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As notas elaboradas pela Task-Force "Alargamento", do Secretariado-Geral do Parlamento Europeu, procuram apresentar, de forma sistemática e sumária, o ponto da 
situação no que diz respeito ao debate sobre os diversos aspectos do alargamento da União, bem como as posições adoptadas pelos Estados-Membros, pelos países 
candidatos e as instituições europeias. As referidas notas serão objecto de actualização à medida que as negociações progredirem.  
Já publicadas: 
 
Número  Título             Nº PE   Data  Línguas  
 
1  Chipre e o alargamento da UE          167.284/rev.5  21.10.99   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.2  18.11.99 todas 
9  A Eslovénia e o alargamento da UE          167.531/rev.2  11.11.99 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.3  25.10.99 todas 
13  A República Eslovaca e o alargamento da UE        167.609/rev.2  20.08.99 todas 

14  14  A Rússia e o alargamento da UE          167.734/rev.2  25.10.99     todas 
15  Aspectos institucionais do alargamento         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.6  13.10.99 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  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       Nº PE Data               Línguas 
 
31  A segurança e a defesa e o alargamento da União Europeia       167.877   30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32  O Espaço Económico Europeu EEE e o alargamento da União Europeia     167.887   17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33  O Programa PHARE e o alargamento da União Europeia       167.944   04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34  A União Económica e Monetária (UEM) e o alargamento da União Europeia    167.962/rev.1  20.10.99 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 Parlamento Europeu no processo de alargamento      168.065   27.01.99     DE-EN-ES-FR-IT 
39  Os aspectos sociais do alargamento da UE         168.115/rev.1  01.07.99  DE-EN-ES-FR-IT 
40  A segurança nuclear nos países 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 dos Estados bálticos          168.307   03.05.99   DE-EN-ES-FR-IT 
43  A política da energia e o alargamento da União Europeia       168.394    10.06.99   DE-EN-ES-FR-IT 
44  A política de transportes e o alargamento da União Europeia      168.459     28.07.99   DE-EN-ES-FR-IT 
  
 
Para obter um exemplar destas fichas, deverá dirigir-se a: 
 
        Sra. E. Deguffroy, Luxemburgo, Edifício SCH gabinete 602, tel.: (352) 4300-22906 / fax: (352) 4300-29027 
        Task-Force "Alargamento", Bruxelas, Edifício LEO 06D119, tel.: (32 2) 284 2381 / fax: (32 2) 284 4984 
        Task-Force "Alargamento", Estrasburgo, Edifício 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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I.  SÍNTESE  
A Estónia continua a registar progressos constantes à medida que prosseguem as suas 
negociações de adesão à UE. No final da Presidência Portuguesa, ter-se-ão iniciado negociações 
em relação à totalidade dos 31 capítulos.   
 
A nível interno, as eleições autárquicas confirmaram, de um modo geral, as tendências das 
eleições legislativas. O Partido Centrista conquistou o maior número de lugares, mas teve 
dificuldade em encontrar aliados. No Riigikogu, a oposição bloqueou o debate parlamentar sobre 
o projecto de lei relativo à restituição de bens. O bloqueio só foi levantado depois de se ter 
acordado diferir os procedimentos relativos ao projecto de lei. No final do corrente ano, deverão 
ser consideradas as alterações a introduzir na legislação linguística.  
 
 
II.  SITUAÇÃO POLÍTICA  
 
a)  História recente 
A Estónia sofreu várias invasões ao longo da História, tendo sido governada, em diferentes 
momentos, por muitos dos países vizinhos. No fim do século XIII, fazia parte dos feudos dos 
Cavaleiros Germânicos da Ordem Teutónica. A invasão pelo czar russo Ivan IV (o Terrível), em 
1558, desestabilizou a região, conduzindo à anexação da Estónia pela Suécia. Finalmente, em 
1721, quando o czar Pedro I (o Grande) derrotou a Suécia, a Estónia foi integrada no império 
russo pelo Tratado de Nystad. O aumento da urbanização, no século XIX, forçou a aristocracia 
germânica ainda existente a abandonar a capital, Tallin, e criou um sentido de identidade nacional 
na Estónia.  
 
Ao cabo de três anos de autonomia efectiva, após a Revolução Russa de 1917, a Estónia obteve a 
plena independência através do Tratado de Tartu, assinado com a Rússia pós-revolucionária em 
1920. Seguiu-se um curto período de democracia liberal, que terminou em 1934 quando o 
primeiro-ministro, Konstantin Pats, instaurou um regime autoritário por meio de um golpe de 
Estado sem derramamento de sangue. A Estónia foi anexada pela União Soviética em 1940, com 
o acordo da Alemanha e em conformidade com o pacto secreto Molotov-Ribbentrop de Agosto 
de 1939. Seguiu-se um processo eleitoral fraudulento e, em 6 de Agosto, o Parlamento assim 
constituído proclamou a Estónia uma república da União Soviética. Em Julho de 1941, a Estónia 
foi ocupada por tropas alemãs que avançavam em direcção a Moscovo, mas a União Soviética 
recuperou o controlo da república em Agosto de 1944, quando o Exército Vermelho repeliu o 
avanço nazi. A sociedade, a produção e as infra-estruturas foram rapidamente industrializadas, 
sendo a indústria e a agricultura integradas no plano económico soviético. A dissidência política 
foi asfixiada e o controlo absoluto de todas as estruturas de governo e administração ficou nas 
mãos do Partido Comunista da Estónia (PCE).  
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No final da década de 80, desenvolveu-se um ambiente político mais tolerante, quando o então 
Presidente soviético, Mikhail Gorbachev, adoptou as políticas de perestroika e glasnost com o 
objectivo de insuflar novas energias numa economia planeada a nível central. Na Estónia surgiram 
grupos pró-independência, em especial a Frente Popular da Estónia (FPE) e o Partido de 
Independência Nacional da Estónia, radical. Até o PCE acompanhou a evolução. O Soviete 
Supremo estónio declarou a soberania do país em 16 de Novembro de 1988 e, em Fevereiro de 
1990, convidou as autoridades soviéticas a iniciar negociações com vista a consagrar a 
independência da Estónia da União Soviética. Após as eleições de Março de 1990, a FPE e outros 
grupos nacionalistas assumiram o controlo das estruturas do governo. A Estónia proclamou a 
plena independência em 20 de Agosto de 1991, após o golpe falhado contra Mikhail Gorbachev 
em Moscovo, e as autoridades soviéticas reconheceram a independência da Estónia em 6 de 
Setembro de 1991.  
 
 
b)  Instituições  
 Após um período de transição de dois anos, no qual a Estónia regressou à Constituição de entre 
as duas guerras, em 28 de Junho de 1992 foi aprovada por referendo uma nova Constituição. Esta 
prevê um Parlamento de câmara única com 101 lugares, o Riigikogu, cujos membros são eleitos 
por representação proporcional. Os partidos devem obter um mínimo de 5% dos votos para terem 
direito a representação parlamentar, mas podem formar alianças para obter esse mínimo, e os 
membros também podem ter assento como independentes. O poder executivo é detido pelo 
Conselho de Ministros, constituído por deputados do partido ou partidos governamentais. 
 
O presidente é o Chefe de Estado. Embora exerça uma função em grande medida protocolar, 
detém poderes que incluem nomear o primeiro-ministro, devolver legislação ao Parlamento para 
que seja reapreciada (atrasando a sua aplicação), bem como declarar o estado de emergência. O 
presidente é eleito por voto secreto pelo Riigikogu para um mandato de quatro anos e pode 
exercer o cargo num máximo de dois mandatos consecutivos. O actual presidente, Lennart Meri, 
foi reeleito em Setembro de 1996.  
 
O poder judicial goza de independência e tem atribuições constitucionalmente definidas. A nível 
local, a justiça é exercida por um sistema de tribunais distritais. O Tribunal Nacional é a mais alta 
instância do país. Serão necessários mais recursos e uma atribuição de responsabilidades mais 
adequada para elevar a capacidade e o funcionamento do poder judicial ao nível exigido pela 
Comissão Europeia, que, no seu parecer de Julho de 1997, embora não questionando a 
integridade do sistema, expressou "grandes dúvidas" sobre a actual capacidade da Estónia para 
aplicar a legislação comunitária.  
 
As eleições mais recentes realizadas na Estónia tiveram lugar em 7 de Março de 1999. O partido 
de centro-direita, liderado pelo ex-primeiro-ministro Edgar Savisaar, conquistou a maioria dos 
lugares no parlamento, mas a coligação de três membros da oposição, de centro-direita, 
constituída pelo Partido da Reforma, o Partido dos Moderados e a União Pró-Pátria, tem a 
maioria geral. O novo primeiro-ministro é Mart Laar, da União Pró-Pátria. Os resultados foram 
os seguintes: 
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Partido  % de votos Nº de lugares

Partido da Coligação 7,58 7 
Partido Centrista 23,41 28 
União Pró-Pátria 16,09 18 
Partido da Reforma 15,92 18 
Partido dos Moderados 15,21 17 
Partido Rural  7,27 7 
Partido Popular Unido 6,13 6 
Outros 8,39 - 

 
 
c) Evolução recente 
i)  Eleições autárquicas  
O resultado das eleições autárquicas de Outubro reflectiu o habitual padrão de vitória das alianças 
políticas sobre os partidos independentes. Apesar de o Partido Centrista ter sido, dos 11 partidos 
que participaram nas eleições, aquele que conquistou o maior número de lugares, não conseguiu 
encontrar parceiros para formar maiorias funcionais. Por esta razão, a coligação no poder 
constituída pela União Pró-Pátria, o Partido dos Moderados e o Partido da Reforma assumiu o 
controlo de 13 dos 15 concelhos. A afluência às urnas foi baixa (49,4%), quando comparada com 
as eleições autárquicas precedentes de 1996 (50,9%). Contrariamente às eleições legislativas, os 
cidadãos não nacionais tiveram a possibilidade de votar e duas alianças russas, a Escolha Popular 
e a Confiança Popular, puderam participar na corrida eleitoral. Em contraste com as eleições 
legislativas, foi ainda permitida a participação dos partidos sob a forma de coligação.   
 
A capital, anteriormente governada pelo Partido Centrista, produziu os resultados mais 
controversos. Os Centristas ganharam 21 lugares, o Partido Pró-Pátria 14, o Partido da Reforma 
10, as coligações pró-russas Escolha Popular  e Confiança Popular  9 e 4, respectivamente, o 
Partido dos Moderados 4 e o Partido da Coligação 2. Nem os Centristas nem os partidos da 
coligação no poder, com 28 lugares no total, conseguiram alcançar a maioria geral neste concelho 
com 64 lugares. No entanto, os partidos da coligação firmaram um acordo com a Confiança 
Popular e um independente para obterem a maioria. O acordo baseia-se na luta contra a 
corrupção nesta cidade. 
 
Ao abrigo do acordo de coligação, o cargo de presidente da Câmara deveria ser assumido por um 
representante do Partido Pró-Pátria. O candidato deste partido e ministro da Administração 
Interna, Juri Mois, não conseguiu vencer na primeira volta das eleições, mas obteve a vitória na 
segunda volta, realizada imediatamente depois. O Partido Centrista alega que se trata de uma 
situação ilegal e requereu junto dos tribunais a anulação desta nomeação. Entretanto, o Sr. Mois, 
que renunciou previamente ao cargo de ministro da Administração Interna, foi substituído por 
Tarmo Loodus, um membro do Partido Pró-Pátria e vice-presidente da Câmara de Viljandi.  
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ii) Impasse no Riigikogu  
Os representantes de todos os grupos partidários do Riigikogu acordaram em suspender os 
procedimentos relativos ao projecto de lei sobre a restituição de bens, o que permitiu ultrapassar 
o impasse que bloqueou o Parlamento durante semanas. Foi alcançado um consenso no sentido de 
prosseguir os trabalhos parlamentares, sendo a continuação dos procedimentos relativos ao 
projecto de lei, já aprovado em duas leituras, remetida para uma data posterior.  
 
Os trabalhos do Riigikogu cessaram praticamente a partir de 16 de Fevereiro, quando a oposição 
começou a bloquear os trabalhos do Parlamento, por forma a impedir a aprovação das alterações 
a introduzir na legislação sobre a restituição e indemnização de bens a pessoas que emigraram 
para a Alemanha. Na semana seguinte, o Riigikogu não conseguiu tratar de nenhum dos 19 
projectos de lei previstos na ordem de trabalhos devido à táctica dilatória da oposição. Um dos 
projectos de lei afectados foi a alteração à lei do serviço militar, cuja aprovação estava prevista 
para data anterior ao Dia da Independência.  
 
O projecto de lei sobre a restituição de bens envolve cerca de 200 pessoas que emigraram para a 
Alemanha em 1941. A oposição defende que essas pessoas não têm qualquer direito aos bens em 
causa, uma vez que já receberam, na altura, uma indemnização por parte do Governo alemão. 
Simultaneamente, no mês de Fevereiro, o Ministério Público intentou uma acção criminal pela 
alegada ilegalidade da restituição de bens aos alemães repatriados pelo Governo Municipal de 
Tallin. A restituição ou indemnização de bens aos repatriados deve ser regulada por acordo 
celebrado entre dois países, mas não foi ainda assinado qualquer acordo entre a Estónia e a 
Alemanha.     
  
iii) Eleições presidenciais directas   
O Parlamento (Riigikogu), a quem compete actualmente eleger o presidente do país, rejeitou uma 
tentativa de introdução do sistema de eleições presidenciais directas, com 44 votos contra e 36 a 
favor. O projecto de lei de alteração da Constituição foi inicialmente apresentado pelo Partido 
Centrista, cujo ambicioso líder, Edgar Savisaar, é um dos principais candidatos ao cargo. O 
Partido dos Moderados, dirigido por Andres Tarrand, um político que também nutre ambições 
presidenciais, apoiou a alteração. Ambos os partidos fizeram campanha a favor da alteração da 
Constituição – e do seu dirigente para a futura Presidência - durante as eleições autárquicas de 
Outubro. De acordo com uma sondagem de opinião recente, 71% dos eleitores inquiridos 
preferiam as eleições directas, 17% apoiavam o Sr. Tarrand e 15% o Sr. Savisaar. Todavia, os 
parceiros da coligação do Partido dos Moderados opuseram-se a esta alteração e argumentaram 
durante o debate que a Constituição não deveria ser objecto de alterações isoladas. O Parlamento 
rejeitou igualmente a proposta de submeter a questão a um referendo.  
 
iv) Legislação linguística 
Já se iniciaram os trabalhos preliminares de adaptação da legislação linguística da Estónia em 
conformidade com as recomendações da União Europeia, mas por enquanto a Estónia tenciona 
restringir-se à flexibilização de alguns decretos governamentais.  
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Os representantes do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Chancelaria de Estado, bem 
como o deputado Mart Nutt, reuniram com a ministra dos Assuntos Étnicos, Katrin Saks, com 
vista a debater as alterações a introduzir na dita legislação. Caso a legislação linguística tenha de 
ser alterada, as alterações introduzidas não serão substanciais, segundo afirmou Mart Nutt, 
membro da comissão parlamentar para os assuntos europeus. Simultaneamente, proceder-se-ia a 
uma comparação entre a legislação linguística da Estónia e da Letónia. O grupo de trabalho 
deverá apresentar as suas propostas de resolução do problema antes da Páscoa. 
 
O ministro dos Negócios Estrangeiros também salientou a necessidade de alterar a legislação 
linguística . “Tal como outras leis, a legislação linguística da Estónia não deverá contrariar as 
normas da UE e alguns dos aspectos actuais mais questionáveis terão de ser eliminados por forma 
a cumprir este objectivo”, declarou Taavi Toom, o secretário de imprensa do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros. As críticas da Comissão Europeia deveram-se sobretudo ao receio de as 
actuais exigências linguísticas poderem limitar as oportunidades empresariais dos cidadãos 
comunitários na Estónia. 
 
A UE identificou a necessidade de assegurar a conformidade da legislação linguística da Estónia 
com os requisitos comunitários como uma das prioridades a curto prazo da parceria para a 
adesão. Um decreto de 27 de Julho de 1999 relativo à aplicação desta legislação limitou, por 
enquanto, o requisito de fluência na língua estónia apenas aos trabalhadores do sector público.  
 
 
III. SITUAÇÃO ECONÓMICA 
  
a) Resumo   
Desde que reconquistou a independência, em 1991, a Estónia tem vindo a conduzir firmemente 
uma política económica e financeira fortemente orientada para o mercado e a estabilidade, 
incluindo uma política de liberalização do comércio, a convertibilidade total para transacções 
correntes e de capitais, um sistema de directório cambial (currency board) que liga a taxa de 
câmbio da coroa estónia (EEK) ao marco alemão, e um programa dinâmico de privatizações que 
resultou na privatização de praticamente todas as empresas estatais. A combinação de uma 
política financeira conservadora com um forte empenho na reforma estrutural criou as condições 
para uma recuperação precoce do crescimento da produção (com início em 1995) e para o 
declínio da taxa de inflação. Em 1999, sobretudo devido à crise económica russa, registou-se uma 
ligeira contracção do PIB, mas espera-se uma recuperação do crescimento em 2000 e 2001. 
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b) Situação actual  
O orçamento de 1999, que encerrou o ano com um défice de cerca de 3,2% do PIB, assinalou um 
afastamento da abordagem tradicionalmente prudente da Estónia em termos de gestão financeira. 
Uma razão para esta situação foi a dificuldade de prever a dimensão do impacto da crise russa na 
economia estónia, mas as medidas populistas e as expectativas irrealistas do Governo precedente, 
no período que antecedeu as eleições legislativas de Março de 1999, também contribuíram para o 
défice. O orçamento de 2000 baseia-se em hipóteses mais realistas, mas o Governo está a assumir 
a um risco considerável ao abolir, em meados desse ano, o imposto sobre os rendimentos das 
empresas que sejam reinvestidos. A sua capacidade para compensar a perda de receitas 
provenientes deste imposto depende de uma recuperação económica que permita aumentar as 
receitas da tributação dos rendimentos singulares, de uma recuperação do comércio com o 
consequente aumento das receitas provenientes dos direitos aduaneiros e de uma dependência 
cada vez maior dos impostos sobre o consumo, que dependem, por sua vez, de um aumento da 
riqueza.   
 
i) Previsão da performance económica  
Após um ano de 1999 decepcionante, espera-se uma recuperação estável da economia, 
prevendo-se um crescimento de 4% do PIB em 2000 e de 5% em 2001. A recessão parece ter 
atingido o seu nível mais baixo em meados de 1999, tendo-se registado no terceiro trimestre desse 
ano um crescimento do PIB em termos reais de 0,2%, face ao mesmo período do ano precedente. 
Contudo, estima-se que o PIB em termos reais tenha sofrido uma contracção de 0,5% em 1999. 
A recuperação tem sido estimulada pelos sectores do comércio retalhista, dos transportes e 
comunicações e da indústria. Um aumento de 4,5% no terceiro trimestre, em relação ao ano 
anterior, do comércio grossista e retalhista, o sector de actividade que mais contribui para o PIB 
da Estónia, indica que a procura dos consumidores recuperou. O segundo maior sector em termos 
de contribuição para o PIB, os transportes e as comunicações, cresceu 6,8% no terceiro trimestre, 
em relação ao ano anterior, ao passo que o terceiro maior sector, a indústria transformadora, 
iniciou a sua recuperação em Setembro-Outubro. Mesmo no sector da construção, que atravessa 
um período de recessão e é extremamente sensível às expectativas económicas, assistiu-se pelo 
menos a uma paragem da queda de produção.   
 
ii) Agricultura  
Ao contrário dos restantes sectores da economia, prevê-se que a recessão da agricultura continue.  
Apesar da imposição de alguns direitos aduaneiros, o actual Governo não mostra qualquer 
intenção de conceder um tratamento privilegiado a este sector. O Governo reconheceu que a 
produção agrícola sofreu uma maior redução na Estónia do que nos outros países da Europa 
Central e Oriental, embora a Estónia seja o país da OCDE com o nível mais baixo de ajudas à 
agricultura. Em meados de 1999, a contribuição do sector agrícola para o PIB já baixara de 17%, 
em 1998, para apenas 3% e, num país em que cerca de dois terços da população é urbana, a causa 
agrícola não beneficia do apoio popular existente nos restantes países da Europa Oriental. Isto 
significa que o único investimento futuro importante neste sector provirá dos fundos comunitários 
de pré-adesão especificamente disponibilizados para o efeito.   
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iii) Défice comercial 
Com a recuperação da economia em 2000-2001, prevê-se um aumento do défice comercial, uma 
vez que as importações de bens de capital, como a maquinaria, deverão aumentar para fazer face 
às necessidades de uma economia em transição com capacidade financeira para investir na 
modernização. O investimento directo estrangeiro também contribuirá para o aumento da factura 
das importações. Espera-se ainda que a recuperação económica prevista na Rússia incremente 
certas exportações, especialmente de produtos alimentares, ainda que esse aumento não atinja os 
níveis registados antes de Agosto de 1998, uma vez que a cotação do rublo é muito inferior à da 
coroa estónia. O principal obstáculo à exportação para a Rússia reside na imposição de uma dupla 
tarifa de importação aos produtos provenientes da Estónia, não se sabendo ainda se a recente 
adesão deste país à OMC irá obrigar a Rússia a abandonar as suas severas barreiras alfandegárias 
(ver infra).  
  
 
Resumo da previsão (EIU)   
(% de alteração em relação ao ano anterior salvo indicação em contrário)  
 

      1998(a)  1999(b) 2000(c)  2001(c) 
 
Crescimento real do PIB         4,0     -0,5       4,0       5,0 
Investimento fixo bruto          8,1    -10,0       5,0       7,0 
Inflação dos preços no consumidor (média)       8,2       3,4       3,5       5,3 
Exportações de mercadorias FOB (m $)   2 .690 2 .531  3. 013  3. 622 
Importações de mercadorias FOB (m $)   -3.805 -3.385  -4.066 -4.907 
Balança de transacções correntes  (m $)       -478    -286     -372    -470 
Balança de transacções correntes (% do PIB)      -9,2     -5,3     -6,2     -7,0 
Produção industrial                            4,0     -4,0       5,0      8,0 
 

(a) Real (b) Estimativas da EIU (c) Previsões da EIU 
 
iv) Comércio de produtos agrícolas com a UE 
No final de Novembro de 1999, após a terceira série de negociações entre a Estónia e a Comissão 
Europeia sobre produtos agrícolas, a Comissão aceitou eliminar algumas das actuais restrições à 
venda de produtos estónios na UE. Esta medida inclui o fim de todas as restrições às importações 
de café, de certas especiarias, de cogumelos e de outros produtos actualmente sujeitos a uma 
tarifa de importação de 10%. A tarifa aplicada a outros produtos presentemente sujeitos a 
acordos de contingentação pautal como, por exemplo, a carne de porco, as salsichas, as aves de 
capoeira, o queijo e as maçãs, está a ser igualmente abolida, ao passo que a própria UE suprimirá 
os subsídios que atribui actualmente à exportação destes produtos. No início de 1999, após o 
colapso do importantíssimo mercado russo, a invasão dos mercados da Europa Central e Oriental 
com os excedentes comunitários de carne de porco fortemente subsidiada suscitou um profundo 
desagrado entre os agricultores locais e despertou um súbito aumento dos sentimentos anti-UE 
em toda a região. A UE também acedeu a aumentar os contingentes da Estónia em relação a 
alguns produtos, incluindo certos produtos lácteos, mel, conserva de couve em vinagre, aveia e 
frutos silvestres.  
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c ) Adesão à OMC  
Em Novembro de 1999, a Estónia tornou-se o 135º membro da Organização Mundial do 
Comércio, sendo o terceiro da ex-União Soviética, depois da Letónia e da República do 
Quirguizistão, a aderir.  
 
Nos termos do acordo celebrado com a OMC, a Estónia aceitou limitar os direitos aduaneiros a 
uma taxa de 0-10% para a maioria dos produtos industriais e de 15-45% para a maioria dos 
produtos agrícolas. Em 2003, a Estónia deverá permitir a concorrência de empresas estrangeiras 
nos sectores das telecomunicações móveis e fixas, interurbanas e internacionais, financeiro, do 
turismo e dos serviços relacionados com a educação e o ambiente. Uma das primeiras vantagens 
da adesão à OMC poderá residir no facto de a Rússia poder ser obrigada a abolir a severa tarifa 
dupla que impõe aos produtos importados da Estónia. A Rússia anunciou que não aplicará tarifas 
elevadas aos membros da OMC.  
 
d) Direcção do comércio 
Tal como em anos anteriores, o principal parceiro comercial da Estónia em 1998 foi a Finlândia, 
representando 23% das importações e 19% das exportações. A Rússia continuou a ser importante 
(11% das importações e 13% das exportações), mas tem vindo a ficar para trás desde a sua crise 
monetária. Outros parceiros comerciais importantes foram a Alemanha (11% e 6%), a Suécia (9% 
e 17%), o Japão e os EUA (5% das importações cada) e a Letónia (9% das exportações). 
 
 
IV. RELAÇÕES COM A UE 
 
a) Comissão Europeia  
Em 13 de Outubro de 1999, a Comissão Europeia publicou o seu segundo relatório periódico 
relativo aos progressos efectuados pela Estónia na preparação para a adesão. Nas suas 
conclusões, refere que "a Estónia satisfaz os critérios políticos de Copenhaga. Contudo, a 
adopção da lei da língua, que limita o acesso dos habitantes que não falam estónio à vida 
económica e política, constitui um retrocesso e deverá ser alterada. Entretanto, a Comissão 
acompanhará de perto a implementação da lei a fim de averiguar o impacto que esta terá na 
prática. Será necessário consagrar atenção à luta contra a corrupção." 
 
"A Estónia é uma economia de mercado viável, onde as forças de mercado desempenham um 
papel integral. Deverá estar em condições de fazer face à pressão da concorrência e às forças de 
mercado na União a médio prazo, na condição de concluir as reformas estruturais mais 
importantes que lhe resta ainda realizar." 
  
"A estabilidade macroeconómica melhorou. Foi possível reduzir os grandes desequilíbrios 
externos anteriormente existentes e pôr termo ao aumento da dívida externa. Embora o défice 
orçamental tenha aumentado fortemente, foram tomadas medidas correctivas para o reduzir. A 
reestruturação e a consolidação do sector financeiro avançaram, enquanto o país continuou a 
atrair elevados níveis de investimento directo estrangeiro. Não obstante o abrandamento da 
economia comunitária, a Estónia continuou a aumentar as suas exportações para a União 
Europeia." 
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"Deverá agora ser conferida prioridade à implementação das restantes reformas estruturais, em 
especial a reestruturação transparente do sector da exploração mineira do xisto betuminoso, a 
conclusão das reformas do sector da saúde e do regime de pensões e o reforço da supervisão do 
sector financeiro. O ritmo da privatização das terras deverá ser acelerado, nomeadamente a fim de 
incentivar o desenvolvimento da agricultura. O investimento em infra-estruturas e o 
desenvolvimento das qualificações da mão-de-obra deverão prosseguir, de modo a manter o 
aumento a longo prazo da produtividade e a atrair o investimento directo estrangeiro. É 
necessário  um controlo rigoroso das despesas públicas a médio prazo, a fim de tirar pleno partido 
das reformas propostas da política fiscal, da administração pública e do sector da saúde." 
 
"A Estónia prosseguiu o seu alinhamento no domínio do mercado único, a um ritmo constante 
embora lento, nomeadamente no que diz respeito à propriedade intelectual e à protecção dos 
dados, à livre circulação de mercadorias e ao controlo dos auxílios estatais. No que diz respeito à 
nova abordagem e à abordagem global para a certificação e a normalização, a escassez de 
recursos humanos atrasou a reforma. São também necessários esforços importantes no domínio 
dos auxílios estatais. Registaram-se progressos satisfatórios nos sectores da energia e dos 
transportes, onde o alinhamento legislativo e a liberalização avançaram. Contudo, a 
reestruturação transparente do sector do xisto betuminoso deverá ser uma prioridade, tal como a 
harmonização fiscal no sector dos transportes rodoviários. A capacidade para fazer cumprir o 
acervo no domínio do ambiente continua a ser problemática, juntamente com um plano de 
financiamento dos  investimentos, ainda inexistente." 
 
"Embora tenham sido realizados alguns progressos nos sectores da agricultura, das pescas e do 
desenvolvimento regional, são necessários esforços consideráveis para reforçar as estruturas 
institucionais necessárias e desenvolver a capacidade de gestão de fundos. Os atrasos no domínio 
aduaneiro constituem motivo de preocupação. São necessários esforços consideráveis no que diz 
respeito ao código aduaneiro, aos direitos aduaneiros e ao reforço das capacidades. 
Verificaram-se progressos muito limitados no controlo financeiro e no domínio social, onde 
deverá ser consagrada atenção à capacidade de aplicação. A Estónia seguiu a maioria das 
recomendações do Relatório Periódico de 1998 em matéria de justiça e assuntos internos, onde há 
que manter os esforços, em especial no que diz respeito à polícia." 
 
"Em termos gerais, a Estónia continuou a realizar progressos no alinhamento da sua legislação 
pelo acervo.  Os progressos foram limitados na melhoria da capacidade administrativa e judicial, 
onde as prioridades da Parceria para a Adesão a curto prazo foram apenas parcialmente 
realizadas. Continua a ser difícil recrutar e manter pessoal qualificado, uma situação que está a 
atrasar o reforço da capacidade, pelo que a resolução desta situação deverá ser prioritária, tanto 
em termos orçamentais como de política de pessoal.  Deverão ser desenvolvidos esforços 
consideráveis a este propósito, em especial no que diz respeito às normas e certificação, aos 
auxílios estatais, à agricultura, às alfândegas, à política regional, e ao domínio social." 
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b) Parlamento Europeu  
Em Abril de 1999, o Parlamento aprovou uma Resolução "sobre o relatório periódico da 
Comissão relativo aos progressos efectuados pela Estónia na preparação para a adesão" 
(A4-0149/99). Na resolução, o PE "manifesta o seu regozijo com as alterações à lei de cidadania  
aprovadas em Dezembro de 1998, que alinharam as leis da Estónia pelas normas da OSCE, e 
regista a importante contribuição da nova lei de cidadania para uma maior integração dos 
cidadãos de expressão estónia e russa nesta sociedade pluricultural e multiétnica". Também 
"sublinha a importância de que se reveste para a União Europeia o estabelecimento de fronteiras 
externas seguras." 
 
A quarta reunião da Comissão Parlamentar Mista UE-Estónia teve lugar em Bruxelas, em 30 de 
Novembro de 1999. Nas suas conclusões, a CPM inter alia:   
 
- tomou nota com satisfação que, de acordo com o Relatório periódico de 1999 da 

Comissão relativo aos progressos efectuados pela Estónia na preparação para a adesão, o 
Programa Nacional para a Adopção do Acervo Comunitário cumpre basicamente os 
critérios de preparação para a adesão à UE e que o país obtivera, em conformidade, uma 
avaliação favorável por parte da Comissão Europeia; 

- congratulou-se com o facto de a Estónia ter continuado a aplicar o Acordo Europeu 
correctamente e ter contribuído para o funcionamento harmonioso das diversas 
instituições mistas; 

- recordou que a Estónia satisfaz os critérios políticos de Copenhaga; tomou nota de que a 
legislação linguística não visa impor aos cidadãos de expressão não estónia restrições no 
acesso à vida política e económica; reconheceu a singularidade da situação existente na 
Estónia no que se refere à sua composição étnica e ao contexto histórico desta questão;  

- regozijou-se com os progressos realizados pela Estónia no sector energético, mas 
sublinhou a importância de prosseguir o esforço de harmonização das normas deste sector 
com as normas da UE;  

- encorajou a Estónia a continuar a harmonização progressiva da legislação e das práticas 
em matéria de vistos com a legislação e as práticas da UE; 

- congratulou-se com o empenho da Estónia em contribuir para a estabilidade regional 
através de uma política de boa vizinhança e de cooperação regional na região do Mar 
Báltico; 

- exprimiu a esperança de que a Cimeira de Helsínquia, em Dezembro – reforçando o 
relatório da Comissão – tome decisões importantes sobre o alargamento, quer adoptando 
um novo calendário para as negociações de adesão, quer alargando o âmbito das 
negociações.”  

 
c) Conselho de Ministros 
As negociações de adesão com a Estónia foram formalmente abertas em Março de 1998. Até à 
data, iniciaram-se negociações sobre 25 dos 31 capítulos, prevendo-se que as negociações 
relativas aos restantes 6 capítulos sejam abertas durante a Presidência Portuguesa. De momento, 
não são necessárias novas negociações relativamente a 8 capítulos. 
 
Na Cimeira de Helsínquia em 10-11 de Dezembro de 1999, o Conselho Europeu analisou os 
progressos efectuados no processo de alargamento. Nas Conclusões da Presidência, o Conselho 
Europeu “confirma a importância do processo de alargamento lançado no Luxemburgo em 
Dezembro de 1997 para a estabilidade e a prosperidade de todo o continente europeu e, para que 
este  processo seja eficaz e credível, deve ser sustentado."  
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“O Conselho Europeu confirma a natureza abrangente do processo de adesão, que compreende 
agora 13 Estados candidatos num enquadramento único. Os Estados candidatos participam no 
processo de adesão em pé de igualdade. Têm de comungar dos valores e objectivos da União 
Europeia estabelecidos nos Tratados." Além disso, o Conselho Europeu "recorda que o 
cumprimento dos critérios políticos fixados pelo Conselho Europeu de Copenhaga constitui um 
requisito prévio para a abertura das negociações de adesão e que o cumprimento de todos os 
critérios de Copenhaga constitui a base para a adesão à União Europeia." 
 
“A União assumiu o firme compromisso político de envidar todos os esforços necessários para 
terminar a Conferência Intergovernamental sobre a reforma institucional até Dezembro de 2000, a 
que se seguirá a ratificação. Após a ratificação dos resultados da Conferência, a União deverá 
estar apta a acolher os novos Estados-Membros a partir do final de 2002, logo que estes 
demonstrem a sua capacidade para assumir as obrigações decorrentes da adesão e assim que o 
processo de negociação tenha sido concluído com êxito." 
 
“A Comissão procedeu a uma nova avaliação pormenorizada dos progressos realizados pelos 
Estados candidatos. Esta avaliação mostra uma evolução no sentido do cumprimento dos critérios 
de adesão. Por outro lado, dadas as dificuldades que ainda subsistem em certos sectores, 
exortam-se os Estados candidatos a prosseguir e a acelerar os seus esforços para cumprir esses 
critérios. Verifica-se que alguns candidatos não estarão em condições de preencher todos os 
critérios de Copenhaga a médio prazo. É intenção da Comissão informar o Conselho, no início de 
2000, sobre os progressos alcançados por alguns Estados candidatos no cumprimento dos 
critérios económicos de Copenhaga. Os próximos relatórios regulares sobre os progressos 
realizados serão apresentados atempadamente, antes do Conselho Europeu de Dezembro de 
2000." 
 
“O Conselho Europeu recorda a importância de se atingirem elevados padrões de segurança 
nuclear na Europa Central e Oriental e apela ao Conselho para que estude a forma de abordar a  
questão da segurança nuclear no quadro do processo de alargamento, em conformidade com as 
conclusões do Conselho pertinentes." 
 
“O Conselho Europeu regista com apreço o trabalho de fundo realizado, bem como os progressos 
alcançados, nas negociações de adesão com  Chipre, a Hungria, a Polónia, a Estónia, a República 
Checa e a Eslovénia." 
 
“Durante as negociações, cada Estado candidato será julgado pelos seus méritos próprios. Este 
princípio aplicar-se-á tanto à abertura das negociações sobre os diversos capítulos como à sua 
condução. A fim de não quebrar o ritmo das negociações, dever-se-ão evitar processos 
complexos. Os Estados candidatos que foram agora admitidos no processo de negociação terão a 
possibilidade de, num período de tempo razoável, recuperar o atraso em relação aos candidatos 
que já estão em negociações, caso tenham realizado progressos suficientes nos seus preparativos. 
Os progressos nas negociações devem acompanhar a par e passo os progressos na integração do 
acervo comunitário na legislação, bem como na sua efectiva implementação e execução."  
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* * * 
 
 
Para mais informações, contactar: 
Adam ISAACS, Parlamento Europeu, DG IV  
Serviço de Cooperação Internacional, Análise e Pesquisa Documental/Bruxelas 
Tel: (32) 2 284 3072 / Fax: (32) 2 284 9063 / e-mail: aisaacs@europarl.eu.int 
 
Para informações sobre o sector económico, contactar: 
John WITTENBERG, Parlamento Europeu, DG IV 
Divisão dos Assuntos Internacionais e Constitucionais 
Tel: (352) 4300 22447 / e-mail: jwittenberg@europarl.eu.int 
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ANEXO 
 
 
GOVERNO DA ESTÓNIA 
 
Presidente       Lennart MERI 
(Eleito em 5 de Outubro de 1992, reeleito para um 
mandato de 5 anos em 20 de Setembro de 1996) 
 
GOVERNO DE COLIGAÇÃO (Tomada de posse em 25 de Março de 1999) 
Primeiro-Ministro (Nomeado em 19 de Março de 1999) Mart LAAR (PPU) 
 
MINISTROS: 
Agricultura       Ivari PADAR (M) 
Cultura       Signe KIVI (R) 
Defesa        Juri LUIK (PPU) 
Economia       Mihkel PARNOJA (M) 
Educação       Tonis LUKAS (PPU) 
Ambiente       Heiki KRANICH (R) 
Finanças       Siim KALLAS (R) 
Negócios Estrangeiros     Toomas Hendrik ILVES (M) 
Interior        Tarmo LOODUS (PPU) 
Justiça        Mart RASK (R) 
Assuntos Sociais      Eiki NESTOR (M) 
Transportes e Comunicações     Toivo JURGENSON (PPU) 
 
SECRETÁRIOS DE ESTADO (Ministros Sem Pasta): 
Assuntos Étnicos      Katrin SAKS (M) 
Assuntos Regionais      Toivo ASMER (R) 
 
FILIAÇÕES PARTIDÁRIAS: 
PPU  União Pró-Pátria  
M  Moderados 
R  Partido da Reforma  
 
Presidente do Parlamento     Toomas SAVI 
 
Presidente do Banco da Estónia (Banco Central)   Vahur KRAFT 
 


