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 As fichas temáticas editadas pela Task-Force "Alargamento" do Secretariado do Parlamento Europeu têm por objectivo fazer, de forma sistemática e sintética, o ponto da situação das 
negociações relativas aos diversos aspectos do alargamento da União e às posições adoptadas a este respeito pelos Estados-Membros e pelas Instituições europeias. Estas fichas serão 
actualizadas em função dos progressos realizados nas negociações. Foram já publicadas as seguintes fichas: 
 
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.1  08.10.98 todas 
9  A Eslovénia e o alargamento da UE          167.531/rev.1  08.02.98 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  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   04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
35  A política industrial e o alargamento da União Europeia       167.963/rev.1  24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
36  A Agenda 2000 e o processo de adesão à UE         168.008/rev.1  10.06.99     DE-EN-ES-FR-IT 
37  O alargamento e as relações económicas externas        168.062/rev.1  08.09.99         DE-EN-ES-FR-IT 
38  O papel do 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 candidatos da Europa Central e Oriental     168.257   22.03.99    DE-EN-ES-FR-IT 
41  A opinião pública sobre o alargamento nos Estados-Membros da UE e nos países candidatos  168.296   22.04.99   DE-EN-ES-FR-IT 
42  A minoria russa nos Estados Bálticos e o alargamento da UE      168.307   03.05.99   DE-EN-ES-FR-IT 
43  A política energética e o alargamento da UE         168.394   10.06.99   DE-EN-ES-FR-IT 
44  A política de transportes e o alargamento da UE        168.459   28.07.99   DE-EN-ES-FR-IT 
45  Os parlamentos nacionais e o alargamento / a adesão       168.571   10.11.99   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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RESUMO 
 
A Eslovénia é um dos mais pequenos países candidatos à adesão à União Europeia (2 milhões de 
habitantes, e um território com uma área equivalente a dois terços da superfície da Bélgica). 
 
A Eslovénia apresentou o seu pedido de adesão em 10 de Junho de 1996, tendo assinado nesse 
mesmo dia um Acordo Europeu com a União Europeia, acordo esse que entrou em vigor no dia 1 de 
Fevereiro de 1999 e constitui a base jurídica das relações UE-Eslovénia. 
 
A Eslovénia foi incluída no grupo dos países candidatos da "primeira vaga", juntamente com a 
Polónia, a República Checa, a Hungria, a Estónia e Chipre, estando as negociações de adesão em 
curso desde 30 de Março de 1998. 
 
À semelhança do que ocorreu com os demais países candidatos, foi adoptada uma parceria de adesão 
específica para a Eslovénia, tendo esta, por sua vez, apresentado o seu programa nacional de 
adopção do acervo comunitário (PNAA), cuja primeira versão data de Março de 1998. Este 
programa define as acções necessárias para atingir os objectivos estabelecidos na parceria de adesão, 
limitando-se aos objectivos de curto prazo. 
A nova versão do programa nacional, elaborada em conformidade com as observações feitas pelos 
serviços da Comissão e incluindo os objectivos para o período 1999-2002, foi adoptada pelo 
Governo esloveno em 27 de Maio de 1999 e apresentada à Comissão em 31 de Maio de 1999. Uma 
nova revisão do programa incluindo as recomendações apresentadas no relatório da Comissão será 
submetida à aprovação do Parlamento esloveno no fim do ano de 1999.  
 
Encontra-se em curso desde Abril de 1998 um exame analítico (screening) sobre diferentes capítulos 
do acervo comunitário, o qual permitiu negociar aspectos substanciais. 
 
Em Dezembro de 1998, a Comissão apresentou o seu primeiro relatório ao Conselho sobre os 
progressos realizados por cada um dos países da Europa Central e Oriental na sua preparação tendo 
em vista a adesão. O segundo relatório da Comissão foi publicado em 13 de Outubro de 1999, tendo 
em vista o Conselho Europeu de Helsínquia. 
 
Estes relatórios apresentam um balanço dos esforços desenvolvidos pela Eslovénia, tendo em vista a 
sua adesão à União Europeia, e indicam os domínios onde é necessário realizar esforços 
suplementares. 
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I. SITUAÇÃO POLÍTICA 
 
a) História recente 
 
- Em 25 de Junho de 1991, a Eslovénia proclamou a sua independência da RSFJ (República 

Socialista Federativa da Jugoslávia). No referendo de 23 de Dezembro de 1990, 88,2% dos 
eleitores da Eslovénia pronunciaram-se a favor da independência. Imediatamente após a 
declaração de independência da Eslovénia, deflagraram hostilidades que puseram em 
confronto as unidades territoriais eslovenas e as tropas federais. Os combates 
prolongaram-se por dez dias, ao cabo dos quais a Eslovénia e o Governo federal 
conseguiram chegar a acordo sobre um cessar-fogo e sobre uma moratória da declaração de 
independência. Com a retirada do JLA (Exército Federal Jugoslavo), o lado sérvio e o lado 
jugoslavo aceitaram de facto a secessão da Eslovénia. 

 
Em Janeiro de 1992, a União Europeia reconheceu a independência da Eslovénia. 
Seguiram-se-lhe, pouco depois, os EUA, a China e a Rússia. Quando a Sérvia e o 
Montenegro se uniram para formar de novo a República Federal da Jugoslávia, também o 
governo sérvio-jugoslavo reconheceu a Eslovénia como Estado independente. No entanto, a 
Eslovénia só reconheceu a República Federal da Jugoslávia em 1997.  
A independência da Eslovénia foi o seu primeiro passo no sentido da integração nas 
estruturas europeias e euro-atlânticas (é candidata à adesão à NATO). 
Apesar de não ter fronteira directa com a RFJ, a Eslovénia vive na sombra da sua 
instabilidade. A sua participação, em conjunto com outros países da UE, no Pacto de 
Estabilidade criado no fim da guerra do Kosovo, e que abrange as antigas repúblicas da RFJ, 
deverá representar uma garantia de segurança. 
Ao organizar, em 23 de Novembro do último ano, em Liubliana, a primeira conferência 
internacional sobre "A Eslovénia e os outros países candidatos à União Europeia - o papel 
dos parlamentos no processo de alargamento", a Eslovénia quis, de algum modo, dar-se mais 
a conhecer ("Nós somos muito pouco conhecidos", admitiu o presidente da comissão 
parlamentar dos Negócios Estrangeiros), e insistir no aspecto democrático que deverá 
revestir o processo de alargamento. 
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 b)  As Instituições 
 
- Pela Constituição de 1993, a Eslovénia é um Estado de Direito e um Estado social, baseado 

numa democracia parlamentar. O parlamento esloveno é constituído por duas câmaras. A 
primeira, a Assembleia Nacional, é eleita de quatro em quatro anos e é composta por 90 
deputados, sendo constitucionalmente garantido um lugar às minorias italiana e húngara, 
respectivamente. A segunda câmara, o Conselho Nacional, é eleito de cinco em cinco anos e 
composto por 40 membros, recrutados entre as representações autárquicas e as associações 
de natureza social, profissional, económica e comercial. Este Conselho tem, em primeiro 
lugar, funções consultivas e o poder de iniciativa em questões legislativas. Nas últimas 
eleições para a Assembleia Nacional, em Novembro de 1996, os resultados foram os 
seguintes: 

  
Partidos políticos 

 
Percentagem 

 
N� de lugares  

LDS (Democracia Liberal da Eslovénia) 
 

27,01% 
 

25  
SLS (Partido Popular Esloveno) 

 
19,38% 

 
19  

SDS (Partido Social-Democrata) 
 

16,13% 
 

16  
SKD (Democratas-Cristãos Eslovenos) 

 
9,62% 

 
10  

ZLSD (Comunistas Reformistas) 
 

9,03% 
 

9  
DeSUS (Partido dos Reformados e Pensionistas) 

 
4,32% 

 
5  

SNS (Partido Nacional Esloveno) 
 

3,22% 
 

4  
DS (Partido Democrático da Eslovénia) 

 
2,68% 

 
-  

Zeleni (Verdes) 
 

1,76% 
 

-  
TOTAL (e outros) 

 
100% 

 
88 

 
- Desde então, a Eslovénia é governada por uma coligação dos partidos Partido Democrata 

Liberal (LDS), Partido Popular Esloveno (SLS) e Partido dos Reformados (DeSUS). Janez 
Drnovsek (LDS) é o Primeiro-Ministro, Marjan Podobnik (SLS) o Vice-Primeiro-Ministro. 

      
- O mandato do Chefe de Estado é de cinco anos, e só é possível uma reeleição. Nas últimas 

eleições presidenciais de Novembro de 1997, Milan Kuçan foi reeleito com mais de 55% dos 
votos. Nos termos da Constituição eslovena, o Presidente desempenha funções meramente 
representativas. 

 
Antes das próximas eleições do ano 2000, o sistema eleitoral poderá ser modificado (em 
benefício de um sistema maioritário com duas voltas de escrutínio), nos termos de uma 
decisão do Tribunal Constitucional sobre os resultados de um referendo a realizar antes das 
mesmas. 

 
- A Eslovénia é membro das Nações Unidas e dos seus órgãos especializados. É também 

membro do Conselho da Europa, do FMI e da CEFTA (Associação de Comércio Livre da 
Europa Central). 

      
- A população eslovena é de aproximadamente 2 milhões de habitantes. Para além das 

minorias italiana e húngara, a Constituição também reconhece o grupo étnico dos Roma 
(cerca de 7000 pessoas). Actualmente, a  minoria de expressão alemã não é considerada uma 
minoria autóctone, o que a leva a exigir o mesmo reconhecimento e tratamento concedido às 
minorias italiana e húngara (por exemplo, entre outras coisas, a sua representação no 
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Parlamento). No entanto, os Governos esloveno e austríaco acordaram em criar uma escola 
alemã com ensino bilingue e conceder ampla autonomia cultural aos eslovenos de língua 
alemã. 

 
Em 25 de Março de 1998, a Eslovénia ratificou a Convenção-Quadro sobre a Protecção das 
Minorias Nacionais. 

  
Composição demográfica 

 
Percentagem 

 
Número de pessoas em milhares  

Eslovenos 
 

87,8% 
 

1 727 018  
Croatas 

 
2,8% 

 
54 212  

Sérvios 
 

2,4% 
 

47 911  
Muçulmanos (Bósnios e Sandiak) 

 
1,4% 

 
26 842  

Húngaros 
 

0,4% 
 

8 503  
Italianos 

 
0,2% 

 
3 064  

Alemães 
 

0,1%* 
 

500-1500*  
TOTAL (e outros) 

 
100% 

 
1 965 986 

Fonte: Censo de 1991        * Estimativa 
 
- Foram realizadas eleições municipais em 22 de Novembro de 1998 (182 municípios), 

excepto no município de Koper/Capodistria. 
 
c) Relações entre a Eslovénia e as Repúblicas da ex-Jugoslávia 
      
- A Eslovénia procura resolver desde há alguns anos os seguintes pontos de litígio com a 

Croácia: 
      

-  a jurisdição sobre as águas da Baía de Piran, que significam para a Eslovénia o acesso ao 
Mar Adriático 

-  a definição da fronteira no cume do monte Trinov-vre 
-  o reembolso dos cidadãos croatas das poupanças depositadas no antigo Ljubljanska 

Banka  
-  o encerramento da central nuclear de Krsko e a exigência de que a Croácia liquide os 

custos operacionais estão a ser dificultados pelas relações de propriedade 
-  a liquidação das dívidas que firmas croatas têm junto de empresas eslovenas 
-  a conclusão da construção da auto-estrada Graz-Maribor-Zagreb. 

 
- A Eslovénia tem praticamente relações normalizadas com as restantes Repúblicas da ex-

Jugoslávia, à excepção da Sérvia. A Eslovénia é o único país da antiga Federação que não 
tem relações diplomáticas com a nova República Federal da Jugoslávia. Embora já se 
registe um ligeiro desenvolvimento a nível das relações comerciais, as relações políticas 
continuam tensas. Os litígios têm a ver, em primeira linha, com a divisão dos bens 
jugoslavos, a sucessão legítima da antiga Jugoslávia e a divisão dos arquivos, ou o acesso 
aos mesmos. O problema principal reside na posição de Belgrado, que se proclama único 
sucessor legítimo da antiga Federação. 
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II. SITUAÇÃO ECONÓMICA 
 
a) Estrutura económica 
 
Nos últimos cinquenta anos, aproximadamente, a estrutura económica da Eslovénia passou por 
transformações fundamentais. Sendo uma economia principalmente agrícola, foi rapidamente 
industrializada sob o regime comunista, que colocou a ênfase na indústria pesada, incluindo a 
indústria siderúrgica. Esta política começou  a mudar significativamente nos finais dos anos 80, 
tendo esse processo continuado depois da independência. 
 
A indústria metalúrgica de base, de produtos metálicos, maquinaria e equipamento sofreu um 
declínio, enquanto que o fabrico de produtos químicos, aparelhos eléctricos, de produtos alimentares 
e de produtos de madeira aumentou. Entretanto, a produção agrícola tem vindo a diminuir; em 1996 
representou apenas pouco mais de 5% do PIB, tendo o sector agrícola apenas empregado 1,2% da 
mão-de-obra. Sob o regime comunista, a Eslovénia registava um PIB per capita mais elevado que a 
média jugoslava. Este facto continuou a verificar-se em 1996, altura em que o país tinha igualmente 
o PIB per capita mais elevado dos países signatários do Acordo de Comércio Livre da Europa 
Central (CEFTA).  
 
O investimento bruto em capital fixo tem vindo a crescer, passando de 18,6% do PIB, a preços 
correntes, em 1992, para 22,1%, em 1996, financiado em grande parte pelas poupanças internas. 
Contudo,  as taxas de poupança e as de investimento terão de aumentar na Eslovénia para que o país 
possa ficar a par dos índices alcançados nesta matéria pelas economias ocidentais. Um rácio 
investimento/PIB superior  a 25% contribuiria para obter ganhos de competitividade mais 
sustentáveis.  
 
b) Política económica 
 
De um modo geral, o Governo foi bem sucedido no seu objectivo inicial e prioritário: estabilizar a 
economia e baixar a taxa de inflação (calculada pelo índice de preços de retalho) galopante nos 
últimos anos da RSFJ. A luta contra a inflação continua a constituir a prioridade principal das 
autoridades monetárias eslovenas.  
 
O Banco da Eslovénia (o banco central) é o principal responsável pela estabilidade monetária, 
conseguida mediante o controlo da massa monetária, sobretudo através da concessão de empréstimos 
a bancos, da emissão de notas, da compra de notas em moeda estrangeira a bancos, da definição dos 
requisitos relativos às reservas necessárias aos banco e da compra e venda de moeda estrangeira.  
 
c) Evoluções recentes 
 
 Em 1999, o PIB por habitante na Eslovénia atingiu o dos países mais pobres da União Europeia 
(Grécia e Portugal) e 70% da média europeia (contra 62% da República Checa). 
O crescimento económico tem prosseguido ao longo dos últimos anos na Eslovénia, apesar de o seu 
ritmo ter abrandado recentemente: o crescimento passou de 4,6% para 3,9% em 1998. Foram 
sobretudo as exportações o motor do crescimento. A procura interna foi estimulada, em primeiro 
lugar, pela procura pública e pelo investimento, registando a procura do sector privado um declínio 
em resultado de uma política salarial mais rigorosa e de um fraco crescimento do emprego.  
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Não obstante a deterioração da competitividade dos preços,  as exportações de bens  registaram uma 
progressão de 8,4% em 1998. O crescimento das importações foi mais rápido do que o das 
exportações. Apesar disso, a Eslovénia conseguiu manter o montante do défice comercial ao mesmo 
nível que em 1997, isto é, em 4,3%. 
 
A inflação: o preço dos produtos e serviços regulamentados pelo Estado registou em 1997 um 
aumento de 16,5% - os preços da energia registaram um aumento de 20%. Paralelamente, as 
autoridades liberalizaram um determinado número de preços. Desde então, o Governo tem 
prosseguido uma política de redução da inflação, que lhe permitiu baixar a taxa de inflação para 
7,9% em 1998, comparado com 8,4% em 1997 e 9,9% em 1996. A taxa de inflação deverá atingir 
6,5% em 1999: esta taxa relativamente elevada explica-se, em parte, pela introdução do IVA, em 1 
de Julho de 1999. 
 
A política salarial, que havia contribuído para aumentar a inflação num primeiro momento, foi sendo 
progressivamente moderada. A título de exemplo, em 1998, o aumento por assalariado foi de 1,6% 
contra 5,1% em 1996 e 2,4% em 1997. 
 
O crescimento económico não melhorou a situação do mercado de trabalho. A taxa de desemprego 
manteve-se em 7,9% (7,4% em 1997). o número significativo de desempregados de longa duração e 
a formação profissional deficiente dos desempregados provam que o desemprego na Eslovénia é um 
problema estrutural. 
 
O défice público surgido em 1997 persistiu em 1998, o que representa uma ruptura com os anos 
anteriores, em que as finanças públicas se caracterizaram por um equilíbrio. Desde 1997, ano em que 
o défice orçamental atingiu 1% do PIB, o Governo esloveno adoptou uma política orçamental 
restritiva, que reduziu o défice para 0,8% do PIB em 1998. O orçamento do exercício de 1999 previa 
uma redução do défice  para 0,6%, mediante uma diminuição das despesas públicas e uma reforma 
do sistema fiscal. 
 
O ano de 1999 foi marcado  pela introdução, a partir de 1 de Julho de 1999, do IVA e  de um 
imposto sobre o consumo. Estas reformas têm uma importância crucial para a harmonização com as 
normas em vigor na União Europeia. 
 
d) Perspectivas 
 
O processo de reestruturação das empresas está em vias de registar uma aceleração. A rentabilidade 
das empresas comerciais aumenta. As empresas não viáveis declararam falência. Os investimentos 
directos estrangeiros  atingiram 0,8% do PIB em 1998. Isto deverá contribuir para tornar o sector 
empresarial mais dinâmico e mais competitivo no futuro.  
 
Apesar do sucesso do processo de privatização na Eslovénia, a quota do sector privado na produção 
representa apenas 50-55%. 
Presentemente, o Governo prepara-se para proceder à privatização das instituições financeiras e, 
nomeadamente, dos dois bancos públicos mais importantes - Nova Ljubljanska Banka e Nova 
Kreditna Banka Maribor -, o que deverá, a prazo, tornar o sector financeiro mais competitivo. 
Entretanto, deverão ser realizados grandes esforços no domínio dos seguros. A legislação em matéria 
de falências apresenta igualmente algumas carências. 
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A concorrência permanece limitada num determinado número de sectores, nomeadamente em 
virtude dos auxílios estatais. Assim, o nível de protecção dos produtos agrícolas mantém-se bastante 
elevado. 

 

III.  RELAÇÕES COM A UNIÃO EUROPEIA 
 

a) O Acordo de Cooperação 
 
- A Eslovénia assumiu em 1 de Setembro de 1993 os direitos e os deveres decorrentes do 

acordo de cooperação que tinha sido celebrado em 1980 com a RSFJ. Pouco tempo depois, 
foi necessário actualizar a parte política do Acordo, o que levou à elaboração de um Acordo 
Europeu. 

 

b) Acordo Europeu 
 
- Em 10 de Junho de 1996, a Eslovénia assinou um Acordo Europeu com a União Europeia 

que revogou o acordo de cooperação anterior. Em 15 de Julho de 1997, a Assembleia 
Nacional eslovena ratificou o Acordo Europeu, depois de ter sido decidido proceder-se à 
alteração do artigo 68º da Constituição. Esta revisão constitucional permite que os 
estrangeiros possam adquirir bens imobiliários eslovenos após um período de transição de 
quatro anos. O Acordo Europeu entrou em vigor no dia 1 de Fevereiro de 1999. 

      
- O Acordo Europeu é composto por onze títulos, podendo-se  subdividir em três secções. Na 

primeira parte são tratadas as componentes políticas. A segunda parte debruça-se sobre o 
comércio entre a União Europeia e a Eslovénia. Finalmente, a terceira parte refere-se à 
cooperação técnico-financeira. 

      
- Na secção sobre o comércio, é dada prioridade à harmonização das situações jurídicas no 

quadro do mercado interno. O texto do acordo prevê a criação de uma zona de comércio livre 
entre a União Europeia e a Eslovénia nos próximos anos. 

c) Comércio 
 
- A União Europeia (UE) é o parceiro comercial mais importante da Eslovénia. Em 1998, a 

Eslovénia exportou 65,5%  dos seus bens para a UE e importou 69,4% de todos os seus bens 
dos Estados-Membros da UE. Apesar de as exportações da Eslovénia para a UE terem 
aumentado 12% em relação a 1997, o seu défice comercial com a UE representa 1,5 mil 
milhões de euros. 

      
Entre os países da União Europeia, os parceiros comerciais mais significativos são, por 
ordem decrescente, a Alemanha, a Itália e a França.  

 
A estrutura das exportações da Eslovénia para a UE é a seguinte: máquinas e equipamento 
eléctrico (22% do total), equipamento para diversos tipos de transporte (16% do total), 
produtos têxteis (13% do total). A Eslovénia importa da UE: máquinas e equipamento 
eléctrico (25% do total), equipamento para diversos tipos de transporte (15% do total) e 
metais básicos (11% do total). 
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d) As Instituições 
 
-  O Conselho de Associação (ao nível dos ministros dos Negócios Estrangeiros) constitui o 

fórum em que as partes contratuais apresentam determinados assuntos e elaboram soluções 
consensuais. A sua primeira reunião realizou-se em 22 de Fevereiro de 1999, no 
Luxemburgo. 

      
- O Comité de Associação (ao nível dos altos funcionários) reuniu-se pela primeira vez em 25 

de Março de 1999, em Liubliana. 
 
- O Comité Parlamentar Misto é constituído por deputados do Parlamento esloveno e do 

Parlamento Europeu. A reunião constitutiva realizou-se nos dias 15 e 16 de Dezembro de 
1998, em Estrasburgo, e a  segunda reunião entre 17 e 19 de Março de 1999, em Liubliana. 

      
e) Phare 
 
- A Eslovénia recebe apoio técnico e financeiro no âmbito dos programas PHARE. Os 

recursos financeiros disponibilizados para a Eslovénia pelo PHARE totalizaram 192 milhões 
de euros (ajudas não reembolsáveis) entre 1992 e 1999. Os programas assentam em três 
pilares: 

      
      - Programa PHARE nacional. O programa PHARE nacional para a Eslovénia (31 

milhões de euros) dividiu-se pelos seguintes sectores: 
 
 - instituições e administração  públicas, nomeadamente nos domínios da agricultura, 

das finanças públicas e do controlo financeiro, adopção de legislação relativa ao 
mercado interno, apoio aos investimentos nos sectores do ambiente e dos transportes, 
ensino, investigação e ciências,  sector privado, reconstrução e privatização, apoio 
aos programas sociais e  à criação de postos de trabalho, cooperação judiciária e no 
domínio dos assuntos internos (controlo das fronteiras, luta contra o crime 
organizado, política de migração e concessão de vistos). 

 
- Programa de Cooperação Transfronteiras. Estes programas têm por objectivo o 

reforço da cooperação transfronteiras com a Áustria (2 milhões de euros) e com a 
Itália (5 milhões de euros). Existe ainda uma cooperação trilateral com a Hungria e a 
Áustria desde 1995. 

 
- Programa Plurinacional. A Eslovénia participa nos programas plurinacionais de promoção 

do desenvolvimento das pequenas e médias empresas e da infra-estrutura nos países 
candidatos. 
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IV. CANDIDATURA DE ADESÃO 
      
- Em 10 de Junho de 1996, no dia em que foi assinado o Acordo Europeu, a Eslovénia 

formalizou a sua candidatura de adesão à UE. 
     

a) Parecer da Comissão 
 
- Na Agenda 2000, apresentada em 15 de Julho de 1997, a Comissão recomenda "que se 

encetem as negociações de adesão com a Eslovénia". Segundo a Comissão, a Eslovénia 
apresenta as necessárias garantias para uma evolução democrática no respeito pelos direitos 
do Homem. Em Março de 1999, o Comissário europeu van den Broek declarou-se satisfeito 
com a evolução do processo de alargamento, bem como das negociações de adesão. Além 
disso, os relatórios anuais da Comissão constatam os progressos realizados pela Eslovénia no 
sentido de cumprir os critérios económicos, bem como de assumir o acervo comunitário da 
UE. Estes relatórios permitem à Comissão formular as suas críticas às autoridades eslovenas, 
indicando-lhes os domínios prioritários necessitados de esforços suplementares. 

 

b) Parecer do PE 
 
- Numa resolução sobre a Agenda 2000 de 04.12.1997 afirma-se que o alargamento da União 

aos países interessados na adesão representa uma nova etapa no caminho para a construção 
de uma Europa livre e unida. 

 Na sua resolução de 15 de Abril de 1999, o Parlamento Europeu recordou que a Eslovénia 
dispunha de estruturas democráticas que garantiam o Estado de direito e que atingira um 
nível satisfatório em termos do cumprimento das condições económicas para a adesão 
fixadas em Copenhaga. No entanto, o Parlamento Europeu lamentou "os escassos progressos 
realizados na integração do acervo comunitário", nomeadamente em sectores particularmente 
sensíveis, como a justiça, os assuntos internos e o mercado interno. O Parlamento Europeu 
sublinhou que se impunha uma "reforma séria e profunda da administração e da justiça". 
Manifestou a sua convicção de que as  autoridades eslovenas saberiam remediar o atraso 
acumulado. 

 

c) Parecer do Conselho 
 
- O Conselho Europeu decidiu em 12 e 13 de Dezembro de 1997, no Luxemburgo, que o 

processo de adesão seria iniciado em 30 de Março de 1998 com uma reunião dos ministros 
dos Negócios Estrangeiros dos 15 Estados-Membros da UE, dos dez países candidatos da 
Europa Central e Oriental e de Chipre, mediante a criação de um quadro uniforme para esses 
candidatos. 

      
- Foi instituída uma Conferência Europeia, que permitiu reunir os Estados-Membros da UE e 

os países europeus com condições para aderir e que partilham os valores e os objectivos 
internos e externos da União Europeia. A primeira reunião teve lugar em 12 de Março de 
1998, em Londres, e a segunda em 5 de Dezembro de 1998, no Luxemburgo. 
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- O Conselho Europeu do Luxemburgo encarregou a Comissão de elaborar os relatórios anuais 
para o Conselho, bem como de apresentar as suas recomendações para as Conferências 
Intergovernamentais bilaterais com os países candidatos. 

      

d) Parecer da Eslovénia 
 
- O Chefe de Estado Milan Kuçan afirmou na sua declaração de tomada de posse em 22 de 

Dezembro de 1997: 
"O convite à Eslovénia para participar no primeiro grupo de candidatos que vai encetar 
negociações de adesão à UE é, de momento, provavelmente a melhor prova da nossa política 
de sucesso e da grande credibilidade do Estado esloveno, da sua democracia, do seu êxito 
económico e do respeito pelos direitos do Homem. 

      
- O Primeiro-Ministro Janez Drnovsek afirmou na Conferência Intergovernamental sobre a 

adesão da Eslovénia à UE, em 22 de Junho de 1999, no Luxemburgo: 
"A Eslovénia espera concluir as negociações e tornar-se membro de pleno direito da UE até 
ao ano 2002. Espera ainda cumprir, simultaneamente, as condições para aderir à União 
Monetária." 
 
 

V. ESTRATÉGIAS DE PRÉ-ADESÃO 

 
- Estratégia de pré-adesão da Comissão acordada com o Conselho, após consulta do 

Parlamento Europeu, nos termos do artigo 235º do Tratado CE 
      

O Conselho Europeu decidiu parcerias de adesão bilaterais para facilitar tão rapidamente 
quanto possível a aproximação dos Estados às condições da UE. Em 31 de Março de 1998 
começaram as negociações oficiais de adesão com seis Conferências Intergovernamentais 
bilaterais. 
Os outros campos do alargamento assentam nos três pilares dos critérios de Copenhaga: 
democracia, Estado de direito, direitos do Homem e protecção das minorias, economia de 
mercado e observância dos deveres de Estado-Membro. 

 
 
a) Parceria para a adesão 
 

A Comissão estabeleceu para cada um dos países candidatos uma parceria, que inclui: 
- os domínios prioritários de acção, tal como definidos no parecer da Comissão 
- os meios financeiros que permitem a cada candidato aplicar as prioridades 
- as condições de aplicação do auxílio. 
Em contrapartida, cada país candidato foi convidado a apresentar um programa nacional de 
adopção do acervo comunitário (PNAA), estabelecendo o calendário das acções prioritárias a 
realizar e os meios financeiros utilizados. 
Estes documentos devem ser revistos e adaptados todos os anos, para cada um dos países 
candidatos. 
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A Comissão apresentou ao Conselho de 15 de Março de 1998 as prioridades a curto e médio 
prazo que deveriam ser preenchidas pela Eslovénia. Depois de ter concluído o seu relatório 
periódico, em 13 de Outubro de 1999, a Comissão publicou também a sua proposta de 
Decisão do Conselho relativa aos novos princípios, prioridades, objectivos intermédios e 
condições da parceria para a adesão da República da Eslovénia. 

      
 
-  Prioridades de curto prazo (a preencher até ao final de 2000): 
      

- Reforma económica:  reestruturação das empresas, início da execução do programa de 
privatização do sector bancário e dos seguros, execução de um programa de 
reestruturação do sector da siderurgia, prossecução do processo de reestruturação das 
finanças públicas e, nomeadamente dos fundos de reformas; melhoria dos 
procedimentos aplicáveis em caso de falência 

- Mercado interno: reforço da protecção dos direitos de propriedade intelectual e 
industrial, aplicação da legislação-quadro relativa à livre circulação de mercadorias, 
aceleração do processo de alinhamento da legislação relativa à livre circulação de 
capitais, aplicação das leis anti-monopólio, adopção da nova lei sobre as 
telecomunicações, alinhamento pleno da legislação relativa ao audiovisual, 
encerramento das lojas francas nas fronteiras terrestres 

- Emprego e assuntos sociais: elaboração de uma estratégia nacional para o emprego, 
reforço do diálogo social bipartido 

-  Reforma da capacidade  administrativa e judiciária, nomeadamente no que se refere 
à gestão e ao controlo dos fundos da UE: aceleração da reforma da administração 
pública, prossecução da elaboração do plano de desenvolvimento nacional e rural, 
adopção de medidas destinadas a completar o quadro legislativo de controlo financeiro 

 
- Prossecução do alinhamento da legislação no domínio do ambiente (adopção de uma 

nova lei sobre a água, finalização dos programas detalhados de aproximação "directiva a 
directiva"), bem como no domínio agrícola (sector veterinário e fitossanitário) 

 
-  Prioridades de médio prazo 
      

-  Critérios políticos: prossecução dos esforços destinados a acelerar a restituição de 
bens 

- Política económica: reestruturação, comercialização e liberalização plenas das 
empresas públicas que asseguram serviços colectivos de proximidade, prossecução 
da reforma do mercado de capitais, aplicação de um procedimento de controlo 
orçamental anual 

- Mercado interno: supressão da preferência de preços de 10% concedida aos 
fornecedores nacionais, liberalização do mercado financeiro e melhoria da legislação 
relativa aos investimentos estrangeiros, reforço das instâncias e dos procedimentos 
de controlo dos acordos e dos auxílios estatais, supressão das divergências existentes 
entre os regimes de IVA, prossecução do processo de alinhamento da legislação 
relativa à defesa do consumidor 

- Justiça e assuntos internos: prossecução do reforço dos órgãos de repressão e de 
luta contra o crime organizado, o tráfico de mulheres e de crianças, a droga e a 
corrupção, prossecução do alinhamento progressivo da legislação e da prática em 
matéria de vistos com as da UE 
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- Energia: manutenção de normas elevadas de segurança nuclear na central nuclear de 
Krsko, aplicação das normas relativas às reservas petrolíferas, preparação para o 
mercado interno de energia e, em especial, para as directrizes relativas ao gás e à 
electricidade  

-  Agricultura: reforço dos mecanismos de gestão da PAC e das estruturas 
administrativas conexas 

- Transportes: alinhamento nos domínios dos transportes aéreo, rodoviário e marítimo 
- Emprego e assuntos sociais: elaboração de uma política nacional de coesão 

económica e social destinada a aproximar o PIB por habitante da média comunitária 
- Ambiente: aplicação da legislação sobre a gestão dos resíduos, a luta contra a 

poluição industrial, a gestão dos riscos 
- Reforço da capacidade administrativa e judiciária e de gestão dos fundos da 

UE: melhoria do funcionamento do sistema judiciário, adopção de uma legislação 
relativa aos organismos públicos, reforço do controlo das finanças públicas 

- Coesão económica e social: elaboração de uma política nacional destinada a reduzir 
as disparidades das diferentes regiões. 

 
A Eslovénia apresentou em 30 de Março de 1998 a primeira versão do seu Programa Nacional com 
vista à adopção do acervo comunitário (PNAA). Este documento identifica prioridades que 
correspondem às da parceria para a adesão. Todavia, a Eslovénia limitou-se às prioridades de curto 
prazo. A nova versão revista do programa nacional, elaborada em conformidade com as observações 
feitas pelos serviços da Comissão e incluindo os objectivos para o período 1999-2002, foi adoptada 
pelo Governo esloveno em 27 de Maio de 1999, submetida ao Parlamento esloveno em Abril e 
apresentada à Comissão em 31 de Maio de 1999.  
A Comissão saudou o facto de os objectivos estarem bem identificados no PNAA alterado. Em 
compensação, censurou as autoridades eslovenas por não terem definido claramente as modalidades 
e o calendário da sua realização. 
O PNAA, que constitui, segundo a Comissão, o documento central e essencial para o processo de 
adesão, será reexaminado no final de cada ano e apresentado ao Parlamento ao mesmo tempo que a 
proposta de orçamento, a fim de garantir a coerência entres estes dois documentos e integrar as 
recomendações do relatório periódico da Comissão. 
Uma nova revisão do programa integrando as recomendações apresentadas no último relatório da 
Comissão será submetida à aprovação do Parlamento esloveno no final do ano de 1999.  
 
 
b) Screening 
 
Desde o início oficial das negociações de adesão em Março de 1998, foi organizada a análise dita 
"selectiva". Trata-se de examinar, capítulo a capítulo, o estado da adopção do acervo comunitário, de 
determinar os problemas que podem carecer eventualmente de um período de transição e de negociar 
definitivamente logo que se consiga obter uma posição comum (Estado candidato + 
Estados-Membros da União Europeia) (deverão ser examinados, ao todo, 31 capítulos). 
 
Trata-se igualmente de verificar se existe uma legislação conforme, ou se é necessário criá-la, e 
examinar as capacidades administrativas de cada país candidato para adoptar o acervo comunitário. 
 
No que se refere à Eslovénia (e aos demais países da primeira vaga), dos 15 capítulos seleccionados 
encontram-se actualmente concluídos dez capítulos, não requerendo negociações suplementares, 
entre os quais: investigação e ciência,  ensino e educação, cultura, PME,  direito das sociedades, 
defesa do consumidor e saúde, união aduaneira, relações comerciais externas, telecomunicações. 
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Durante a Conferência Intergovernamental que se realizou em Bruxelas, entre 30 de Setembro e 4 de 
Novembro de 1999, deveriam ter sido iniciadas negociações sobre oito novos capítulos, 
nomeadamente: união económica e monetária, livre circulação de capitais, política social e de 
emprego, energia, livre circulação de serviços, transportes, ambiente, política fiscal. 
Os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, bem como dos 5+1 países reunir-se-ão em 7 de 
Dezembro, em Bruxelas, para uma ronda de negociações.  
O objectivo da Presidência finlandesa é o de concluir o máximo de capítulos neste encontro. 
Entretanto, o screening dos 31 capítulos entre a Task-Force "Alargamento" e os 5+1 países está 
praticamente concluído.  
 
c) Ajuda à pré-adesão 
 
Ao programa PHARE, já reorientado para as prioridades ligadas à adesão,  somar-se-á uma ajuda de 
pré-adesão, cujo montante duplicará durante o período 2000-2006. Esta ajuda compreenderá auxílios 
destinados à agricultura e ao desenvolvimento rural (instrumento SAPARD), bem como um 
instrumento estrutural (ISPA) para promover medidas semelhantes ao Fundo de Coesão nos 
domínios do ambiente e dos transportes. A ajuda financeira prevista para o período 2000-2002 será 
repartida da seguinte forma: PHARE - 25 milhões de euros por ano, ajudas à agricultura e ao 
desenvolvimento rural - 6,6 milhões de euros por ano, instrumento estrutural - entre 10 e 20 milhões 
de euros por ano. 
O princípio da igualdade de tratamento entre os países candidatos deverá ser respeitado. O programa 
PHARE terá dois objectivos prioritários: o reforço da capacidade administrativa e judiciária (cerca 
de 30% do pacote financeiro); os investimentos ligados à integração do acervo comunitário (70%). 
Os países candidatos poderão participar num certo número de programas comunitários (educação, 
formação, investigação), bem como em algumas agências comunitárias. 
 
d) Avaliação dos progressos realizados pela Eslovénia na via da adesão 
 
A Comissão apresentou, em Dezembro de 1998, o seu primeiro relatório sobre os progressos 
realizados pelos países candidatos na via da adesão, seguido de um segundo relatório tornado 
público em 13 de Outubro de 1999. No conjunto das informações recolhidas pela Comissão com 
vista à elaboração destas avaliações, foram tidos em consideração alguns relatórios do Parlamento 
Europeu. 
 
Afigura-se importante assinalar que cada país é avaliado segundo os mesmos critérios; a candidatura 
de cada um deles evoluirá, porém, segundo um ritmo específico. 
 
A avaliação é feita com base em critérios políticos, económicos e em outras obrigações decorrentes 
da adesão (os objectivos da UEM, da PESC). A situação no que se refere à adopção do acervo é 
objecto de uma análise sectorial, do mesmo modo que a capacidade administrativa e judicial para 
aplicar o acervo. 
 
A primeira avaliação apresentada pela Comissão foi objecto de debates aquando da primeira reunião 
do CPM em 15-16 de Dezembro de 1998, que salientou  que a Eslovénia carecia de um consenso 
político mais amplo para acelerar as reformas legislativas, devendo  melhorar a sua capacidade 
administrativa. 
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O relatório apresentado em 1999 confirmou que a Eslovénia preenchia os critérios políticos de 
Copenhaga, bem como os dois principais critérios económicos, designadamente a existência de uma 
economia de mercado e a capacidade de fazer face à pressão da concorrência e às forças de mercado 
no seio da UE.  
A última avaliação apresentada pela Comissão permitiu estabelecer a situação dos esforços da 
Eslovénia para preencher as lacunas salientadas no relatório anterior. Assim, a Comissão constata 
que: 
- o processo de transferência de poderes suplementares para as autoridades locais foi concluído 

após as eleições de 22 de Novembro de 1998; 
- a Eslovénia fez prova de esforços suplementares adoptando leis relativas ao sistema bancário, 

às operações de câmbio e à reforma fiscal; 
- o Governo, os representantes das organizações patronais e sindicais chegaram a acordo sobre a 

reforma do sistema de reformas. 
No que se refere à adopção do acervo comunitário, a Eslovénia acelerou claramente os seus esforços, 
adoptando leis: 
- sobre o mercado interno (no domínio das normas e da certificação) 
- sobre a protecção dos dados 
- sobre a liberalização dos capitais, do sector bancário e dos valores mobiliários (foi levantado 

um número elevado de restrições que anteriormente limitavam a actividade das empresas 
estrangeiras na Eslovénia) 

- no domínio da justiça e dos assuntos internos (leis relativas aos estrangeiros e ao direito de 
asilo; medidas para lutar contra o crime organizado e a corrupção) 

- no domínio do emprego e dos assuntos sociais 
- sobre o ambiente (água, ar, gestão dos resíduos)  
- sobre as alfândegas (alteração da lei de acordo com as normas em vigor na UE) 
 
Contudo, tal como no ano anterior, a Comissão sublinhou a lentidão da harmonização da legislação 
eslovena com o acervo comunitário, bem como a lentidão do processo judicial. Com efeito, a 
reforma legislativa ainda não atingiu a velocidade de cruzeiro, apesar de terem sido tomadas 
algumas medidas em Março de 1999 destinadas a facilitar a adopção das leis previstas pelo 
programa nacional de adopção do acervo comunitário. 
 
A Comissão considera que a Eslovénia realizou poucos progressos quanto: 
- à reforma geral da administração pública e do aparelho judiciário; 
- à restituição de bens; 
- à situação da minoria Roma, que permanece problemática, apesar dos esforços do Governo 

para melhorar as condições de vida desta parte da população eslovena. 
A Eslovénia deve: 
- prosseguir a reforma estrutural da sua economia, colocando a tónica na privatização dos 

activos do Estado e, nomeadamente dos dois bancos públicos; 
- melhorar o enquadramento jurídico das empresas; 
- criar um quadro jurídico para os auxílios estatais. 
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A Eslovénia realizou a maior parte das prioridades de curto prazo fixadas na parceria para a adesão, 
sendo, todavia, ainda necessário preencher as lacunas: 
- nos domínios da banca e dos seguros; 
- quanto à capacidade administrativa e judiciária (adopção de uma lei sobre o serviço público, 

registo predial, controlo financeiro)  
 
Os eslovenos partilham a opinião da Comissão no que se refere à sua falta de eficácia na função 
pública - a Eslovénia deposita grandes expectativas nos programas de geminação com as 
administrações dos Estados-Membros, tal como sugerido pela Comissão na estratégia de pré-adesão. 
 

*** 
 
Para informações suplementares favor contactar: 
Martine CHARRIOT, Parlamento Europeu, DG IV, Luxemburgo, 
Divisão dos Assuntos Internacionais e Constitucionais, 
Tel.: (352) 4300 22908 / Fax (352) 4300 27722 / Email: mcharriot@europarl.eu.int 
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