comissão relativo à evolução das 
relações com a Turquia, o Parlamento declarou ser favorável a uma solução política para o 
conflito. Subscreveu igualmente as propostas que visam o reconhecimento jurídico da identidade 
curda, ainda que se trate apenas de certas formas da sua identidade cultural, e apoiou todas as 
iniciativas susceptíveis de facilitar o diálogo entre as partes.    
 
No entanto, no relatório periódico da Comissão de 1999 relativo aos progressos efectuados pela 
Turquia na preparação para a adesão, a Comissão lamenta não se terem verificado progressos 
nesse sentido. 
 
Além disso, no início de 1999, o Parlamento Europeu encorajou o Governo turco a prosseguir a 
ajuda ao desenvolvimento económico e social das regiões curdas. 
 
Em Março de 1999, o primeiro-ministro, Bülent Ecevit, anunciou uma dotação suplementar para 
estas regiões, no valor de cem milhões de dólares, para os próximos dois anos.  
 
 
5. Chipre 
 
Como indica a Comissão no seu segundo relatório periódico sobre os progressos efectuados pela 
Turquia, a posição deste país “quanto à questão de Chipre continua a ser contrária não só às 
resoluções da ONU mas também à posição da União Europeia, além de ter um impacto negativo 
na Parceria Euro-Mediterrânica”. 
 
Desde 1974, a Turquia ocupa ilegalmente 37% do território da República de Chipre. 
 
Em 31 de Março de 1998, foi lançado o processo de alargamento e em 10 de Novembro foram 
iniciadas as negociações de adesão com os países da primeira vaga, incluindo Chipre. A adesão 
deveria beneficiar toda a ilha e permitir a rápida obtenção de uma solução pacífica do conflito 
que a divide.  
 
Todavia, até à data, a Turquia tem conduzido uma política de obstrução a  uma solução pacífica. 
O fracasso das negociações de Montreux foi imputado ao Sr. Denktash, que conta com o apoio 
da Turquia. Saliente-se a não participação de Cipriotas turcos nas negociações de adesão, apesar 
da proposta formulada pelo presidente Clerides.  
 
Perante este problema, a União Europeia baseia-se nas resoluções pertinentes das Nações Unidas 
e apoia uma federação bicomunitária cipriota e a retirada das forças turcas do norte da ilha, ao 
passo que a Turquia e a "República Turca de Chipre do Norte" (RTCN) defendem uma 
confederação de duas comunidades distintas. Em 20 de Julho de 1999, a Turquia e a RTCN 
elaboraram uma nova declaração conjunta, o que a União Europeia já criticara em 1997 por 
considerar essa declaração uma ameaça de anexação da parte norte da ilha pela Turquia.   
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A Turquia, agora país candidato, deverá ajustar-se ao acervo comunitário, incluindo no domínio 
da PESC. Recentemente, foram dados alguns sinais positivos. Em Dezembro de 1999, foi 
iniciada em Nova Iorque uma primeira fase de negociações entre o Sr. Denktash e o Sr. Clerides. 
Em Fevereiro, está previsto um segundo encontro em Genebra. 
 
Além disso, a visita do ministro grego dos Negócios Estrangeiros, Sr. Papandreou, à Turquia, em 
Janeiro último (a primeira visita em 38 anos), resultou na assinatura de um certo número de 
convenções entre ambos os países. O primeiro-ministro turco, Bülent Ecevit, declarou que, se 
fossem resolvidos os problemas bilaterais, haveria resultados muito positivos para Chipre. 
 
Por sua vez, o Sr. Papandreou afirmou que, se fosse alcançada uma solução para o problema de 
Chipre, seria mais fácil resolver os diferendos entre a Grécia e a Turquia, e que Chipre é um 
elemento importante para a melhoria das relações (saliente-se que o sismo ocorrido na Turquia 
desencadeara já um forte movimento de solidariedade por parte das autoridades gregas).  
 
 
6. A situação no Mar Egeu 
 
O Conselho de Associação CE/Turquia de 29 de Abril de 1997 sublinhou que "…as tensões no 
Mar Egeu apenas poderão ser ultrapassadas através de uma solução para o diferendo greco-turco 
em conformidade com o Direito Internacional - recorrendo, nomeadamente, ao Tribunal 
Internacional de Justiça -, bem como através do estabelecimento de relações de boa vizinhança e 
da renúncia à utilização da força ou à ameaça da sua utilização, em conformidade com a Carta 
das Nações Unidas…".   
 
Com efeito, o Parlamento Europeu, na resolução recente de 6 de Outubro de 1999, "convida o 
Governo turco a cooperar totalmente com o Governo grego nos seus esforços para o 
estabelecimento de boas relações de vizinhança entre os dois países à luz dos princípios do 
direito e dos tratados internacionais, aumentando assim a estabilidade e a segurança em toda a 
Europa". Além disso, a Comissão Europeia, no último relatório periódico sobre a Turquia, de 13 
de Outubro de 1999, constata que “a Turquia recusou dar início a qualquer diálogo político com 
a União Europeia sobre as questões sensíveis da disputa territorial no Mar Egeu..." Todavia, a 
visita do Sr. Papandreou à Turquia permite algum optimismo. As autoridades turcas propuseram 
diversas medidas de confiança no sector militar, a fim de reduzir a tensão no Mar Egeu (ver 
revista de imprensa Comissão-Ancara de 21 de Janeiro de 2000). 
 
 
II. SITUAÇÃO ECONÓMICA 
 
Panorama geral 
 
Após vários anos de crescimento, a economia turca sofreu, nos últimos tempos, uma estagnação, 
caracterizada por uma taxa de inflação permanentemente elevada e por um importante défice 
orçamental. Os dois sismos recentes também afectaram gravemente uma parte do tecido 
industrial e será necessário um sacrifício considerável para a sua reconstrução. 
 
Contudo, as reformas estruturais iniciadas pelo Governo de Bülent Ecevit e o seu programa anti-
inflacionista obtiveram a confiança das instituições internacionais. 
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A assinatura de um acordo com o FMI (4 mil milhões de dólares num período de 3 anos), a 
promessa de ajuda do Banco Mundial para a realização das reformas estruturais (3 mil milhões 
de dólares) e o reconhecimento do estatuto de país candidato à adesão à União Europeia deverão 
actuar como catalisadores para a introdução, não apenas das reformas políticas, mas igualmente 
das reformas económicas necessárias para o alinhamento da Turquia pelas normas europeias.   
 
O crescimento 
 
Desde os anos 1995-96, a economia turca tem sido marcada por um dinamismo incontestável. A 
taxa de crescimento do PNB situava-se, em 1997, em 8%. A título de comparação, a média dos 
15 Estados-Membros situava-se, no mesmo ano, em 2,7%. No primeiro semestre de 1998, o 
crescimento do PNB permaneceu significativo (9%), tendo baixado a partir do segundo semestre 
(4%). As previsões governamentais para 1998 apontam para uma taxa de crescimento do PNB de 
4,5%. 
 
O abrandamento do crescimento (o primeiro desde 1994) deve-se à política de contenção 
conduzida pelo Estado desde o Outono de 1997 (aumento da pressão fiscal, diminuição dos 
programas de investimento público, controlo dos salários dos funcionários públicos, etc.) bem 
como à diminuição do ritmo do crescimento mundial em virtude da crise russa e asiática. 
 
Em 1999, a taxa foi negativa (-1,4%). Prevê-se uma retoma do crescimento durante o ano 2000.  
 
O consumo 
 
O consumo privado conheceu um forte aumento em 1995 (7,6% em 1995, contra -5,3% em 
1994), bem como o consumo público (6,7% contra -3,5%). Não se sabe exactamente que fontes 
de rendimento podem explicar uma subida de 8,7% do rendimento real disponível dos agregados 
familiares. Ao que parece, apenas se conseguiu remediar parcialmente em 1995 a queda dos 
salários reais nos sectores privado e público (da ordem dos 20% em 1994). Em contrapartida, os 
rendimentos agrícolas aumentaram em termos reais. É lícito pensar que as grandes empresas 
auferiram lucros consideráveis em 1995 e a subida dos rendimentos resultantes dos juros reais 
sobre as obrigações públicas confirmou-se amplamente. O financiamento do esforço de guerra 
que prossegue no Sudeste do país contribui para o aumento das despesas do consumo público (o 
orçamento militar representa 3,8% do PIB). Com efeito, o consumo público conheceu um 
aumento de 6% entre 1996 e 1997. Contudo, entre 1997 e 1998, observou-se um abrandamento 
deste consumo, que recuou para 3,5%. O consumo privado registou também uma diminuição 
desde 1996 (crescimento de 6% entre 1996 e 1997, reduzido para 3,8% entre 1997 e 1998). 
 
Os tremores de terra (Agosto e Novembro) e a introdução de novos impostos destinados a 
financiar a reconstrução poderão prejudicar a procura interna. Além disso, de acordo com o 
programa do FMI, os aumentos salariais dos funcionários públicos em 2000 limitar-se-ão a 15%. 
 
O investimento 
 
O grande aumento das importações de bens de equipamento foi sem dúvida a causa da subida (de 
25 para 30%) dos investimentos privados, parcialmente compensada por uma compressão 
persistente das despesas públicas de investimento. A formação bruta de capital fixo deverá 
elevar-se, em média, a perto de 5% por ano entre 1997 e 2001. 
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O investimento directo estrangeiro atingiu em 1996 o volume, relativamente modesto, de mil 
milhões de dólares, nível sensivelmente idêntico ao de 1995, não obstante as receitas que 
deveriam resultar da instauração da União Aduaneira. Registou-se, todavia, um nítido aumento 
do número de licenças de capitais estrangeiros emitidas no final de 1996 e encontram-se 
presentemente em estudo medidas destinadas a acelerar o fluxo de capitais estrangeiros graças a 
derrogações às exigências mínimas em matéria de fundos próprios e à extensão das medidas de 
incentivo aplicadas aos investimentos internos aos investimentos estrangeiros directos a favor da 
modernização. 
 
Não obstante uma inflação considerável e taxas de juros elevadas, os investimentos (formação 
bruta do capital fixo) registaram um aumento de 11,5% entre 1996 e 1997 e de 7% entre 1997 e 
1998. 
 
A introdução de nova legislação, nomeadamente a lei bancária e a lei da reforma da segurança 
social, bem como o novo artigo que concede a possibilidade aos investidores estrangeiros de 
recorrerem à arbitragem internacional em caso de litígio, são outros tantos factores susceptíveis 
de favorecer  o investimento estrangeiro. 
 
A produção 
 
A parte do sector industrial no PNB eleva-se, em 1998, a 19,3%. A indústria emprega 2,9 
milhões de pessoas (em Abril de 1997, 21,8% da população activa total trabalhava no sector 
industrial). O ritmo de aumento da produção industrial (10,8% em 1997) diminuiu em 1998 
(6,6%), em especial a partir do segundo semestre. Em 1999, a taxa de crescimento industrial 
correspondeu a 1,3%. 
 
Os sectores da energia, da indústria química e da indústria mineira constituem a locomotiva da 
produção industrial. 
 
Os serviços conheceram um crescimento espectacular nos últimos oito anos, pois empregavam 
7,5 milhões de pessoas em 1993, contra 5 milhões em 1980. Em 1999, os serviços mobilizavam 
56,5% do PIB.  
 
A agricultura continua a ser o sector que mobiliza mais mão-de-obra (42,2% da população activa 
em 1999). Em 1999, a agricultura representou 16% do PIB, enquanto o sector industrial 
representava 27,4%. 
 
A posição externa 
 
Tal como refere o segundo relatório periódico da Comissão, o comércio externo foi duramente 
afectado, ao longo dos anos 1998-1999, pela deterioração do contexto internacional e a redução 
da procura interna. 
 
As trocas comerciais com a União Europeia – apesar de a UE continuar a ser o principal parceiro 
comercial da Turquia – baixaram, quer ao nível das importações, quer das exportações, o que 
permitiu à Turquia reduzir o seu défice comercial global. 
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Relativamente ao ano de 19981, a balança comercial da Turquia com a União Europeia ascendeu 
a 16 359 milhões de ecus. A União Europeia representa 52,4% do volume total de importações 
da Turquia e absorve 50% das exportações deste país. 
 
A Turquia representa 2,5% do comércio externo total da União Europeia (em segundo lugar 
entre os países candidatos, a seguir à Polónia, com 3,1%). 
 
O emprego  
 
Em 1995, a taxa de desemprego elevava-se a 7,5%, contra 8,1% no ano anterior. Em Abril de 
1996, a taxa oficial de desemprego era de 6,3% mas o seu valor oficioso poderia atingir os 15%. 
As taxas de desemprego no meio urbano e rural eram respectivamente de 9,3 e 3,8%. Comparada 
com o valor do ano anterior, a taxa global de criação de emprego elevou-se, em Abril de 1996, a 
2,6%, enquanto essa percentagem tinha tingido 4,8% em Outubro de 1995. Segundo o Instituto 
de Estatística (SIS), no final do mês de Abril de 1997 o número de desempregados era de 1,3 
milhões, o que equivale a uma taxa de desemprego de 5,1%. Esta descida da taxa de desemprego 
deve-se essencialmente a uma diminuição da população activa (1,2% entre Abril de 1996 e Abril 
de 1997). 
 
Em 1999, a taxa de desemprego foi de 6,4%. 
 
Estes dados confirmam uma nítida tendência para a criação de empregos e um forte crescimento 
da produtividade da mão-de-obra. Os principais problemas que o mercado de trabalho enfrenta 
são de ordem estrutural. Tendo particularmente em conta o forte crescimento da população em 
idade de trabalhar, a idade média pouco elevada da população e a rápida urbanização, é 
importante criar rapidamente empregos, quanto mais não seja para conter a taxa de desemprego. 
A qualificação da mão-de-obra coloca alguns problemas, na medida em que o desenvolvimento 
dos recursos humanos na Turquia se mantém a um nível relativamente baixo. Além disso, 
constata-se uma tendência para o subemprego (subemprego: população que trabalhou menos de 
40 horas semanais nos últimos 6 meses por razões económicas). Com efeito, em Abril de 1997, 
considera-se a existência de 1,1 milhão de subempregados na Turquia. 
 
A inflação 
 
Tendo atingido 120% em meados de 1995, a taxa de inflação dos preços ao consumidor diminuiu 
rapidamente na sequência das medidas de estabilização adoptadas em 1994, não ultrapassando 
80% no início de 1996 mas subindo para 99% em 1997. Em Janeiro de 1998, registou-se uma 
inflação de 101% na Turquia. 
 
Tal como no passado, esta taxa de inflação reflecte o nível excessivo das necessidades de 
financiamento do sector público, a sua monetização e fortes antecipações inflacionistas. Uma 
inflação elevada e persistente corrói a força da economia turca na medida em que dissuade o 
investimento e, por conseguinte, o futuro potencial de produção. O sistema fiscal, incapaz de 
conter a inflação, introduziu uma distorção significativa. Os salários do sector público e as 
prestações sociais são indexados mas o regime de impostos sobre o rendimento não, o que 
contribui para o aumento da carga fiscal em termos reais. 
 
O governo do Sr. Ecevit previa uma taxa de inflação de 57% no final de 1999. A taxa de inflação 
real foi de 68,8%. O objectivo actual para o ano 2000 é uma taxa de 25%. 
                                                        
1 Ver Eurostat. 
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 A política monetária e de taxas de câmbio 
 
O aumento dos agregados monetários dependerá do volume das necessidades de financiamento 
do sector público. O Banco Central não está apto a fazer o Tesouro aplicar uma disciplina 
monetária. Não se pode portanto esperar que o aumento dos agregados monetários desempenhe 
um papel significativo na política económica. A política monetária da Turquia é constrangida 
pelos breves prazos, em média, da dívida pública interna devido ao recurso extensivo às divisas 
estrangeiras. Apesar de ter sido tacitamente anunciado um plano monetário para o primeiro 
semestre de 1997, o Banco Central não se atribuiu oficialmente o objectivo de velar pela 
estabilidade da "taxa de câmbio real", certificando-se de que a depreciação da lira turca não 
ultrapassa os diferenciais de inflação em relação à Alemanha e aos Estados Unidos. 
 
A depreciação da moeda turca prosseguiu em 1997 (cerca de 60% em relação ao ecu entre 
Janeiro e Dezembro de 1997) e em 1998. 
 
No seu programa de reformas, o Governo prevê o controlo do crescimento dos activos internos 
líquidos do banco central, ou seja, vigiar os créditos concedidos ao sector público, a fim de 
apoiar o esforço de desinflação. 
 
As prioridades do programa governamental de estabilização económica 
 
O maior problema estrutural com que se debate a Turquia é a importância do défice orçamental 
do seu sector público. O novo Governo lançou-se seriamente nas reformas estruturais que 
deverão permitir à Turquia alcançar uma estabilidade macroeconómica. 
 
Deverá ser iniciado um programa de privatização nos sectores que continuam a ser, em grande 
parte, controlados pelo Estado, como a agricultura e o sector financeiro.  
 
 
III. AS RELAÇÕES UE/TURQUIA 
 
O Acordo de Associação de Ancara (assinado em 12 de Setembro de 1963 e em vigor desde 1 de 
Dezembro de 1964) previa o estabelecimento progressivo de uma União Aduaneira (realizada 
em 1 de Janeiro de 1996) e a possibilidade de a Turquia aderir à União Europeia. O referido 
acordo constitui a base jurídica das relações entre a União Europeia e a Turquia. 
 
 
a)  O pedido de adesão: o parecer da Comissão 
 
Em 14 de Abril de 1987, a Turquia formulou o pedido de adesão à União Europeia.  
 
Segundo o parecer da Comissão, emitido em 5 de Fevereiro de 1990, as futuras relações 
deveriam basear-se no Acordo de Ancara... mas a Turquia não satisfazia os critérios de adesão. 
 
A elegibilidade enquanto tal não foi posta em causa, tendo sido confirmada quer a nível do 
Conselho de Associação de 28 de Abril de 1997, quer do capítulo II da Agenda 2000, 
apresentado pela Comissão (em Julho de 1997), quer ainda do Conselho Europeu do 
Luxemburgo de 12-13 de Dezembro de 1997... Este último solicitou, aliás, a apresentação de 
propostas relativas ao futuro desenvolvimento das relações entre a União Europeia e a Turquia, 
para além do âmbito da União Aduaneira (ver, mais abaixo, a Estratégia Europeia para a 
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Turquia). Decorrerão dois anos até à realização da Cimeira Europeia de Helsínquia, período em 
que será elaborada a nova Estratégia Europeia para a Turquia, sendo necessário envidar 
múltiplos esforços (pedido do Conselho “Assuntos Gerais”, realizado no Luxemburgo, em 
Outubro de 1998, no sentido de desbloquear o protocolo financeiro), de modo a atenuar a 
decepção turca pelo facto de não ter sido integrada pelo Conselho Europeu do Luxemburgo no 
grupo de países candidatos à adesão. Finalmente, a Comissão proporá ao Conselho Europeu de 
Helsínquia que conceda à Turquia o estatuto de país candidato, uma proposta aceite pelo 
Conselho (em 12 de Dezembro de 1999).  
 
Trata-se apenas de um “estatuto”: não foi fixado um calendário para o início das negociações. 
 
 
b)  O funcionamento da União Aduaneira  
 
Desde a entrada em vigor da União Aduaneira (1 de Janeiro de 1996), a Comissão Europeia, nos 
termos do compromisso assumido, tem apresentado anualmente ao Parlamento Europeu um 
relatório sobre o funcionamento da União Aduaneira, bem como sobre os aspectos económicos e 
políticos, incluindo o processo democrático e a situação dos direitos do Homem. 
 
A Turquia é o único país candidato a ter realizado uma União Aduaneira com a União Europeia. 
 
O primeiro relatório foi apresentado em Novembro de 1996. Um segundo relatório foi elaborado 
pela Comissão em 4 de Março de 1998, relatório sobre o qual o Parlamento Europeu se 
pronunciou em 17 de Setembro de 1998. 
 
Segundo a Comissão, o funcionamento do acordo é satisfatório. A Turquia deve prosseguir os 
esforços de alinhamento das suas legislações pelas da União Europeia. Desde a entrada em vigor 
do acordo, assistimos a um aumento do volume de trocas comerciais, ou seja, mais 36% de 
exportações da União para a Turquia e mais 10% de exportações no sentido inverso, em relação 
ao período que antecedeu a União Aduaneira. 
 
A União Europeia beneficia com estas trocas comerciais, tendo o saldo a seu favor duplicado. 
Segundo a Comissão, as empresas turcas adaptaram-se bem à concorrência comunitária.  
 
Se, desde a entrada em vigor da União Aduaneira, a Turquia considera que cumpre 
razoavelmente as obrigações que lhe são incumbidas pelo acordo (em particular, transposição de 
normas e legislações de carácter técnico do acervo comunitário, harmonização da legislação, 
etc.), em contrapartida, considera que a União Europeia não cumpre totalmente as suas 
obrigações, em particular no que se refere à cooperação financeira inscrita no Acordo da União 
Aduaneira, bloqueada por razões políticas (questão cipriota, diferendo greco-turco, etc.). 
Estavam contudo previstos cinco instrumentos financeiros para a Turquia, 375 milhões de ecus 
em cinco anos, mais 750 milhões de ecus de empréstimos do BEI. 
 
Recentemente (ver mais abaixo), a situação evoluiu. 
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No seu relatório sobre o funcionamento da União Aduaneira, aprovado em 17 de Setembro de 
1998, o Parlamento Europeu convida a Comissão a interrogar-se sobre a oportunidade de criar, a 
título do programa MEDA-Democracia, uma rubrica orçamental específica a favor da Turquia e 
solicita-lhe que averigúe a que programas destinados aos países candidatos à adesão a Turquia 
poderá ser associada. O Parlamento solicita igualmente que não se isole a Turquia e reitera a sua 
posição relativa aos direitos do Homem, à questão curda e à questão cipriota. 
 
c)  A estratégia europeia para a Turquia (4 de Março de 1998) - Memorando 

(COM (98) 0124 final) 
 
Em conformidade com o pedido apresentado pelo Conselho, em 12-13 de Dezembro de 1997, a 
Comissão apresentou também, em 4 de Março de 1998, as suas primeiras propostas operacionais 
com vista a reforçar as relações entre a União Europeia e a Turquia. Essas propostas articulam-se 
em torno dos seguintes elementos: 
 
* desenvolvimento das potencialidades do Acordo de Ancara; 
* aprofundamento da União Aduaneira; 
* implementação da cooperação financeira; 
* aproximação das legislações e transposição do acervo da União; 
* participação, a decidir caso a caso, em determinados programas e agências comunitários por 

analogia com os pontos 19 e 21 das conclusões do Conselho Europeu do Luxemburgo. 
 
As propostas formuladas pela Comissão demonstram a vontade da União Europeia, nessa época, 
de pôr em prática uma estratégia para preparar a Turquia para a adesão. 
 
A Comissão refere neste documento os domínios prioritários de cooperação: a indústria, o 
investimento, a agricultura, a melhoria do funcionamento da União Aduaneira.  
 
Uma vez que a execução da cooperação financeira é um elemento da estratégia proposta pelo 
Conselho Europeu do Luxemburgo, a Comissão sublinha a necessidade urgente de o Conselho 
adoptar o regulamento financeiro relativo à acção especial Turquia, que deverá permitir a 
realização de uma estratégia global e coerente a favor deste país. 
 
Por outro lado, alguns sectores foram excluídos das propostas, nomeadamente a livre circulação 
dos serviços, devido, segundo as fontes turcas, à oposição da Alemanha, a que se juntaram a 
França e a Áustria. 
 
Em 15 de Junho de 1998, o Conselho Europeu de Cardiff congratula-se com as propostas da 
Comissão relativas à preparação da Turquia para a adesão e "convida a Comissão a prosseguir 
esta estratégia (...) que poderá ser aperfeiçoada, tendo em conta as ideias avançadas pela 
Turquia". O Conselho regista igualmente "a intenção manifestada pela Comissão de reflectir 
sobre formas e meios de reforçar a implementação dessa estratégia e de apresentar propostas 
adequadas para o efeito". 
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-  A posição turca 
 
O Governo turco manifestou também a sua vontade de retomar o diálogo, transmitindo ao 
Conselho e à Comissão, em 23 de Julho de 1998, um documento em que define a sua posição 
relativamente às relações que a Turquia espera estabelecer com a UE. Este documento, que é 
uma resposta às propostas da Comissão, responde ao convite formulado pelo Conselho Europeu 
de Cardiff. 
 
Na nota introdutória deste documento recorda-se que as relações UE-Turquia assentam no 
Acordo de Ancara (1963) que previa uma associação cujo objectivo final era atingir a qualidade 
de membro (artigo 28º do acordo). Precisa-se que com a realização da União Aduaneira em 31 
de Dezembro  de 1995 se atingiu a etapa final da associação. O documento volta a referir que a 
Turquia foi excluída da estratégia de adesão instaurada para os outros Estados candidatos 
(Cimeira do Luxemburgo) e que, não obstante uma evolução positiva, o Conselho de Cardiff não 
conseguiu eliminar esta “discriminação”. Segundo as autoridades turcas, o Conselho de 
Associação deveria desenvolver uma estratégia de adesão mais abrangente do que a definida pela 
Comissão (segundo as mesmas autoridades, esta estratégia não passa de uma base de trabalho 
cujo conteúdo não vai mais longe do que o Acordo de Ancara). 
 
O documento apresenta as propostas turcas em diversos domínios: funcionamento da União 
Aduaneira; agricultura; livre prestação de serviços e direito de estabelecimento; liberalização dos 
movimentos de capitais e coordenação das políticas económicas; livre circulação dos 
trabalhadores, etc. O documento refere ainda que a cooperação financeira prevista (declaração do 
Conselho de Ministros de 6 de Março de 1995) "não foi correctamente implementada em virtude 
da atitude negativa adoptada por um Estado-Membro e pelo Parlamento Europeu".  
 
A Turquia solicita à UE que apoie de forma contínua os seus esforços com vista à preparação 
para a integração europeia (nomeadamente os esforços relativos à harmonização) e recorda neste 
contexto que o défice comercial entre a Turquia e a UE beneficiou esta última. 
 
A Turquia espera, por conseguinte, da UE um novo programa de cooperação financeira (o de 375 
milhões de ecus, mesmo desbloqueado, é considerado insuficiente) e a instauração de 
mecanismos de "consulta eficaz" entre as duas partes. 
 
Na realidade, esta “estratégia” não representa nada de novo em relação aos instrumentos actuais, 
nem substitui, no espírito das autoridades turcas, o estatuto de país candidato. 
 
- Em 4 de Dezembro de 1998, o Parlamento Europeu aprovou o relatório Swoboda sobre a 
nova estratégia da UE para a Turquia. Neste relatório, a Turquia é convidada a apresentar 
propostas concretas juntamente com um calendário vinculativo no que se refere: à resolução da 
questão curda e da questão de Chipre, ao reforço do controlo democrático dos militares pela 
administração, à libertação de Leyla Zana (Prémio Sakharov do PE) e de todos os prisioneiros 
políticos, à revogação da legislação "anti-terrorismo" e ao levantamento do estado de 
emergência. 
 
O Parlamento salientou que a resolução da questão curda seria um factor crucial que permitiria à 
Turquia satisfazer os critérios de Copenhaga no âmbito da preparação da sua adesão à UE. 
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d) O desbloqueio da assistência financeira 
 
Em 5 e 6 de Outubro de 1998, o Conselho "Assuntos Gerais" do Luxemburgo solicitou que 
fossem apresentadas propostas para desbloquear o protocolo financeiro e manifestou o desejo de 
que o próximo Conselho de Associação reunisse com a Turquia. 
 
Em 21 de Outubro, a Comissão aprovou as suas propostas ao Conselho no sentido de 
desbloquear a assistência financeira da UE à Turquia, até ao momento vetada pela Grécia. As 
novas propostas não visam, como em 1995, pôr em prática a vertente financeira da União 
Aduaneira UE/Turquia, mas desenvolver a nova estratégia europeia para a Turquia proposta pela 
Comissão em Março último e acolhida favoravelmente pela Cimeira de Cardiff em Junho. 
 
A questão que se põe é a de tornar possível a retomada da assistência financeira. A Comissão 
dividiu o seu projecto em dois regulamentos e, consequentemente, dois instrumentos: 
 
* o primeiro, ligado à União Aduaneira, dispõe de 15 milhões de ecus para um período de três 

anos (1999, 2000 e 2001). Uma vez que a base jurídica é o artigo 235º, é necessária a 
unanimidade do Conselho para desbloquear as dotações. Na realidade, trata-se apenas de 5 
milhões de ecus por ano, que seriam utilizados para ajudar a Turquia a aproximar a sua 
legislação da comunitária, apoiar a sua inserção no sistema europeu de regras de origem e a 
sua participação nas regulamentações relativas ao trânsito, etc.; este regulamento requer uma 
simples consulta ao PE. 

 
* o segundo visa promover o desenvolvimento económico e social da Turquia e dispõe de 135 

milhões de ecus, para o mesmo período de três anos. Uma vez que se trata de uma ajuda ao 
desenvolvimento e considerando a Turquia como um país em vias de desenvolvimento, a 
Comissão adoptou uma base jurídica que permite uma decisão por maioria qualificada. Os 
objectivos seriam, nomeadamente, as infra-estruturas nos domínios do ambiente, a energia, as 
telecomunicações e os transportes, a cooperação para a protecção da saúde e outras formas de 
cooperação destinadas a promover a democracia, o Estado de direito, os direitos do Homem e 
a protecção das minorias. No que se refere a este regulamento, aplica-se o processo de co-
decisão com o Parlamento Europeu. 

 
Esta iniciativa da Comissão suscitou vivas reacções por parte das autoridades gregas (ver 
Agência Europa de 22 de Outubro de 1998).  
 
Em 2 de Dezembro de 1999, o Parlamento Europeu aprovou dois relatórios sobre os dois 
regulamentos da Comissão (relatório Morillon). 
 
Em ambos os relatórios, após recordarem que o Conselho Europeu do Luxemburgo confirmou a 
elegibilidade da Turquia para a "adesão com base nos critérios em vigor para todos os países", as 
alterações aprovadas pelo Parlamento Europeu insistem na importância do respeito dos direitos 
do Homem, da promoção de práticas democráticas e da participação da sociedade civil neste 
processo.  
 
Os relatórios manifestam o desejo de que a Comissão estabeleça uma lista de prioridades, antes 
de executar as acções previstas. Esclarecem igualmente que, caso sejam colocados obstáculos à 
execução dos projectos e acções (mais particularmente, no domínio da democracia, dos direitos 
do Homem e da protecção das minorias), o Conselho pode, deliberando por maioria qualificada, 
sob proposta quer da Comissão quer do Parlamento, decidir suspender toda a cooperação. 
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No que respeita à execução das acções destinadas ao desenvolvimento económico e social da 
Turquia, o Parlamento Europeu insiste na necessidade de contribuir para os esforços da Turquia 
no âmbito do seu desenvolvimento não apenas económico e social mas também político. Além 
disso, deverão ser desenvolvidos projectos com vista a assegurar o respeito, a protecção e o 
reconhecimento da identidade cultural das minorias, e garantir o apoio às iniciativas a favor da 
abolição da pena de morte. A promoção do diálogo social no interior da Turquia e entre este país 
e a União Europeia é também considerada desejável. 
 
Integração da Turquia nos programas “Sócrates” e “Juventude para a Europa” 
 
Em 28 de Outubro de 1999, o Parlamento aprovou, em segunda leitura, o relatório do Deputado 
Giuseppe GARGANI sobre a integração da Turquia entre os beneficiários dos programas 
“Sócrates” e “Juventude para a Europa III”.  
 
Simultaneamente, em 15 de Dezembro de 1999, foi aprovado o relatório da Deputada Doris 
PACK sobre os novos programas para a juventude que deverão ser iniciados no ano 2000. Estes 
programas prevêem a participação de países terceiros (artigo 10º) e, nomeadamente, da Turquia, 
"de acordo com os procedimentos a definir juntamente com este país". 
 
 
e) Os relatórios da Comissão sobre os progressos efectuados pela Turquia na preparação 
para a adesão e a concessão do estatuto de país candidato 
 
- No final de Dezembro de 1998, a Comissão apresentou o seu primeiro relatório, com base no 
artigo 28º do Acordo de Associação. Constatam-se neste relatório certos défices do sistema 
político, nomeadamente no que se refere ao papel dos militares na vida política, à protecção das 
minorias e à independência do poder judiciário. No domínio económico, o relatório salienta o 
"dinamismo" do sector privado, mas refere igualmente a grande instabilidade macroeconómica e 
o excessivo intervencionismo estatal na economia turca, designadamente no sector bancário. A 
Comissão afirma que só a própria Turquia poderá  melhorar a situação em matéria de reforço da 
democracia e de protecção dos direitos do Homem e dos direitos das minorias. 
 
 
- Em 13 de Outubro de 1999, a Comissão apresentou o seu segundo relatório periódico 
relativo aos progressos efectuados pela Turquia na preparação para a adesão (tendo em 
vista o Conselho Europeu de Helsínquia). 
 
Este relatório adopta a mesma metodologia que o relatório precedente, respeitando a igualdade 
de tratamento dos países candidatos. 
 
As conclusões sublinham as graves deficiências sobretudo no que se refere ao cumprimento dos 
critérios políticos de Copenhaga, bem como a necessidade de este país assegurar uma 
estabilidade macroeconómica duradoura e prosseguir a implementação de programas de reforma 
estrutural e jurídica. 
 
Compreende-se, pois, facilmente, que a concessão do estatuto de país candidato, apesar das 
referidas críticas, não seja objecto de unanimidade por parte de toda a classe política europeia.  
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A Turquia deverá – à semelhança dos restantes países candidatos – apresentar um programa 
nacional para a adopção do acervo comunitário, em momento oportuno, assim que as 
negociações tenham sido decididas, sendo aplicado o mesmo procedimento que para os outros 
países candidatos, incluindo em matéria de ajudas financeiras.  
 
 
 

* * * 
 
 
 
Para mais informações, poderá contactar: 
Parlamento Europeu, DG IV, Luxemburgo, 
Assuntos Internacionais e Institucionais 
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Fontes: - Doc. oficiais citados (Comissão, Parlamento) 

- Jornal "Le Monde" 
- Agência Europa 
- Oxford analytica 
- Revista da imprensa turca (delegação da Comissão em Ancara) 

  


