
Boletim 13.12.1999 - PT - PE 168.583  

 
 
 
 

Direcção da Programação 
dos Trabalhos Parlamentares 

CONSELHO EUROPEU 
10 e 11 de Dezembro de 1999 

HELSÌNQUIA 
 

DISCURSO DA PRESIDENTE, NICOLE  FONTAINE 
CONCLUSÕES DA PRESIDÊNCIA 

 
 

04/S-99 
 
 

Direcção Geral da Presidência 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O presente boletim está disponível igualmente na base de dados 

 
EPADES  PUBLIC\SOMMET\HELSINKI\04S99PT 

 
na Internet  « http://www.europarl.eu.int » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.europarl.europa.eu


DISCURSO DA PRESIDENTE 

Boletim 13.12.1999 - PT - PE 168.583  

3

 
 
 
 
 
 

DISCURSO 
 
 

 
Proferido por Sua Excelência 

 
a Presidente do Parlamento Europeu, 

 
 

Sra. Nicole FONTAINE, 
 

perante o Conselho Europeu 
 

reunido a 10 de Dezembro de 1999 
 

em HELSÌNQUIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto integral do discurso 
 





DISCURSO DA PRESIDENTE 

Boletim 13.12.1999 - PT - PE 168.583  

5

Senhor Presidente em exercício do Conselho, 
Senhoras e Senhores Chefes de Estado e de Governo, 
Senhor Presidente da Comissão, 
Senhor Alto Representante para a PESC, 
Senhoras e Senhores Ministros, 

 
Em 1975, precisamente aqui, em Helsínquia, a Finlândia acolhia a Conferência que insuflou o 
dinamismo da coexistência pacífica. Decorridos vinte e quatro anos, é novamente aqui, em 
Helsínquia, que o Conselho Europeu vai iniciar o processo de reformas institucionais que abrirão a 
via às novas adesões. 

 
Pretendo salientar esta coincidência, que honra a Finlândia, Senhor Presidente, assim como os 
progressos extraordinários possibilitados pela queda do muro de Berlim cujo décimo aniversário, 
Vossa Excelência, Senhor Chanceler Schröeder, festejou há pouco, com a Alemanha reunificada e 
toda a Europa. 

 
Ao Senhor Alto Representante da PESC, que assumiu recentemente as suas funções com uma 
notável visão, expresso os melhores votos de êxito, em nome do Parlamento, para uma missão que 
se reveste de excepcional importância. 

 
No momento em que uma população – refiro-me ao povo checheno – é vítima do pior tratamento 
possível por parte dos militares russos – bloqueio e bombardeamento de populações inocentes –, 
parece-me indispensável que a UE exerça pressões eficazes sobre o Governo russo. Não ignoro que 
as decisões que tereis que tomar terão graves consequências. De qualquer forma e atendendo a que 
os Direitos do Homem são universais, o Parlamento Europeu  pediu claramente, em 18 de 
Novembro, o congelamento de qualquer novo contrato no âmbito do programa Tacis a favor da 
Rússia. Dado que a Rússia não suspendeu os seus ataques militares, peço-vos uma resposta 
consentânea com as nossas expectativas.  
 
Neste particular, congratulo-me com o acordo logrado pelos vossos ministros em matéria de defesa 
europeia. É minha convicção que o Parlamento Europeu que, há anos, advoga acções determinadas 
neste domínio não poderá deixar de aprovar a criação, a curto prazo, de uma força de reacção rápida 
com capacidade para intervir em missões de manutenção da paz. Para existir plenamente e ser capaz 
de autonomia, a UE deve possuir os meios à medida da sua ambição. Para tanto, exigem-se tropas, 
material e instituições. A vossa decisão é aguardada com grande expectativa pelas opiniões públicas 
dos nossos países. 

 
------ 

 
Como prólogo ao início dos vossos trabalhos, foi vosso desejo ouvir o ponto de vista do Parlamento 
Europeu. Estou ciente da honra e da importância que tal assume, em vésperas da Conferência 
Intergovernamental que conduzirá ao novo Tratado, destinado a completar o Tratado de 
Amesterdão e  agradeço-vos. 
 
As principais propostas e preocupações do Parlamento, que a nossa Instituição aprovou em 18 de 
Novembro e em 2 de Dezembro e que vos foram dirigidas, inspiram-se em duas constatações: a da 
experiência e a da antecipação. 
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A lição a tirar dos erros políticos do passado 
 
A primeira diz respeito às condições em que os povos dos nossos Estados aderiram aos dois 
anteriores Tratados de Maastricht e de Amesterdão. A experiência demonstrou  que estas condições 
foram indevidamente preparadas junto das nossas opiniões públicas e, por conseguinte, implicaram 
riscos políticos muito graves, quando, paradoxalmente e quanto ao fundo, os progressos gerados por 
esses Tratados entraram serenamente nos costumes. 
 
Em diversos países, nomeadamente em França, a ratificação do Tratado de Maastricht, que abria a 
via a essa revolução pacífica que seria a moeda única, só foi obtida por uma escassa margem.  Por 
algumas centenas de milhares de votos,  a marcha da União poderia ter sido bloqueada durante 
décadas, tal como aconteceu, há cinquenta anos atrás, com a Comunidade Europeia de Defesa. 
 
A ratificação do Tratado de Amesterdão, que instaurava a partilha voluntária de uma parte das 
soberanias nacionais em domínios extremamente sensíveis, tais como o da liberdade, da segurança e 
da justiça, foi igualmente incerta e arriscada. 
 
Efectivamente, num e noutro caso, os povos tiveram a sensação de serem colhidos de surpresa, de a 
sua participação só se verificar no termo de negociações consideradas, quiçá injustamente, como 
secretas e obscuras, e de terem sido de algum modo forçados a tal. O resultado foi uma onda, 
irracional mas perigosa, de sentimentos anti-europeus em todos os nossos Estados, que deve ser 
seriamente tomado em conta na perspectiva do novo Tratado que se encontra na forja, como aliás 
aconteceu, e de forma notável, para o lançamento do euro. 
 
Colocar os cidadãos no cerne do objectivo das reformas 
 
Parece-nos, por este motivo, essencial que o próximo Tratado, que encetará como que uma terceira 
revolução – a de abrir, a prazo, a União à maior parte dos Estados de toda a Europa – não corra o 
mesmo risco de ser alvo de incompreensão, de exploração de índole política de receios difusos, ou 
porventura de rejeição por parte dos povos que constituem hoje a União Europeia. 
 
Deste modo, sejam quais forem os aspectos institucionais e, por conseguinte, inevitavelmente 
técnicos, das reformas cujo mandato confiareis à Conferência, afigura-se-nos importante proceder a 
uma revolução copérnica e colocar novamente os cidadãos no cerne do objectivo visado por estas 
reformas. Trata-se da condição sine qua non para a sua adesão. 
 
O desafio do alargamento só poderá ser ganho se, paralelamente, o for também o de um reforço da 
democracia europeia. 
 
Para tanto, o Parlamento entende ser seu dever convidar o Conselho a encetar os trabalhos da 
Conferência logo no início do ano 2000, a fim de deixar uma margem de tempo suficiente ao debate 
democrático e à maturação dos espíritos. Propõe-se  que o Parlamento Europeu seja associado sem 
reservas a estes trabalhos, a fim de que a sua contribuição seja permanente, e que sejam criados os 
elos adequados com os parlamentos nacionais ao longo das negociações, facilitando deste modo, 
através das nossas instituições parlamentares complementares, a informação regular e transparente a 
que os cidadãos têm direito e que esteve perigosamente ausente aquando dos Tratados precedentes. 
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Em suma, cumpre proceder de forma a que o objectivo da reforma, que consiste em possibilitar a 
adesão de novos países, seja entendida e assumida pelos povos:  os da União de hoje e os dos países 
candidatos que deverão despender esforços consideráveis. 
 
 
Ao mudar de escala, a União mudará de natureza 
 
O Parlamento, que sempre o havia solicitado, aprova a nova abordagem da Comissão, que propõe a 
abertura das negociações sem discriminação entre os países candidatos, mas com flexibilidade, isto 
é, em função dos progressos efectivamente realizados por cada um e devidamente constatados. 
 
Contudo, uma das suas preocupações fundamentais reside em saber até onde pretende a União 
estender-se geográfica e culturalmente, uma vez satisfeitas as condições económicas e democráticas 
exigidas dos países candidatos. E no caso de  uma configuração muito extensiva, em que condições 
será a integração dos países em causa positiva,  para eles e para a União? 
 
Com trinta Estados-Membros, ou mais ainda, a União Europeia, ao mudar de escala, só poderá 
mudar, pelo menos parcialmente, de natureza. 
 
 
O dilema exemplar da candidatura da Turquia 
 
A candidatura da Turquia,  a que são favoráveis numerosos Estados-Membros e de que o 
Parlamento tomou nota em 2 de Dezembro, coloca o dilema em termos simples e exemplares. 
 
Caso a resposta final fosse negativa, a Turquia, que teria esgotado uma longa paciência, poderia 
voltar-se para outros cenários futuros, que implicariam riscos geopolíticos consideráveis. 
 
Se porventura vier um dia a fazer parte da União, cumprido o processo de evolução económica e 
democrática que lhe é exigido, a sua adesão será naturalmente favorável à União, tanto no plano 
económico como no plano político, mas o problema da integração cultural não poderá ser 
escamoteado. Este colocar-se-á, tal como o dos critérios que determinarão os limites das novas 
fronteiras da Europa, face às novas candidaturas que esta adesão não deixará de incentivar, no 
sentido do Leste ou do Sul da Europa. 
 
Devo confessar que o Parlamento se encontra hoje dividido no que respeita a este grande debate. 
Seja qual for a hipótese considerada, a nossa Instituição considera indispensável definir e preparar 
desde já, para além dos requisitos económicos e inclusivamente democráticos dos países candidatos, 
as condições que permitirão à própria União controlar e levar a bom termo um alargamento 
ambicioso, sem diluir a sua coesão, a sua identidade, a sua solidariedade e a sua capacidade de 
decisão. E, entre estas condições, há que não subestimar a vertente da integração cultural. 
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A necessidade de um mandato suficientemente aberto 
 
Por todos estes motivos - tanto os que visam promover a adesão consciente dos povos quanto os que 
decorrem das consequências previsíveis de um alargamento audacioso - é desejo do Parlamento que 
se verifique uma abordagem aberta dos problemas que, directa ou indirectamente, se prendem, a 
título conexo, com os três objectivos que o Tratado de Amesterdão não havia atingido e que , 
natural e imperativamente, devem  estar no centro das negociações. 
 
Assim, a coerência dos procedimentos e a lógica democrática recomendam que a co-decisão entre o 
Conselho e o Parlamento passe a ser aplicada a todos os actos legislativos que serão 
progressivamente comunitarizados e ficarão submetidos ao voto por maioria qualificada, 
inclusivamente no tocante ao segundo e ao terceiro pilares, em função da evolução. Caso contrário, 
o direito comunitário tornar-se-ia inextricável. 
 
Assim, a revisão da ponderação dos votos no Conselho a fim de tomar em conta de forma mais 
adequada o peso das respectivas populações nacionais, exige que seja tomada em conta, sob 
diversos aspectos, a necessidade de não marginalizar os países menos populosos. 
 
Grande parte da coesão da União deve-se à atenção que sempre  lhe mereceu não  apagar, por efeito 
da regra aritmética, nem os Estados nem as identidades nacionais. Trata-se de uma das 
especificidades fundamentais da União e de um acervo que cumpre preservar. Os Estados e os 
povos que fossem marginalizados não o aceitariam, desenvolvendo necessariamente  reacções 
nacionalistas e afastando-se insensivelmente da União. 
 
A questão das línguas de trabalho constitui o exemplo típico dos problemas que são indissociáveis 
do alargamento. O pragmatismo e a preocupação pelo  orçamento comunitário recomendam um 
número limitado de línguas de trabalho. Contudo, o país cuja língua, ainda que pouco utilizada 
pelos demais, não tenha o seu lugar na União, não poderá deixar de sentir-se desvalorizado e sujeito 
a limitações. Um dilema que, embora de difícil resolução, não poderá deixar de ser abordado no 
âmbito da CIG se quisermos evitar que ressurja mais tarde como um impasse. 
 
 
O alargamento recomenda uma remodelação da arquitectura constitucional da União 
 
No mesmo espírito de antecipação, o Parlamento convida o Conselho Europeu a reforçar, no 
interesse dos cidadãos, a legibilidade dos Tratados que constituem hoje, de uma forma 
indubitavelmente sólida, mas por estratos sobrepostos ou dispersos, o corpus constitucional do 
direito em que  assenta e funciona a União. 
 
A elaboração da Carta dos Direitos Fundamentais dos cidadãos, cujo processo foi definido em 
Tampere,  constituirá um passo importante neste sentido. 
 
É necessário porém ir mais longe, não só com um objectivo de tipo pedagógico, mas por razões que 
se prendem com as consequências directas do alargamento. 
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Com efeito, o Tratado que resultará da Conferência Intergovernamental irá estabilizar por um 
período mais longo do que os anteriores os princípios constitutivos da União, pela simples razão 
que o aumento do número de Estados-Membros tornará mais difícil qualquer modificação se esta 
tiver que estar submetida à unanimidade. 
 
A menos que se torne praticamente impossível qualquer nova interpretação dos Tratados, 
inclusivamente sobre pontos relevantes ou relativamente secundários, será indispensável prever 
processos diversificados, em função da qualidade constitucional atribuída às questões em causa. 
 
 Para o efeito, foi sugerido que se distinguissem, mediante uma remodelação da arquitectura 
constitucional da União, por um lado, os princípios fundamentais, que continuariam a obedecer à 
regra da unanimidade e, por outro, as suas aplicações às políticas comunitárias, que poderiam ser 
objecto de processos menos onerosos e menos expostos ao risco de bloqueio ou de sobrevalorização 
por parte de um único Estado-Membro, ainda que extremamente isolado e minoritário, a fortiori 
quando a União tiver passado progressivamente de quinze para vinte ou trinta membros, se não 
mesmo mais. Trata-se de uma via que importa explorar. 
 
Todas as reformas implicadas pelo alargamento que não tiverem sido identificadas e realizadas 
antes da adesão dos novos membros serão posteriormente mais difíceis, quando não mesmo 
impossíveis, caso esta revisão não tenha sido efectuada a tempo. 
 
 
A participação do Parlamento Europeu 
 
As condições em que o Parlamento Europeu deseja ser associado à Conferência Intergovernamental 
constituem, como é do vosso conhecimento, uma das suas grandes preocupações. 
 
O Parlamento é obviamente respeitador da separação das Instituições e das disposições dos 
Tratados na matéria. Contudo, os povos não compreenderiam que, sendo chamado a pronunciar-se, 
através da emissão de um parecer favorável, sobre as futuras adesões à União, a nossa Instituição 
não fosse plenamente associada a todas as fases de negociação do Tratado que, mercê das reformas 
institucionais que serão adoptadas, permitiu que tivessem lugar. 
 
Hoje, o Parlamento expressa  o desejo de que os seus dois representantes tenham um tratamento 
análogo ao reservado à Comissão, a saber, a participação natural em todos os níveis de trabalho. 
 
Espero que não vos seja difícil atender a este desiderato, no interesse da harmonia, o mais estreita 
possível, entre o Conselho e a nossa Instituição.  
 
Por seu lado,  o Parlamento levará a cabo as iniciativas internas susceptíveis de contribuir, passo a 
passo, para o trabalho da Conferência Intergovernamental e para a informação que devemos aos 
cidadãos de toda a Europa, numa fase decisiva para o futuro qualitativo da União. 
 

------ 
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Para concluir 
 
Nesta curta intervenção, não me era possível nem abordar todas as propostas sobre as quais o 
Parlamento se pronunciou com vista à CIG - e que constituirão precisamente o objecto da sua 
contribuição ao longo da mesma - nem visar todos os pontos que figuram na ordem do dia do 
Conselho Europeu, sejam eles a política convergente em favor do emprego, a fiscalidade em que o 
Parlamento insistiu de modo  particular na sua última resolução ou a reforma do Tribunal de Justiça. 
 
Foi meu intuito centrar esta intervenção no desafio que constitui para a União Europeia a 
perspectiva do vasto alargamento, cujo processo irá ser aqui consagrado - processo esse que já se 
encontra em marcha de forma irreversível -, bem como na abordagem que o Parlamento reserva às 
condições que permitirão levá-lo a bom termo, graças ao novo Tratado que se prepara. 
 
Para além dos seus aspectos técnicos, a preparação deste Tratado oferece uma oportunidade 
excepcional para reduzir o fosso cavado ao longo dos últimos anos entre as instâncias de decisão 
comunitárias e os cidadãos de toda a Europa e para valorizar o carácter exaltante da nova aventura 
de progresso que as nossas Instituições lhes irão propor e na qual é importante que participem sem 
reticências, dúvidas ou desconfiança. 
 
As circunstâncias da minha intervenção, neste momento liminar da reunião do Conselho, são 
habitualmente pouco propícias a um diálogo, ainda que breve, quanto mais não seja pelo facto de os 
vossos trabalhos ainda não terem sido iniciados e, por conseguinte, ser delicado para qualquer dos 
presentes reagir às questões que possa ter suscitado. 
 
Atendendo porém a que me foi dado dirigir-me abertamente à Presidência em exercício do 
Conselho, que se mostrou atenta, resta-me manifestar inteira  disponibilidade, neste momento de 
encontro, raro e privilegiado, para ouvir, por meu turno, tudo quanto o Conselho Europeu deseje 
eventualmente expressar ao Parlamento. 
 
Esta curta troca de pontos de vista, se assim o desejarem, pode incidir sobre as questões de fundo 
levantadas na minha intervenção ou sobre qualquer outra questão – estas seguramente não faltam, 
quanto mais não seja a definição de um estatuto único e transparente para os deputados europeus -, 
que cumpre ao Parlamento ouvir por parte do Conselho, com a mesma liberdade e no mesmo 
espírito: juntos, fazer avançar  a Europa. 
 
Estou à vossa disposição. Muito obrigada. 
 

ooOOoo 
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INTRODUÇÃO 
 
1. O Conselho Europeu reuniu-se em Helsínquia, em 10 e 11 de Dezembro de 1999, tendo 

aprovado a Declaração do Milénio e tomado algumas decisões que assinalam uma nova etapa 
no processo de alargamento. Foram ainda dados passos no sentido de garantir que a própria 
União venha a possuir instituições eficazes e reformadas, uma política comum de segurança e 
defesa reforçada, bem como uma economia competitiva, criadora de emprego e sustentável. 

 
2. No início dos trabalhos, o Conselho Europeu e a Presidente do Parlamento Europeu, Nicole 

Fontaine, procederam a uma troca de opiniões sobre os principais pontos em discussão, em 
especial o alargamento, a reforma institucional e o emprego. 

 
I. PREPARAÇÃO PARA O ALARGAMENTO 
 
O processo de alargamento 
 
3. O Conselho Europeu confirma a importância do processo de alargamento lançado no 

Luxemburgo em Dezembro de 1997 para a estabilidade e prosperidade de todo o continente 
europeu e, para que este processo seja eficaz e credível, deve ser sustentado. 

 
4. 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. A este respeito, o Conselho Europeu sublinha o 
princípio da resolução pacífica de diferendos, em conformidade com a Carta das Nações 
Unidas, e insta os Estados candidatos a envidarem todos os esforços para resolverem os 
litígios fronteiriços subsistentes e outras questões afins. Os litígios não resolvidos deverão ser 
levados, num prazo razoável, ao Tribunal Internacional de Justiça. Até finais de 2004, o mais 
tardar, o Conselho Europeu voltará a analisar todos os litígios ainda subsistentes, atendendo 
em especial às suas repercussões no processo de adesão e com vista a promover a sua 
resolução pelo Tribunal Internacional de Justiça. 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. 

 
5. 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. 
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6. 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. 

 
7. 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. 

 
8. 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. 

 
9. a) O Conselho Europeu congratula-se com o início, em 3 de Dezembro, em Nova Iorque, 

das conversações destinadas a conseguir uma solução global para o problema de Chipre 
e expressa o seu firme apoio aos esforços do Secretário-Geral da ONU no sentido de 
conduzir o processo a bom termo. 

 
 b) O Conselho Europeu salienta que uma solução política facilitará a adesão de Chipre à 

União Europeia. Se, até à conclusão das negociações de adesão, não for alcançada uma 
solução, a decisão do Conselho quanto à adesão será tomada sem pôr o que antecede 
como condição prévia. A este respeito o Conselho levará em linha de conta todos os 
factores pertinentes. 

 
10. Determinado a prestar um contributo positivo para a segurança e a estabilidade no continente 

europeu, e tendo em conta tanto a recente evolução como os relatórios da Comissão, o 
Conselho Europeu decidiu convocar, para Fevereiro de 2000, conferências 
intergovernamentais bilaterais para dar início às negociações com a Roménia, a Eslováquia, a 
Letónia, a Lituânia, a Bulgária e Malta sobre as condições da sua admissão na União e as 
adaptações dos Tratados que a mesma implica. 

 
11. 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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12. O Conselho Europeu saúda a recente evolução positiva da situação na Turquia, registada no 
relatório da Comissão que faz o ponto da situação, bem como a intenção deste país de 
prosseguir as suas reformas no sentido do cumprimento dos critérios de Copenhaga. A 
Turquia é um Estado candidato cuja adesão à União se deverá realizar com base nos mesmos 
critérios que os aplicados aos restantes Estados candidatos. Com base na actual estratégia 
europeia, a Turquia, tal como outros Estados candidatos, beneficiará de uma estratégia de pré-
-adesão destinada a incentivar e apoiar as suas reformas. Nessa estratégia incluir-se-á um 
diálogo político reforçado, com destaque para a progressão no sentido do cumprimento dos 
critérios políticos de adesão, com referência especial à questão dos direitos humanos, bem 
como às questões referidas no ponto 4 e na alínea a) do ponto 9 . A Turquia terá também 
oportunidade de participar em agências e programas comunitários, bem como em reuniões 
entre os Estados candidatos e a União, no contexto do processo de adesão. Será elaborada 
uma parceria de adesão com base nas conclusões do anterior Conselho Europeu, na qual se 
definirão as prioridades em que se deverão centrar os preparativos para a adesão, tendo em 
conta os critérios políticos e económicos e as obrigações que incumbem a um Estado-
-Membro, juntamente com um programa nacional para a adopção do acervo. Serão ainda 
criados mecanismos adequados de acompanhamento. A fim de intensificar os trabalhos de 
harmonização da legislação e da prática turcas com o acervo comunitário, convida-se a 
Comissão a preparar um processo de exame analítico do referido acervo. O Conselho Europeu 
solicita à Comissão que apresente um quadro único para a coordenação de todas as fontes de 
assistência financeira de pré-adesão por parte da União Europeia. 

 
13. O futuro da Conferência Europeia será revisto à luz da evolução da situação e das decisões 

tomadas em Helsínquia sobre o processo de adesão. A futura Presidência Francesa anunciou a 
sua intenção de convocar uma reunião da Conferência para o segundo semestre de 2000. 

 
 
A Conferência Intergovernamental sobre a reforma institucional 
 
14. O Conselho Europeu congratula-se com o relatório da Presidência sobre as questões 

levantadas em relação com a Conferência Intergovernamental e que estabelece as principais 
opções com que a Conferência se irá defrontar. 

 
15. Serão tomadas as medidas necessárias para permitir a convocação oficial da Conferência 

Intergovernamental para princípios de Fevereiro. A Conferência deverá concluir os seus 
trabalhos e chegar a acordo sobre as necessárias alterações aos Tratados até Dezembro 
de 2000. 

 
16. Na sequência das conclusões de Colónia e à luz do relatório da Presidência, a Conferência irá 

analisar a dimensão e composição da Comissão, a ponderação dos votos no Conselho e o 
possível alargamento das votações por maioria qualificada no Conselho, bem como outras 
alterações aos Tratados, no que toca às instituições europeias, que se revelem necessárias no 
âmbito das questões atrás referidas e em aplicação do Tratado de Amesterdão. A próxima 
Presidência apresentará ao Conselho Europeu um relatório sobre os progressos realizados na 
Conferência, podendo propor a inscrição de novos pontos na ordem de trabalhos da 
Conferência. 
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17. Os Ministros que integram o Conselho “Assuntos Gerais” terão a responsabilidade política 

global da Conferência. Os trabalhos de preparação serão efectuados por um Grupo constituído 
por representantes dos Governos dos Estados-Membros (um representante por governo). O 
Representante da Comissão participará a nível político e preparatório e o Secretariado-Geral 
do Conselho prestará apoio à Conferência a nível de secretariado. 

 
18. O Parlamento Europeu será estreitamente associado e implicado nos trabalhos da 

Conferência. Dois observadores do Parlamento Europeu poderão assistir às reuniões do Grupo 
Preparatório e cada sessão da Conferência a nível ministerial será precedida de uma troca de 
opiniões com a Presidente do Parlamento Europeu, assistida por dois representantes desta 
Instituição. As reuniões a nível de Chefes de Estado ou de Governo relacionadas com a CIG 
serão antecedidas de uma troca de impressões com a Presidente do Parlamento Europeu. 

 
19. A Presidência tomará as medidas necessárias para garantir que os Estados candidatos sejam 

regularmente informados, nas instâncias existentes, da evolução dos debates e tenham 
oportunidade de expor os seus pontos de vista sobre as questões em debate. Serão igualmente 
prestadas informações ao Espaço Económico Europeu. 

 
 
Eficácia das Instituições 
 
20. São necessárias alterações substanciais dos métodos de trabalho do Conselho, alterações essas 

que devem ser introduzidas gradualmente desde já, por forma a que, por ocasião do 
alargamento, o Conselho possa acolher sem dificuldades um maior número de membros. O 
Conselho Europeu aprova as recomendações operacionais constantes do Anexo III. O 
Conselho, a Presidência e o Secretário-Geral/Alto Representante serão responsáveis por 
assegurar, na prática, o respeito e o cumprimento dessas recomendações, sem pôr em causa 
acordos e programações já efectuados pela Presidência seguinte. 

 
21. O Conselho Europeu recorda o seu empenhamento no sentido de apoiar a reforma da 

administração da Comissão, em especial da gestão financeira e do pessoal, por forma a 
aumentar a sua eficácia, transparência e responsabilidade, assegurando assim os mais altos 
padrões da administração pública. A Comissão apresentará, em princípios do ano 2000, um 
programa global de reformas administrativas. O Conselho Europeu apela à rápida 
implementação destas reformas administrativas. 

 
Transparência 
 
22. A transparência das instituições europeias constitui um elemento importante para aproximar a 

União dos cidadãos e aumentar a sua eficácia. Durante a Presidência Finlandesa têm-se 
registado progressos, especialmente no domínio do acesso aos documentos e da rapidez de 
comunicação, mediante a utilização das modernas tecnologias da informação. O Conselho 
Europeu regista com agrado que a Comissão tenciona apresentar, em Janeiro de 2000, a sua 
proposta sobre os princípios gerais que regem o direito de acesso aos documentos do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão. 
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Subsidiariedade e melhor processo legislativo  
 
23. O Conselho Europeu congratula-se com o relatório da Comissão intitulado “Legislar melhor”, 

que confirma a prioridade atribuída aos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade e 
à aplicação integral do Protocolo do Tratado sobre esta matéria. 

 
Combate à fraude 
 
24. A criação do Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) constitui um novo e importante 

passo em frente na luta contra a fraude. A Comissão vai apresentar uma comunicação até 
Junho de 2000, tendo em vista o desenvolvimento mais aprofundado de uma estratégia global 
para a protecção dos interesses financeiros da Comunidade. 

 
 
 
II. POLÍTICA EUROPEIA COMUM DE SEGURANÇA E DEFESA 
 
25. O Conselho Europeu aprova os dois relatórios intercalares da Presidência (vide Anexo IV) 

sobre o desenvolvimento da capacidade militar e não militar de gestão de crises na União 
como parte de uma política europeia comum reforçada de segurança e defesa. 

 
26. A União contribuirá para a paz e a segurança internacionais, em conformidade com os 

princípios da Carta das Nações Unidas. A União reconhece o primado da responsabilidade do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas na manutenção da paz e da segurança 
internacionais. 

 
27 O Conselho Europeu sublinha a sua determinação em desenvolver uma capacidade autónoma 

para tomar decisões e, sempre que não exista uma participação da NATO no seu conjunto, 
lançar e conduzir operações militares lideradas pela UE em resposta a crises internacionais. 
Este processo evitará a duplicação de esforços e  não implica a criação de um exército 
europeu. 

 
28. A partir das orientações estabelecidas no Conselho Europeu de Colónia e com base nos 

relatórios da Presidência, o Conselho Europeu acordou em particular no seguinte: 
 

– em regime de cooperação voluntária nas operações lideradas pela UE, os Estados-
-Membros devem estar em condições, até 2003, de posicionar no prazo de 60 dias e 
manter pelo menos durante um ano, forças militares até 50 000–60 000 pessoas, capazes 
de desempenhar toda a gama de missões de Petersberg; 

  
– serão criados no Conselho novos órgãos e estruturas políticas e militares que permitam 

à União assegurar a necessária orientação política e direcção estratégica a essas 
operações, respeitando ao mesmo tempo o quadro institucional único; 

 
– serão desenvolvidas modalidades de plena consulta, cooperação e transparência entre a 

UE e a NATO, tendo em conta as necessidades de todos os Estados-Membros da UE; 
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– serão definidos acordos adequados que, sem prejuízo da autonomia da União em 
matéria de tomada de decisões, permitam aos membros europeus da NATO não 
pertencentes à UE e a outros Estados interessados contribuir para a gestão militar de 
crises pela UE; 

 
– será criado um mecanismo de gestão não militar de crises para coordenar e dar maior 

eficácia aos vários meios e recursos civis, em paralelo com os meios e recursos 
militares, à disposição da União e dos Estados-Membros. 

 
 
29. O Conselho Europeu solicita à próxima Presidência que, juntamente com o Secretário-

-Geral/Alto Representante, faça avançar prioritariamente os trabalhos do Conselho "Assuntos 
Gerais" sobre todos os aspectos dos relatórios, incluindo a prevenção de conflitos e um comité 
para a gestão civil de crises. Solicita-se à próxima Presidência que elabore um primeiro 
relatório intercalar, a apresentar ao Conselho Europeu de Lisboa, e um relatório global para o 
Conselho Europeu da Feira, com recomendações e propostas adequadas, bem como uma 
indicação sobre se é ou não considerado necessário modificar o Tratado. Convida-se o 
Conselho "Assuntos Gerais" a dar início à implementação dessas decisões, estabelecendo, a 
partir de Março de 2000, os órgãos e acordos provisórios acordados no âmbito do Conselho, 
em conformidade com as actuais disposições do Tratado.  

 
 
 
III.  UMA ECONOMIA COMPETITIVA, GERADORA DE EMPREGO E SUSTENTÁVEL 
 
Coordenação das políticas  para o crescimento económico e a criação de empregos  
 
30. A recuperação económica na União adquiriu dinâmica e tornou-se cada vez mais 

generalizada. Assenta em bases sólidas: as condições de investimento são favoráveis, a 
inflação continua baixa e as finanças públicas melhoraram. Estão a ser criados novos 
empregos, e o desemprego, embora se situe ainda a um nível inadmissivelmente elevado, 
tende a baixar. Esta perspectiva favorável é apoiada pela introdução bem sucedida do euro e 
deverá continuar a ser mantida pelos esforços dos Estados-Membros orientados para a 
consolidação fiscal e a reforma económica e, em especial, para a liberalização e a reforma 
fiscal, bem como para uma evolução dos salários compatível com a estabilidade dos preços e 
a criação de empregos. 

 
31. A evolução demográfica exigirá políticas de "envelhecimento em actividade" e o aumento da 

eficácia dos sectores público e privado na gestão da carga económica resultante dessa 
evolução. O processo de mundialização em curso intensifica a concorrência e a necessidade 
de fomentar a inovação e a reforma estrutural. A União e os Estados-Membros devem 
promover activamente o uso alargado de novas tecnologias e desenvolver a sociedade da 
informação para apoiar a competitividade, o emprego e a coesão social. A relação entre 
desenvolvimento económico e social sublinha a importância de garantir a existência de redes 
de segurança social. 
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32. O Conselho Europeu congratula-se com o relatório do Conselho sobre a coordenação da 

política económica e salienta a sua grande importância no reforço da coordenação das 
políticas económica, de emprego e estrutural a fim de tirar o máximo partido do potencial do 
mercado único e da moeda única. No momento presente, a tónica deve ser posta na aplicação 
eficaz e na racionalização dos processos e acordos existentes, bem como no acompanhamento 
atento da implementação das políticas. As Orientações Gerais das Políticas Económicas 
proporcionam o quadro para a definição dos objectivos e orientações políticas globais. Deve 
continuar a desenvolver-se a sinergia entre estas Orientações, as Orientações em matéria de 
Emprego e o acompanhamento da reforma estrutural, sob a orientação política do Conselho 
Europeu. Ao mesmo tempo que se deverá garantir a coerência entre as diferentes formações 
do Conselho, deverá ser reforçado o papel do Conselho ECOFIN na coordenação da política 
económica. Deverá também ser reforçada a cooperação relacionada com as responsabilidades 
comuns sobre a moeda única no âmbito do Euro 11, em conformidade com as conclusões do 
Conselho Europeu do Luxemburgo, de Dezembro de 1997. 

 
33. A sessão especial do Conselho Europeu de Lisboa de 23/24 de Março de 2000 proporcionará 

a oportunidade de aprofundar estas questões, analisando os objectivos dos processos e 
instrumentos existentes orientados para o reforço do emprego, a reforma económica e a 
coesão social, no âmbito de uma economia baseada no conhecimento. 

 
Pacote fiscal 
 
34. Todos os cidadãos residentes num Estado–Membro da União Europeia deverão pagar todos os 

impostos devidos relativos aos rendimentos de todas as suas poupanças. 
 
35. Ao analisar o melhor modo de aplicarmos este princípio na Europa, o Conselho Europeu 

acordou em que um Grupo de Alto Nível deverá estudar especificamente o modo de 
implementar mais eficazmente este princípio e se, como ponto de partida para tais 
considerações, o documento apresentado pela Presidência e pela Comissão, em 
7 de Dezembro de 1999, aponta um caminho a seguir. 

 
36. Esse Grupo analisará também as propostas apresentadas pelo Reino Unido, incluindo o 

intercâmbio de informações. 
 
37. Na sua análise, o Grupo terá em conta todas as decisões do Conselho, incluindo as abordagens 

constantes do documento de 29 de Novembro de 1999. 
 
38. O Grupo apresentará ao Conselho um relatório com possíveis soluções para as questões acima 

referidas e ainda sobre o Código de Conduta e a directiva relativa ao regime fiscal aplicável 
aos pagamentos de juros e de "royalties", como pacote global, e o Conselho apresentará por 
seu turno ao Conselho Europeu um relatório em Junho de 2000, o mais tardar. 
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Emprego 
 
39. Em conformidade com o Processo do Luxemburgo, desde há dois anos que os Estados-

-Membros têm estado a transpor as Orientações em matéria de Emprego para os seus Planos 
de Acção Nacionais, com resultados positivos evidentes. O Conselho Europeu recebe com 
satisfação a proposta da Comissão relativa às Orientações em matéria de Emprego para 2000, 
assim como as recomendações para cada um dos Estados-Membros, que constituem uma base 
para tratarem os problemas do emprego nos seus Planos de Acção Nacionais. O Conselho 
Europeu subscreve os resultados do Conselho Conjunto (ECOFIN e Trabalho e Assuntos 
Sociais) relativos às referidas Orientações e Recomendações. Neste processo, assume especial 
importância o envolvimento cada vez maior dos parceiros sociais e do Parlamento Europeu, 
que foi pela primeira vez formalmente consultado sobre as Orientações em matéria de 
Emprego. 

 
40. Ao efectuarem reformas no mercado do trabalho, os Estados-Membros deverão estar 

particularmente atentos, nos seus Planos de Acções Nacionais, aos sistemas fiscais e de 
previdência, ao emprego no sector dos serviços, à organização do trabalho, à aprendizagem ao 
longo da vida e à igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. 

 
41. Foram realizados progressos na elaboração e utilização de indicadores de resultados em 

matéria de emprego e de dados conexos.  O Conselho convida os Estados-Membros e a 
Comissão a fazer avançar os trabalhos neste domínio.  

 
Mercado interno, concorrência, inovação e sociedade da informação 
 
42. Um mercado interno a funcionar plenamente é de importância crucial para a competitividade 

das empresas europeias, bem como para o crescimento e o emprego. A melhoria do 
funcionamento dos mercados de produtos, de serviços e de capitais constitui um elemento-
-chave do processo de reforma económica global. A Comunicação da Comissão “A Estratégia 
para o Mercado Interno Europeu” foi acolhida como um importante contributo para este fim, 
solicitando-se à Comissão e ao Conselho que reforcem e clarifiquem o papel, os objectivos e 
as medidas de uma política de concorrência global para a União Europeia, no domínio da 
coordenação das políticas económicas. 

 
43. A aplicação efectiva de tecnologias da informação e da comunicação é um aspecto essencial 

da competitividade a nível planetário. O Conselho Europeu de Colónia apontou como 
objectivo que a Europa assuma um papel dominante na sociedade da informação, o que 
exigirá mais investimentos em matéria de inovação, investigação e ensino. Deverá ser 
destacada a necessidade de responder à crescente pressão exercida pela sociedade da 
informação sobre os mercados de trabalho. 
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44. Um mercado electrónico em pleno funcionamento implica um mercado de telecomunicações 
aberto e competitivo e uma legislação que apoie as empresas do sector electrónico, tendo 
simultaneamente em conta os interesses quer das empresas, quer dos consumidores. O 
Conselho Europeu regista os recentes progressos alcançados na elaboração de legislação sobre 
o comércio electrónico e exorta o Conselho a concluir os trabalhos ainda pendentes neste 
domínio. Convida-se a Comissão a preparar dentro em breve as propostas de alterações 
necessárias à legislação comunitária em matéria de comunicações, exigidas pelo 
desenvolvimento técnico e do mercado. 

 
45. O Conselho Europeu congratula-se com a Iniciativa e-Europa, lançada pela Comissão como 

meio de transformar a Europa numa verdadeira sociedade da informação para todos. O 
Conselho Europeu solicita à Comissão que, juntamente com o Conselho, prepare o Plano de 
Acção e-Europa, apresente um relatório intercalar ao Conselho Europeu Extraordinário de 
Lisboa de 23/24 de Março de 2000 e conclua o Plano de Acção até Junho de 2000. 

 
Ambiente e desenvolvimento sustentável 
 
46. Foram aprovadas as estratégias de integração da dimensão ambiental nos sectores da 

agricultura, transportes e energia. Os Conselhos "Mercado Interno", "Desenvolvimento" e 
"Indústria" já começaram a trabalhar em estratégias do mesmo tipo, tendo já apresentado os 
respectivos relatórios iniciais, assim como os Conselhos “Assuntos Gerais”, ECOFIN e 
"Pescas". Solicita-se ao Conselho que conclua todos estes trabalhos e que apresente ao 
Conselho Europeu de Junho de 2001 estratégias globais, com a possibilidade de inclusão de 
um calendário para novas medidas e um conjunto de indicadores para esses sectores.  

 
47. Após a conclusão das estratégias sectoriais deverá passar-se imediatamente à sua execução. 

Serão necessários uma avaliação, um acompanhamento e um controlo regulares para que estas 
estratégias possam ser ajustadas e aprofundadas. A Comissão e o Conselho são instados a 
desenvolver instrumentos adequados e dados aplicáveis para esse efeito. 

 
48. Deverão prosseguir os preparativos no tocante às políticas e medidas, incluindo as legislações 

nacionais e comunitárias, de modo a que estejam preenchidas as condições prévias para a 
ratificação do Protocolo de Quioto, tanto pela Comunidade Europeia como pelos Estados-
-Membros, antes de 2002. O Conselho Europeu insta todas as Partes na Convenção a 
concluírem os procedimentos de ratificação até 2002, por forma a permitir a entrada em vigor 
do referido Protocolo. A integração das questões ambientais e do desenvolvimento sustentável 
na definição e execução das políticas é um dos aspectos fundamentais para o cumprimento 
dos compromissos comunitários nos termos do Protocolo de Quioto. Deverão envidar-se 
todos os esforços para que a Conferência da Haia chegue a decisões coerentes e credíveis. 

 
49. O Conselho Europeu regista a avaliação global do Quinto Programa de Acção Ambiental, 

bem como o relatório relativo aos indicadores ambientais e de integração, apresentados pela 
Comissão e convida esta Instituição a preparar, até ao final do ano 2000, uma proposta para o 
Sexto Programa de Acção Ambiental. 
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50. Convida-se a Comissão a preparar uma proposta de estratégia a longo prazo que integre 
políticas de desenvolvimento sustentável a nível económico, social e ecológico, para 
apresentar ao Conselho Europeu de Junho de 2001. Essa estratégia servirá igualmente como 
contributo comunitário para a revisão decenal do Processo do Rio de Janeiro, prevista 
para 2002. 

 
 
IV. OUTRAS POLÍTICAS INTERNAS COM IMPACTO DIRECTO NOS CIDADÃOS 
 
Saúde pública e segurança alimentar 
 
51. O Conselho Europeu recorda que na definição de todas as políticas comunitárias se exige um 

elevado nível de protecção da saúde humana. Deverá ser prestada uma especial atenção à 
necessidade de proporcionar uma alimentação saudável e de elevada qualidade a todos os 
cidadãos através da melhoria das normas de qualidade e do reforço dos sistemas de controlo 
que abranjam toda a cadeia alimentar, desde o produtor ao consumidor.  O Conselho Europeu 
solicita ao Conselho que analise urgentemente o esperado Livro Branco da Comissão sobre 
segurança alimentar, que contemplará igualmente a eventual criação de uma instância 
independente para as questões alimentares e o apoio a medidas nacionais de segurança 
alimentar, assim como a sua comunicação sobre o princípio de precaução. A próxima 
Presidência apresentará ao Conselho Europeu de Santa Maria da Feira um relatório sobre os 
progressos já realizados. 

 
Luta contra o crime organizado e a droga 
 
52. O Conselho Europeu tomou conhecimento do relatório sobre a conclusão e avaliação do Plano 

de Acção contra a criminalidade organizada, aprovado na sessão do Conselho Europeu de 
Amesterdão, em 1997. Na sequência das conclusões de Tampere, solicita ao Conselho que dê 
seguimento a esse Plano de Acção mediante uma estratégia da UE para a prevenção e luta 
contra a criminalidade organizada. 

 
53. O Conselho Europeu tomou conhecimento da Estratégia da União Europeia de Luta contra a 

Droga (2000-2004) e apela às instituições e órgãos implicados nessa estratégia para que dêem 
rapidamente início à sua execução e apresentem um relatório sobre os primeiros resultados até 
finais de 2002. 
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V. RELAÇÕES EXTERNAS  
 
54. Foi conferida uma nova dinâmica à Política Externa e de Segurança Comum da UE com a 

tomada de posse do Secretário-Geral/Alto Representante, Javier Solana. A definição de 
estratégias comuns assegura agora novas possibilidades de acção, permitindo uma coerência 
máxima, valor acrescentado e eficácia na acção externa da União, incluindo o recurso 
adequado às disposições do Tratado de Amesterdão relativas à votação por maioria 
qualificada em matéria de implementação da política externa e de segurança comum. O 
Conselho Europeu convida o Conselho a, com base nos contributos do Secretário-Geral/Alto 
Representante e da Comissão, tomar as medidas necessárias para optimizar a utilização de 
todos os vários meios à disposição da União para uma acção mais eficaz e abrangente da 
União no plano externo. 

 
Chechénia 
 
55. O Conselho Europeu aprovou em 10 de Dezembro de 1999 uma declaração separada relativa 

à Chechénia (ver Anexo II). 
 
Estratégias comuns 
 
56. O Conselho Europeu adoptou uma decisão sobre uma estratégia comum da União Europeia 

em relação à Ucrânia (ver Anexo V). Ao fazê-lo, o Conselho Europeu sublinha a importância 
que confere à emergência de uma Ucrânia democrática, estável, aberta e economicamente 
bem sucedida, com um papel importante na nova Europa. A estratégia comum tem em 
consideração as aspirações europeias da Ucrânia e a sua opção pró-Europa. 

 
57. O Conselho Europeu procedeu à revisão geral das estratégias comuns da União. Recordou que 

na sua declaração relativa à Chechénia decidiu que deveria proceder à revisão da 
implementação da estratégia comum em relação à Rússia. Tomou conhecimento do estado 
adiantado de preparação da estratégia comum para a região mediterrânica e da necessidade de 
prosseguir os trabalhos sobre a estratégia comum para os Balcãs Ocidentais. Exorta o 
Conselho a continuar os preparativos e a desenvolver o conceito de estratégias comuns, assim 
como os assuntos, designadamente temáticos e o calendário de novas estratégias comuns. 

 
 
Estabilidade para o Sudeste da Europa  
 
58. A União está decidida a assumir um papel de liderança na promoção da estabilidade, 

segurança e desenvolvimento económico do Sudeste da Europa, em estreita cooperação com 
os países da região e outros, no quadro global do Pacto de Estabilidade. O Conselho Europeu 
regista com agrado o relatório conjunto da Presidência e da Comissão que salienta as áreas-
-chave para os futuros trabalhos. Solicita ao Secretário-Geral/Alto Representante que, em 
conjunto com a Comissão, submeta urgentemente à apreciação do Conselho, uma análise 
política e económica das perspectivas futuras da região. O Conselho Europeu salienta a 
necessidade de um único quadro regulamentar de ajuda financeira que poderá contribuir para 
uma acção mais eficaz no local e para a cooperação na região. O Conselho Europeu exprime o 
seu apreço pelo trabalho realizado por Bodo Hombach. 
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59. A perspectiva de acordos de estabilização e associação deverá permitir o desenvolvimento de 
relações mais estreitas entre os Estados da região em todos os domínios. O apoio da União 
dependerá do empenho claro e visível dos países do Sudeste da Europa na consecução das 
prioridades políticas comuns. O Conselho Europeu salienta a importância primordial de 
melhorar as relações e abolir as barreiras ao comércio e ao movimento de pessoas entre os 
países interessados, recordando ainda a importância de actuar rapidamente na desobstrução do 
Danúbio. 

 
60. A União deseja promover a democratização da República Federativa da Jugoslávia (RFJ) 

como parte dos esforços de estabilização da Europa do Sudeste. Intensificará o diálogo com as 
forças democráticas sérvias e com o governo democraticamente eleito do Montenegro. A 
União procurará novos meios de apoio ao programa de reforma política e económica deste 
país. 

 
61. A União Europeia, empenhada na recuperação e reconstrução do Kosovo, congratula-se com 

o Programa de Reconstrução e Recuperação do Kosovo e com o compromisso da União de 
afectar 500 milhões de euros à reconstrução a partir de 2000, para além das contribuições 
nacionais dos Estados-Membros. A Resolução nº 1244 do Conselho de Segurança da ONU 
deverá ser plenamente implementada, em todos os seus aspectos, por todas as partes. O não 
cumprimento do mandato da MINUK e a não cooperação com a KFOR terão implicações 
graves no compromisso da UE no Kosovo. Neste contexto, o Conselho Europeu expressa a 
sua gratidão pela actividade de Bernard Kouchner. 

 
A dimensão nórdica 
 
62. O Conselho Europeu congratula-se com as conclusões da Conferência dos Ministros dos 

Negócios Estrangeiros sobre a dimensão nórdica, que se realizou em 11 e 12 de Novembro 
de 1999, em Helsínquia, e com a intenção da futura Presidência sueca de organizar um 
seguimento a alto nível. O Conselho Europeu solicita à Comissão que prepare, em cooperação 
com o Conselho e em consulta com os seus parceiros, um Plano de Acção sobre a dimensão 
nórdica nas políticas externas e transfronteiras da União Europeia de modo a poder apresentá-
-lo, para aprovação, no Conselho Europeu da Feira em Junho de 2000. 

 
México 
 
63. O Conselho Europeu saúda a conclusão das negociações tendo em vista a celebração de um 

acordo de comércio livre com o México. 
 
Direitos humanos 
 
64. O Conselho Europeu tomou nota do relatório da Presidência no domínio dos direitos humanos 

e congratula-se com o seguimento das medidas sugeridas na declaração da União Europeia 
de 10 de Dezembro de 1998. O Conselho Europeu solicita ao Conselho, à Comissão e aos 
Estados-Membros que continuem a prosseguir activamente estas medidas de modo a 
desenvolver a forma e o conteúdo do relatório anual sobre os direitos humanos e o fórum 
anual de discussão em matéria de direitos humanos e examinem a necessidade de reforço da 
análise e da avaliação no domínio dos direitos humanos. Neste contexto, é incentivado um 
diálogo regular com a sociedade civil sobre o tema dos direitos humanos. 
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65. O Conselho Europeu reafirma a importância de todas as pessoas gozarem igualmente dos 
direitos humanos. Deve prestar-se especial atenção ao melhoramento da situação dos grupos 
que não constituem maioria em nenhum Estado, incluindo os romani. A União Europeia está 
empenhada em colaborar com o Conselho da Europa e com a OSCE na prossecução deste 
objectivo. 

 
Processo de paz no Médio Oriente 
 
66. O Conselho Europeu congratula-se com o renovado impulso no sentido de uma paz justa, 

global e duradoura no Médio Oriente e reitera o pleno apoio da União a este processo. 
 
67. O Conselho Europeu congratula-se especialmente com a corajosa decisão tomada pelo 

Presidente Assad e pelo Primeiro Ministro Barak no sentido de reatar negociações sobre a 
vertente síria, em Washington, em meados de Dezembro e prevê com agrado um rápido 
acordo entre Israel e a Síria que abra caminho para reatar as negociações tendo em vista uma 
solução para a vertente libanesa. 

 
68. O Conselho Europeu salienta a importância das medidas tomadas até agora por israelitas e 

palestinianos para aplicar o Acordo de Sharm El-Sheikh. Deve ser assegurado um progresso 
sustentado com a implementação atempada de todas as obrigações assumidas pelas partes no 
acordo. O Conselho Europeu exorta ambas as partes a abster-se de quaisquer actos unilaterais.  

 
69. O Conselho Europeu convida todos os participantes no Fórum Multilateral do Processo de 

Paz a trabalharem para que as actividades neste domínio sejam rápida e integralmente 
retomadas. O progresso simultâneo conseguido em todos os fóruns deve beneficiar todos os 
intervenientes na fase actual do processo de paz. 

 
OMC 
 
70. O Conselho Europeu, lamentando o fracasso da Conferência Ministerial da OMC em Seattle, 

reitera o seu empenhamento no actual sistema de comércio multilateral e num ciclo global de 
negociações comerciais multilaterais. O Conselho Europeu subscreve as conclusões do 
Conselho "Assuntos Gerais" de 3 de Dezembro de 1999. 

 
Macau 
 
71. Na perspectiva da iminente transição em Macau, o Conselho Europeu sublinha a importância 

que atribui à estabilidade e prosperidade de Macau enquanto Região Administrativa Especial 
(RAE) da China, bem como à preservação da sua identidade específica e dos direitos e 
liberdades do seu povo, conforme consignado na Declaração Conjunta Sino-Portuguesa de 
1997 e na Lei de Base da RAE. 
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VI. IRLANDA DO NORTE 
 
72. O Conselho Europeu saúda a transferência de poderes para a Irlanda do Norte e o 

estabelecimento das instituições britânico-irlandesas e Norte-Sul no âmbito do Acordo de 
Sexta-Feira Santa, reconhecendo que estes acontecimentos constituem avanços muito 
significativos no sentido da aplicação integral do Acordo. O Conselho Europeu felicita os 
partidos políticos, os governos do Reino Unido e da Irlanda, bem como o Senador George 
Mitchell, pela obtenção destes resultados, e reitera o seu apoio a nível político e prático à 
Irlanda do Norte e à cooperação entre o Norte e o Sul. 
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ANEXO I 

 
 

DECLARAÇÃO DO MILÉNIO  
 
 
A busca da paz e da prosperidade tem sido o motor da integração europeia. Ao longo de cinquenta 
anos muito avançámos em direcção a tais objectivos. Vivemos numa União cujos cidadãos e 
empresas se podem deslocar e instalar livremente, sem a restrição das fronteiras nacionais. Pessoas 
de todas as condições sociais beneficiam do Mercado Único, da União Económica e Monetária e 
das políticas comuns que fomentam a competitividade e a inclusão social. 
 
A União Europeia assenta na democracia e nos princípios do Estado de Direito. Os cidadãos da União 
estão unidos por valores comuns como a liberdade, a tolerância, a igualdade, a solidariedade e a 
diversidade cultural. 
 
A União Europeia é uma aventura única, sem precedentes na História. Só em conjunto poderemos, 
nós e os nossos países, estar à altura dos desafios de amanhã. 
 
 * * * 
 
 
No limiar de um novo século e do terceiro milénio, a União deverá concentrar-se nas acções que são 
de importância essencial para a segurança e o bem estar dos seus povos. 
 
A Europa encontra-se perante realidades como a sociedade da informação e a globalização. É 
necessário cuidar de uma população com um número crescente de idosos e corresponder às 
expectativas dos jovens. Teremos de desenvolver os nossos recursos humanos pela aprendizagem ao 
longo da vida e pela inovação, e de fomentar uma economia europeia dinâmica e aberta, baseada no 
conhecimento, por forma a assegurar o crescimento e a conseguir uma redução permanente do 
desemprego. 
 
A Europa tem plena consciência da necessidade de combater a degradação do ambiente, tanto a nível 
local como à escala mundial. Agiremos de concerto para alcançar um desenvolvimento sustentável e 
garantir uma melhor qualidade de vida às gerações vindouras. 
 
As pessoas esperam ser protegidas contra o crime e poder exercer os direitos que a lei lhes confere, 
em qualquer lugar da União. Faremos da União uma genuína área de liberdade, segurança e justiça. 
 
A União partilha da crescente responsabilidade mundial pelo fomento do bem estar, pela prevenção 
de conflitos e pela garantia da paz. Reforçaremos a estabilidade e a prosperidade na Europa, mediante 
o alargamento da União e a cooperação com os países nossos parceiros. Agiremos para alcançar uma 
economia internacional mais aberta e estável, também em benefício de povos que vivem em regiões 
mais desfavorecidas do Mundo. Dotaremos a União de capacidade militar e civil por forma a 
controlar as crises internacionais e prestar assistência humanitária onde esta for necessária. 
 
 * * * 
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Só uma União aberta, democrática e eficiente poderá respeitar plenamente estes compromissos. 
 
A União precisa da confiança e do empenhamento activo dos seus cidadãos e organizações cívicas. A 
União precisa também do pleno apoio dos seus Estados-Membros para promover o interesse comum. 
 
Temos de dar novo alento à ideia de uma Europa para todos – uma ideia em que cada nova geração 
terá de imprimir a sua marca. 
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ANEXO II 

 
 

DECLARAÇÃO SOBRE A CHECHÉNIA 
 
1. O Conselho Europeu condena, como totalmente inaceitáveis, os intensos bombardeamentos 

das cidades da Chechénia, a ameaça proferida contra os residentes de Grozny e o ultimato dos 
comandantes militares russos, bem como o tratamento dado no território às pessoas 
deslocadas. 

 
2. O Conselho Europeu não põe em causa o direito da Rússia de preservar a sua integridade 

territorial nem o seu direito de lutar contra o terrorismo. Todavia, a luta contra o terrorismo 
não pode, em nenhuma circunstância, justificar a destruição de cidades nem a expulsão dos 
seus habitantes, nem que se considere toda a população como terrorista. 

 
3. Este comportamento está em contradição com os princípios básicos do direito humanitário, os 

compromissos da Rússia assumidos no âmbito da OSCE e as suas obrigações como membro 
do Conselho da Europa. Esta guerra faz aumentar o abismo entre o povo de Chechénia e o 
resto da Rússia e ameaça desestabilizar a região inteira. Só uma solução política pode pôr 
cobro a esta crise. O Conselho Europeu está profundamente preocupado perante a ameaça que 
a continuação do conflito representa para a estabilidade da região do Cáucaso e perante o 
eventual alastramento dos combates na Chechénia à Geórgia com consequências para a 
integridade territorial deste último país. 

 
4. O Conselho Europeu exorta as autoridades russas: 
 

–        a não pôr em prática o ultimato contra as populações civis de Grozny; 
 
– a cessar o bombardeamento e o uso desproporcionado e indiscriminado da força contra 

a população da Chechénia; 
 
– a garantir a segurança dos fornecimentos de ajuda humanitária e das agências 

internacionais que a prestam; 
 

–         a dar sem demora início ao diálogo político com as autoridades eleitas da Chechénia. 
 
5. O Conselho Europeu instou as autoridades chechenas a respeitar as regras e princípios do 

direito humanitário, a condenar o terrorismo e a esforçar-se por reatar o diálogo político. 
 
6. O Conselho Europeu espera que a Rússia honre e ponha integralmente em prática os 

compromissos assumidos em Istambul e prestará especial atenção à próxima visita à região do 
Presidente em exercício da OSCE. O Conselho Europeu insta a Rússia a aproveitar esta visita 
para um diálogo com os dirigentes eleitos do Norte do Cáucaso, incluindo a Chechénia. 
Deverá ser aberto sem demora em Nazran, na Ingúchia, um gabinete local do Grupo de 
Assistência da OSCE. 
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7. Em face do que precede, o Conselho Europeu decide tirar as ilações da situação: 
 

– no que toca à implementação da estratégia comum da União Europeia relativa à Rússia, 
que deverá ser revista; 

 
– no que toca ao Acordo de Parceria e Cooperação, algumas disposições do qual deverão 

ser suspensas, aplicando-se estritamente as disposições comerciais; 
 
– no que toca ao TACIS, relativamente ao qual se pede à autoridade orçamental que 

pondere a transferência de alguns fundos do TACIS para a assistência humanitária. As 
dotações inscritas no orçamento para 2000 deverão limitar-se às áreas prioritárias, 
incluindo os direitos humanos, o Estado de direito, o apoio à sociedade civil e a 
segurança nuclear. 

 
O Conselho Europeu convida a Presidência a que, juntamente com o Secretário-Geral/Alto 
Representante, notifique urgentemente às autoridades russas, ao mais alto nível, esta decisão e 
o conteúdo da presente declaração. 
 
Convida ainda a OSCE e o Conselho da Europa a reverem, nos respectivos domínios de 
competência, as modalidades da sua cooperação com a Rússia. 

 
8. A Rússia é um importante parceiro da União Europeia. Esta nunca deixou de manifestar a sua 

disposição em acompanhar a Rússia na sua transição para um estado moderno e democrático. 
Mas, para que a parceria estratégica se desenvolva, a Rússia deve mostrar-se à altura das suas 
obrigações. A União Europeia não deseja que a Rússia se isole a si própria da Europa. 
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ORIENTAÇÕES PARA A REFORMA  

 
Reformar o funcionamento do Conselho representa uma componente importante do processo de 
reforma institucional mais lato destinado a preparar a União para o alargamento. A escala dos 
próximos alargamentos, associada ao âmbito mais alargado da acção da União, poderia realmente 
atrasar os trabalhos do Conselho senão mesmo, em última análise, paralisá-lo. Esse risco já é 
perceptível neste momento e constitui uma ameaça para o bom funcionamento da União, atendendo 
ao papel central do Conselho no processo de tomada de decisão. Eis a razão da necessidade de uma 
revisão global dos métodos de trabalho do Conselho, como sublinhado no relatório apresentado pelo 
Secretário-Geral em Março de 1999 1. 
 
O Conselho deve ter uma visão global das políticas da União. Para tanto, no âmago do sistema deve 
existir uma única cadeia de coordenação capaz de garantir que a acção da União seja coerente com 
a vontade dos seus líderes políticos. Esta cadeia de comando começa nos próprios Estados-
-Membros com um dispositivo de coordenação e arbitragem interdepartamental eficaz e estende-se 
através do COREPER e do Conselho "Assuntos Gerais" até ao Conselho Europeu. A capacidade do 
Conselho para enfrentar os desafios que o esperam depende largamente do reforço da eficácia deste 
canal, espinha dorsal do sistema. É preciso pois actuar a todos os níveis para preservar a capacidade 
de acção decisiva do Conselho. 
 
O Conselho Europeu deve continuar a ser um fórum eficaz de liderança política dando o impulso 
necessário ao desenvolvimento da União e definindo as orientações políticas gerais. Tem de 
preservar a forma flexível como é actualmente preparado, o formato restrito das suas reuniões e o 
impacto prático das conclusões da Presidência. 
 
A responsabilidade central do Conselho "Assuntos Gerais" nas questões horizontais genéricas, 
incluindo a coordenação política global, significa que terá de gerir uma agenda externa e interna 
cada vez mais complexa, tratando dossiers pluridisciplinares e interpilares da maior importância. O 
tratamento eficaz de todos os aspectos do seu trabalho, através de uma melhor gestão da ordem do 
dia e de uma representação adequada dos Estados-Membros é essencial para que o Conselho 
"Assuntos Gerais" continue a desempenhar o seu papel, que consiste em assegurar a coordenação 
global e a coerência política e preparar as reuniões do Conselho Europeu. 
 
Atendendo à diversificação das actividades da União e ao alargamento dos domínios abrangidos 
pelos Tratados, é importante evitar a fragmentação dessas actividades e do processo de tomada de 
decisão através da limitação do número de formações do Conselho e evitando actividades artificiais 
destinadas a preencher ordens do dia, o que contribuirá para focalizar a acção da União e melhorar a 
coordenação e a coerência do conjunto das políticas dos órgãos preparatórios do Conselho. 
 
Devem ser adoptadas práticas legislativas eficazes, o que significa garantir que sejam utilizados os 
instrumentos legislativos adequados, que a redacção dos textos seja de elevada qualidade e sem 
lacunas jurídicas, que o procedimento de co-decisão, atendendo à sua crescente aplicação, funcione 
com fluidez e eficácia e que o trabalho legislativo do Conselho seja mais transparente e aberto à 
opinião pública. 

                                                 
1  Ver doc. SN 2139/99. 
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Embora o processo de coordenação interna nos Estados-Membros seja, e deva continuar a ser, 
prerrogativa exclusiva de cada Governo, esse processo tem efeitos directos no funcionamento e na 
coerência do Conselho. Por conseguinte, os Estados-Membros têm um interesse genuíno e comum 
em garantir que a sua organização interna permita ao Conselho deliberar com maior eficácia. 
 
Um processo de tomada de decisão eficaz por parte do Conselho requer trabalhos preparatórios 
efectuados da forma mais racional possível e com a maior eficácia em termos de custos, garantindo 
simultaneamente a coerência política global. Tal implica planear todas as actividades programáveis, 
uma definição clara do papel do COREPER e dos Grupos do Conselho e melhores métodos de 
trabalho, concebidos para garantir a optimização da utilização das infra-estruturas e dos recursos. 
Desde já, e mais ainda numa União alargada, deve ser feito pleno uso do limitado tempo disponível 
nas reuniões. Sem uma preparação prévia adequada e uma maior disciplina nos debates plenários a 
todos os níveis, é grande o risco de as discussões se tornarem completamente ineficazes. Nas 
reuniões, as delegações devem poder reagir e negociar sobre opções claras e projectos de soluções 
destinados a resolver dificuldades conhecidas ou problemas nitidamente identificados. Por 
conseguinte, é da maior importância que sejam propostos documentos claros e bem estruturados. 
No âmbito das suas responsabilidades específicas em matéria de gestão e condução das discussões, 
a Presidência deve dispor de meios para assegurar métodos de trabalho adequados. 
 
Deve continuar a caber à Presidência a responsabilidade política global da gestão dos trabalhos do 
Conselho. Ao longo dos anos, esta carga aumentou substancialmente e aumentará ainda mais à 
medida do alargamento da União. Por conseguinte, é preciso optimizar a utilização das várias 
formas de apoio disponíveis, tais como a Presidência seguinte, a Tróica e o Secretariado-Geral, a 
fim de aliviar a sobrecarga de trabalho da Presidência. O número em constante aumento de 
membros do Conselho, juntamente com as responsabilidades crescentes da Presidência, requer 
também um maior e mais aberto apoio do Secretariado-Geral ao Conselho e à Presidência. 
 
Finalmente, as questões práticas, tais como a configuração das salas de reunião, a tradução, a 
interpretação e a produção de documentos, são cruciais para o bom funcionamento do Conselho. 
Para que este possa funcionar com eficácia, são necessárias novas soluções pragmáticas e 
imaginativas sobre estas questões, respeitando embora os princípios básicos. 
 
As recomendações operacionais que se seguem serão, na sua maioria, implementadas assim que 
possível. Algumas precisam de ser examinadas mais pormenorizadamente antes de serem 
implementadas a médio prazo, no âmbito do alargamento. Foram concebidas em resposta ao pedido 
do Conselho Europeu de Colónia de propostas concretas para melhorar o funcionamento do 
Conselho com vista ao alargamento. É imperativo que estas recomendações sejam aplicadas através 
do Regulamento Interno do Conselho 2, utilizando meios eficazes para as fazer cumprir, e 
associadas às medidas práticas que já estão a ser aplicadas pela Presidência e pelo Secretariado-
-Geral e que têm de ser consolidadas nos próximos anos. O impacto combinado destas medidas 
deveria garantir que o Conselho esteja devidamente equipado para receber novos membros num 
futuro próximo, com o mínimo de perturbação. 
 
 

                                                 
2  Os asteriscos indicam as recomendações que requerem uma revisão do Regulamento Interno do 

Conselho. 
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RECOMENDAÇÕES OPERACIONAIS 
 
A. O CONSELHO EUROPEU E O CONSELHO "ASSUNTOS GERAIS"  
 
 1. O principal objectivo do Conselho Europeu deverá ser continuar a dar à União o 

impulso necessário ao seu desenvolvimento e definir as orientações políticas gerais. A 
maior concisão das conclusões (máximo 15 páginas 3), centrando-as assim nas decisões 
políticas tomadas em relação aos pontos efectivamente debatidos na sessão, constitui 
um meio de contribuir para que o Conselho Europeu desempenhe melhor as suas 
funções. 

 
 2. O Conselho "Assuntos Gerais" deverá poder ocupar-se de forma eficaz das questões 

internas horizontais, incluindo a coordenação política geral. Nesta conformidade, a 
ordem do dia do Conselho "Assuntos Gerais" deverá ser dividida em duas partes 
distintas. Os Estados-Membros devem assegurar uma representação adequada a nível 
ministerial nas duas partes da sessão. 

 
 3. O Conselho "Assuntos Gerais" é responsável pela coordenação geral dos trabalhos 

preparatórios do Conselho Europeu. 
 
B. RELAÇÕES EXTERNAS  4 
 
 Papel do Secretário-Geral/Alto Representante 
 
 4. Nos termos do artigo 3º do TUE, que prevê que o Conselho e a Comissão assegurem a 

coerência das relações externas, e de acordo com as respectivas responsabilidades ao 
abrigo dos Tratados, a Presidência, o Secretário-Geral/Alto Representante e o 
Comissário responsável pelas relações externas cooperarão estreitamente a fim de 
assegurar a continuidade e coerência globais da acção da União a nível das relações 
externas. 

 
 5. O Secretário-Geral/Alto Representante deve, de acordo com os Tratados: 
 
  i) coadjuvar a Presidência na coordenação do trabalho no Conselho, por forma a 

assegurar a coerência dos diversos aspectos das relações externas da União; 
 
  ii) contribuir para preparar as decisões políticas e formular as opções a apresentar ao 

Conselho em assuntos de política externa e de segurança, por forma a que este se 
concentre em permanência sobre as questões políticas mais relevantes que exijam 
decisões operacionais ou orientações políticas; 

 
  iii) contribuir para a implementação das decisões no domínio da política externa e de 

segurança em estreita coordenação com a Comissão, os Estados-Membros e 
outras autoridades responsáveis pela sua efectiva aplicação no terreno. 

 

                                                 
3  Excepto em circunstâncias muito excepcionais, como por exemplo a Agenda 2000. 
4  As recomendações constantes da presente secção não devem prejudicar as conclusões respeitantes aos 

órgãos preparatórios/executivos para a PESC que possam resultar dos debates em curso no Conselho. 
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6. O Conselho pode conferir mandatos específicos ao Secretário-Geral/Alto Representante. 
 
 
 Reuniões/contactos regulares com países terceiros 
 
 7. Atendendo ao aumento da sobrecarga administrativa relacionada com a organização de 

reuniões a nível ministerial com países terceiros, em especial ao abrigo de acordos de 
cooperação e associação, poder-se-á proceder a uma gestão mais eficaz dessas reuniões 
da seguinte forma: 

 
  i) elaborando calendários sistemáticos das reuniões ministeriais com países terceiros 

que abranjam a Presidência em exercício e as duas Presidências seguintes, 
ajustadas periodicamente, a fim de possibilitar uma partilha adequada da 
sobrecarga administrativa e de assegurar uma preparação conveniente; 

 
  ii) procurando o consentimento de partes terceiras para incluir disposições ao abrigo 

dos acordos de cooperação e associação existentes ou futuros que: 
 
   – no que se refere ao calendário das reuniões, não especifiquem uma 

determinada periodicidade, mas que permitam que sejam convocadas 
reuniões ministeriais, após uma preparação adequada, sempre que tal se 
justifique pela importância dos assuntos a tratar; 

 
   – no que se refere ao nível da representação, estabeleçam que, por regra, o 

Conselho se faça representar, a nível ministerial, pela Presidência, assistida 
pelo Secretário-Geral/Alto Representante e pela Presidência seguinte. Os 
outros membros do Conselho podem designar representantes a nível de 
funcionário; 

 
  iii) assegurando que, no que se refere às reuniões do diálogo político, a Presidência e 

o Alto Representante utilizem da forma mais eficaz ambas as possibilidades 
previstas pelo Tratado para a condução dessas reuniões (ou seja, a Presidência, 
assistida pelo Secretário-Geral/Alto Representante ou o Alto Representante, em 
representação do Conselho, a pedido da Presidência) a fim de racionalizar os 
acordos de diálogo político da União, em plena associação com a Comissão. 

 
 Utilização ideal das redes diplomáticas 
 

8. Convida-se o Secretário-Geral/Alto Representante a apresentar um relatório ao 
Conselho em que proceda à análise das formas e dos meios de utilizar as redes de 
embaixadas dos Estados-Membros e as delegações da Comissão em todo o mundo por 
forma a reforçar a implementação da acção da União e a assisti-lo no desempenho das 
suas funções. 
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C. FORMAÇÕES DO CONSELHO 
 

9. Para aumentar a coerência e a solidez do trabalho do Conselho, há que reduzir o número 
de formações do Conselho a um máximo de 15. O Conselho "Assuntos Gerais" tomará 
as medidas necessárias para alcançar este objectivo o mais rapidamente possível, 
procedendo à fusão de certas formações do Conselho, tratando certos assuntos  noutras 
formações adequadas do Conselho e recorrendo ao máximo à possibilidade de 
conjugação de reuniões ao convocar formações do Conselho estreitamente relacionadas. 
 

10. Ao proceder à convocação de sessões do Conselho, deverá ser dada especial atenção à 
gestão e organização da ordem do dia, a fim de permitir que os Estados-Membros se 
façam representar em cada formação do Conselho da forma que considerem adequada, 
com base na sua própria organização interna. A Presidência envidará todos os esforços 
para assegurar que, por norma, cada formação do Conselho tenha apenas um único 
presidente. 

 
11. Sem prejuízo do nº 1 do artigo 1º do Regulamento Interno do Conselho, as formações e 

sessões do Conselho apenas serão convocadas quando exista uma ordem do dia que o 
justifique (por exemplo, decisões a tomar, orientações políticas a dar) ou quando prazos 
objectivos o exijam. O não cumprimento destes critérios implicaria a não convocação da 
formação do Conselho ou da sessão em causa. 

 
*12. Não podem ser constituídas novas formações do Conselho, salvo decisão em contrário 

do Conselho "Assuntos Gerais". 
 
13. Não voltarão a ser convocadas sessões conjuntas de diferentes formações do Conselho, 

excepto em circunstâncias excepcionais. 
 

14. Todos os Estados-Membros procederão a uma análise permanente dos respectivos sistemas de 
coordenação interna para os assuntos da UE, por forma a assegurar a sua perfeita adaptação 
ao melhor funcionamento possível do Conselho. Com base na descrição prática dos 
procedimentos de coordenação interna para os assuntos da UE fornecida pelos Estados-
-Membros, será elaborada, até Dezembro de 2000, uma síntese dos sistemas de coordenação 
dos diferentes Estados-Membros. 

 
 
 
D. PAPEL LEGISLATIVO DO CONSELHO 
 
 Utilização adequada dos instrumentos legislativos e melhoria da qualidade da redacção 
 
 *15. As delegações devem assegurar que as propostas de alteração de redacção estejam 

convenientemente redigidas, incluindo quando um Grupo procede à sua análise em 
primeira leitura. 

 
 *16. Ao ocupar-se de questões legislativas, o Conselho deverá abster-se de aprovar 

resoluções, declarações ou quaisquer outras formas de actos atípicos. 
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 Melhoria dos procedimentos de codificação 
 
 17. A fim de acelerar o trabalho de codificação dos textos legislativos e de aumentar a 

quantidade de legislação disponível sob forma codificada e mais legível: 
 
  i) no Conselho, será imposto um prazo estrito de 30 dias para as delegações 

apresentarem observações sobre as propostas. Dever-se-á sondar o Parlamento 
Europeu a fim de chegar a acordo em relação a prazos processuais para emitir o 
seu parecer sobre propostas de codificação; 

 
  ii) o Conselho procurará chegar, o mais rapidamente possível, a um novo acordo 

interinstitucional com o Parlamento Europeu e a Comissão em relação à utilização 
de um método expedito para a técnica de "reformulação" (ou seja, utilizar a 
oportunidade proporcionada pela introdução de uma alteração a um acto de base 
para proceder à sua codificação), na condição de se assegurar o respeito pelos 
princípios e pelo espírito da técnica de codificação (ou seja, codificação dos textos 
como foram publicados, sem quaisquer alterações de fundo). 

 
 Tornar mais eficaz o procedimento de co-decisão 
 
 18. Como parte integrante do seu programa, a Presidência terá devidamente em conta o 

requisito de programar as reuniões de conciliação e as reuniões preparatórias, tendo 
presente os prazos aplicáveis aos procedimentos de co-decisão. Deverão ser efectuados 
contactos com o Parlamento Europeu nas fases de primeira e segunda leitura, com o 
objectivo de levar à conclusão proveitosa do procedimento o mais rapidamente possível. 

 
19. Convidam-se a Presidência e o Secretariado-Geral a proporem, até ao final de 2000, 

novas alterações aos métodos de trabalho do Conselho no que se refere aos actos em 
que é aplicável o procedimento de co-decisão, à luz da experiência adquirida com a 
implementação da declaração conjunta de 4 de Maio de 1999. 

 
 

 
E. REUNIÕES MINISTERIAIS INFORMAIS  
 

20. As reuniões informais dos ministros destinam-se a permitir uma troca de pontos de 
vista, tão livre quanto possível, sobre questões de alcance geral. Não se trata de sessões 
do Conselho e não podem substituir as actividades normais do Conselho. Essas reuniões 
estão sujeitas às seguintes regras: 

 
i) Durante uma presidência, poderá realizar-se um máximo de 5 reuniões 

ministeriais informais; 
 
ii) Não existe uma ordem do dia oficial; 
 
iii) A presença de assistentes fica limitada a um máximo de 2 pessoas por ministro; 
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iv) Os debates não podem, em caso algum, exigir a preparação de documentos do 
Conselho, nem antes, nem após a reunião; 

 
v) As reuniões não podem dar lugar a conclusões ou decisões formais. Qualquer 

eventual comunicado de imprensa deverá tornar este ponto explicitamente claro. 
 

 
 
F. COREPER 
 

21. Atendendo a que o COREPER é responsável pela preparação e apresentação final de 
todos os pontos da ordem do dia ao Conselho 5, será esta a instância responsável pela 
coordenação de todo o trabalho preparatório empreendido pelos diferentes organismos 
verticais, tanto para os dossiers pluridisciplinares como interpilares. A fim de que o 
COREPER desempenhe eficazmente as suas funções: 

 
i) a Presidência, assistida pelo Secretariado-Geral, deve assegurar um planeamento 

eficaz de todos os dossiers pluridisciplinares e interpilares; 
 
ii) sempre que deva ser tomada uma decisão final devem ser postos à disposição da 

reunião do COREPER que prepara o Conselho todas as apreciações, avaliações ou 
contributos de outros organismos 6; 

 
iii) por norma, deverá ser preparado, à atenção do Conselho, um único documento da 

Presidência ou do Secretariado que inclua todos os contributos para o dossier e 
todos os aspectos com ele relacionados; 

 
iv) poderá ser solicitado aos Grupos Antici, Mertens ou "Amigos da Presidência" que 

assistam o COREPER nestas funções. 
 

*22. O trabalho preparatório efectuado pelo COREPER tendo em vista os pontos de natureza 
legislativa da ordem do dia do Conselho deve ficar concluído até ao final da semana que 
precede a semana anterior àquela em que se realiza o Conselho. Caso tal não aconteça, 
esses pontos serão, por norma, automaticamente retirados da ordem do dia do Conselho 
a menos que haja urgência em os tratar. 

 
*23. Relativamente a quaisquer dossiers para os quais foi realizado um trabalho de fundo 

noutras instâncias, o COREPER deverá estar sempre em condições de verificar a 
observância dos seguintes princípios e regras: 

 
i) princípio da legalidade, à luz do direito Comunitário, incluindo os princípios da 

subsidiariedade, da proporcionalidade e da justificação dos actos; 
 
ii) competência das instituições da União; 
 
 

                                                 
5  Ver artigo 207º do TCE e nº 1 do artigo 17º do Regulamento Interno. 
6  Para atender aos últimos acontecimentos políticos, o Comité Político pode preparar pontos da situação sobre as questões PESC 

destinadas ao Conselho. 
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iii) disposições orçamentais; 
 
iv) regras processuais, transparência e qualidade de redacção da legislação; 
 
v) compatibilidade com outras políticas e medidas da União. 

 
 
24. A Presidência pode convocar reuniões ad hoc do COREPER com pouca antecedência, a 

fim de debater questões específicas urgentes. 
 
 

 
 
G. A PRESIDÊNCIA DO CONSELHO  
 

*25. A Presidência seguinte deve coadjuvar a Presidência, preservando ao mesmo tempo 
plenamente os poderes e a responsabilidade política global da Presidência para gerir os 
trabalhos do Conselho em conformidade com os Tratados e com o Regulamento Interno 
do Conselho. A Presidência seguinte, que actua sob as instruções da Presidência, deve 
substituir a Presidência se e quando necessário, aliviar, se necessário, a Presidência de 
parte da sua sobrecarga administrativa e reforçar a continuidade dos trabalhos no 
Conselho. A Presidência e a Presidência seguinte tomarão todas as medidas necessárias 
para assegurar uma transição harmoniosa de uma Presidência para a Presidência 
seguinte. 

 
 

H. TRANSPARÊNCIA  
 
Acesso aos documentos 
 
*26. Os procedimentos para o acesso do público aos documentos do Conselho deverão ser, 

tanto quanto possível, normalizados e informatizados utilizando as tecnologias 
modernas, incluindo a Internet, sem prejuízo dos princípios gerais que orientam o 
direito de acesso aos documentos nos termos do artigo 255º do Tratado. 

 
Maior abertura por parte do Conselho quando actua na sua qualidade de legislador. 
 
*27. Os Conselhos "Assuntos Gerais" e ECOFIN procederão a um debate público semestral 

sobre o programa de trabalho da Presidência. 
 
*28. Deverá ser realizado pelo menos um debate público do Conselho sobre propostas 

legislativas importantes. O COREPER decidirá sobre os debates públicos por maioria 
qualificada. 
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29. A fim de assegurar debates públicos mais interessantes, esses debates serão organizados 

do seguinte modo: 
 

i) as delegações serão convidadas a comunicar à Presidência e ao Secretariado, com 
a devida antecedência em relação à realização do Conselho, os seus pontos de 
vista sobre a proposta ou o ponto a ser debatido em público; 

 
ii) com base nas declarações escritas, a Presidência elaborará uma nota de uma 

página de que constará um breve questionário; 
 
iii) essa nota será distribuída às delegações antes do início da reunião e constituirá a 

base para a condução do debate. 
 
 
 
I. POLÍTICA DE INFORMAÇÃO  

 
30. Exorta-se o Parlamento, o Conselho e a Comissão a tomarem medidas para unirem os 

seus esforços tanto quanto possível a fim de fornecerem informações gerais 
coordenadas acerca da União, mediante, em especial, a optimização dos recursos 
existentes; neste contexto, poderia ser útil analisar a viabilidade de criar em Bruxelas 
um centro de informação conjunto do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão 
a fim de receber as pessoas que visitam as instituições e de coordenar as publicações 
sobre assuntos da UE destinadas ao público em geral. 

 
31. Convida-se a Comissão a estudar a questão mais geral da política de informação da 

União, incluindo a melhoria da coordenação com os seus gabinetes de informação nos 
Estados-Membros e as relações com os gabinetes de informação nacionais. 

 
 
J. ORGANIZAÇÃO E CONDUÇÃO DAS REUNIÕES  
 

Programação do trabalho do Conselho 
 
32. Cada Presidência deverá fazer uma programação, em cooperação com a Comissão, o 

Secretariado-Geral e a Presidência seguinte, de todas as actividades legislativas bem 
como de todos os outros aspectos do trabalho do Conselho que não sejam tributários de 
desenvolvimentos políticos recentes. 

 
*33. Sete meses antes do início de cada Presidência, a Presidência seguinte do Conselho 

comunicará as datas previstas para todas as sessões do Conselho em que seja necessário 
efectuar trabalho de natureza legislativa ou tomar decisões operacionais de natureza 
política. O programa final da Presidência pode prever sessões suplementares do 
Conselho, desde que se justifiquem por razões operacionais. Se uma sessão programada 
deixar de se justificar, deverá ser cancelada. 
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*34. O programa da Presidência, sob a forma de ordens do dia do Conselho provisórias com 
a indicação das respectivas decisões operacionais e trabalho legislativo, deverá ser 
ultimado o mais tardar uma semana antes do início da Presidência. 

 
 
Grupos de trabalho 
 
35. Sempre que se considere útil, a Presidência poderá convidar as delegações a 

apresentarem, por escrito, as suas observações e posições, até a uma data determinada, 
antes de o Grupo dar início ao seu trabalho sobre uma nova proposta. Com base nos 
contributos escritos, será elaborado um documento de trabalho de que constarão, de 
forma ordenada, as principais questões relacionadas com essa proposta, por forma a 
orientar e estruturar o debate inicial do Grupo. 

 
36. O Secretariado-Geral procederá regularmente à actualização de uma lista de todos os 

órgãos preparatórios do Conselho 7 como resultado das decisões do COREPER ou do 
Conselho que criam esses órgãos. 

 
37. O Conselho e o COREPER abster-se-ão de criar novos grupos de alto nível. 
 
*38. Todas as reuniões dos Grupos de trabalho para preparar pontos legislativos para o 

COREPER devem concluir o seu trabalho com uma antecedência de pelo menos 5 dias 
úteis antes da reunião do COREPER em causa. Caso tal não aconteça, esses pontos 
serão, por norma, automaticamente adiados para a reunião seguinte do COREPER, a 
menos que haja urgência em os tratar. 

 
Ordens do dia e documentos 
 
39. Sem prejuízo do artigo 2º do Regulamento Interno do Conselho, a Presidência e o 

Secretariado devem assegurar que só são propostos para inclusão nas ordens do dia 
provisórias do Conselho os pontos em relação aos quais seja necessário tomar decisões 
ou dar orientação política. 

 
40. Os debates no Conselho devem basear-se em directrizes claras, opções ou propostas de 

soluções preparadas pelo COREPER relativamente às questões-chave em análise. 
 
 
Condução das reuniões 
 
41. Os debates no Conselho e no COREPER consistirão sobretudo em reagir às opções ou 

soluções apresentadas no documento da Presidência ou do Secretariado. Os argumentos 
ou posições já conhecidos deverão ser desenvolvidos em declarações escritas. 

 
42. Não se efectuarão em princípio, voltas à mesa completas; só poderão ser efectuadas 

voltas à mesa sobre questões específicas em circunstâncias excepcionais, devendo a 
Presidência estabelecer um limite para a duração das intervenções. 

 

                                                 
7  Ver documento 13406/99. 
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43. Sempre que haja uma boa probabilidade de uma proposta de compromisso ser 

apresentada para segunda análise no mesmo dia, a Presidência convocará um Grupo à 
margem das reuniões do COREPER ou do Conselho. Se se puder chegar a um 
compromisso durante o debate no Conselho ou no COREPER, as grandes linhas da 
decisão serão acordadas em paralelo à reunião. 

 
*44. As decisões só podem ser tomadas em sessões formais do Conselho. O Secretariado-

-Geral certificar-se-á de que existe quorum para que uma decisão possa ser tomada. A 
Presidência deve prever sessões mais restritas e super-restritas durante as reuniões 
formais (que incluem conclaves ministeriais) a fim de debater politicamente questões 
sensíveis ou classificadas, em vez de tratar essas questões durante o almoço. 

 
*45. A Presidência pode, nomeadamente: 
 

i) fixar antecipadamente o tempo a atribuir aos pontos da ordem do dia do 
COREPER e do Conselho, sempre que não exista uma necessidade objectiva de se 
tomar uma decisão; 

 
ii) organizar o tempo atribuído para o debate de um ponto específico; 
 
iii) determinar o número de pessoas presentes por delegação na sala de reunião (ou 

seja, se devem ou não realizar-se sessões restritas ou super-restritas); 
 
iv) recorrer a pontos de ordem sempre que necessário para assegurar o respeito pelas 

condições impostas no que se refere à condução de um debate. 
 
 

K. O SECRETARIADO-GERAL E O ENQUADRAMENTO MATERIAL 
 

Papel do Secretariado-Geral 
 
46. O papel de apoio do Secretariado-Geral, enquanto conselheiro do Conselho e da 

Presidência, deve ser reforçado mediante a sua contínua e estreita associação à 
programação e coordenação e assegurando a coerência do trabalho do Conselho. Será, 
em especial, encorajado a desempenhar um papel mais activo, sob a responsabilidade e 
orientação da Presidência, assistindo-a no desempenho da sua função de "bons ofícios" 
e procurando soluções de compromisso. 

 
47. Os documentos elaborados pelo Secretariado-Geral e utilizados como base de 

negociações no Conselho e respectivos órgãos preparatórios devem ser concisos e 
definir claramente as questões a decidir, incluindo, quando apropriado, opções ou vias 
de compromisso. Deverão ser evitados longos relatórios sobre as reuniões, com 
descrição das posições das delegações. 

 
*48 O Secretário-Geral/Alto Representante terá a responsabilidade total pela gestão do 

orçamento do Conselho. 
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Organização do Secretariado-Geral 
 

49. O Secretário-Geral/Alto Representante é convidado a tomar medidas para adaptar 
rapidamente o Secretariado-Geral à evolução das necessidades do Conselho, em 
especial: 

 
i) adaptando as suas estruturas às necessidades operacionais do Conselho, em 

especial através da reorganização do trabalho em unidades administrativas 
maiores; 

 
ii) reforçando as auditorias internas para garantir a optimização da adequação entre 

as necessidades do Conselho e os recursos humanos e materiais disponíveis no 
Secretariado-Geral; 

 
iii) introduzindo uma política de pessoal flexível e dinâmica concebida para dar maior 

motivação ao pessoal, o que implica assegurar-lhe uma formação adequada de 
forma a que o Secretariado esteja apto a desempenhar eficazmente um maior 
papel de apoio. A possibilidade de intercâmbios a curto prazo com as 
administrações nacionais deveria ser considerada como parte dessa formação. 

 
50. O Secretário-Geral/Alto Representante é instado a rever os métodos de trabalho do 

Conselho e do Secretariado-Geral a fim de melhorar a sua eficácia através da 
optimização do uso das tecnologias modernas, incluindo uma melhor utilização do 
processamento de dados e dos meios electrónicos, adaptando tanto os procedimentos 
como a produção e o circuito de transmissão dos documentos e orientando a formação 
do pessoal pelas necessidades de modernização. 

 
Aspectos materiais do trabalho do Conselho 

 
51. O Secretário-Geral/Alto Representante é convidado a efectuar uma análise 

pormenorizada dos meios técnicos e metodológicos disponíveis para aumentar a 
capacidade de tradução e de interpretação ao dispor do Conselho. 

 
52. À luz desse estudo, será feita uma análise para determinar, a nível preparatório, de que 

forma poderá ser assegurada a necessária eficácia do Conselho no respeito das 
disposições relativas aos princípios da igualdade e da não discriminação entre as línguas 
oficiais da União8. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8  Tal como são definidas no Regulamento nº 1 que determina as línguas a utilizar pela Comunidade Europeia (JO de 6.10.58) e no 

Regulamento Interno do Conselho. 
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Necessidades em matéria de instalações e configuração das salas de reunião 

 
 
53. Mantendo embora o Conselho devidamente informado, o Secretário-Geral/Alto 

Representante terá toda a responsabilidade pela avaliação dos requisitos em matéria de 
instalações para um Conselho substancialmente alargado e pela forma como estas 
necessidades poderão ser satisfeitas, de modo a que, a seu devido tempo, possam ser 
apresentadas propostas pormenorizadas ao Conselho à luz dessa avaliação. 

 
54. Para permitir deliberações e negociações eficazes após o alargamento, será essencial 

reduzir o número de pessoas presentes nas salas de reunião e à mesa principal. Nas 
reuniões do Conselho Europeu, cada uma das delegações disporá, no máximo, de dois 
lugares à mesa. Nas reuniões dos órgãos preparatórios do Conselho (Comités e Grupos), 
cada delegação disporá de um lugar à mesa, salvo disposição em contrário. O 
Secretário-Geral/Alto Representante deverá estudar a configuração adequada das salas 
de reunião para as sessões do Conselho e apresentar as propostas adequadas. Esse 
estudo deverá tomar em consideração as várias exigências relacionadas com os 
trabalhos das diferentes formações do Conselho. 

 
 

 
 
 
L. REVISÃO  
 

55. O Secretário-Geral/Alto Representante deverá proceder a uma avaliação da 
implementação das presentes recomendações e, se necessário, apresentar novas 
sugestões práticas até Julho de 2001 para melhorar os métodos de trabalho do Conselho. 
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ANEXO IV 

 
 

RELATÓRIOS DA PRESIDÊNCIA AO CONSELHO EUROPEU DE HELSÍNQUIA 
SOBRE "REFORÇO DA POLÍTICA EUROPEIA COMUM DE SEGURANÇA E DEFESA" 

E "ASPECTOS NÃO MILITARES DA GESTÃO DE CRISES NA UNIÃO EUROPEIA" 
 

 
A Presidência respondeu com prioridade ao mandato conferido pelo Conselho Europeu de Colónia 
no sentido de reforçar a política europeia comum de segurança e defesa fazendo avançar os 
trabalhos relativos aos aspectos militares e não militares da gestão de crises.  Os trabalhos 
basearam-se nas disposições do Tratado da União Europeia e nos princípios orientadores acordados 
em Colónia, entretanto reafirmados pelos Estados-Membros. 
 
Os trabalhos deram origem a dois relatórios intercalares distintos para o Conselho Europeu, que se 
pretendem complementares.  Esses relatórios propõem medidas concretas e fornecem orientações 
para os futuros trabalhos no sentido de que sejam tomadas, até ao final do ano 2000, as decisões 
necessárias para atingir os objectivos fixados em Colónia. Durante a Presidência Portuguesa 
analisar-se-á se será ou não necessário introduzir uma alteração no Tratado. 
 
Para assumirem as suas responsabilidades no que diz respeito a toda a gama de missões de 
prevenção de conflitos e gestão de crises definidas no Tratado da UE (as missões de Petersberg), os 
Estados-Membros decidiram desenvolver uma capacidade militar mais efectiva e criar novas 
estruturas políticas e militares para o desempenho dessas missões. Neste contexto, pretende-se que a 
União passe a ter capacidade autónoma para tomar decisões e, nos casos em que não exista uma 
participação da NATO no seu conjunto, para lançar e seguidamente conduzir operações militares 
dirigidas pela UE em resposta a crises internacionais. 
 
Para assumir estas responsabilidades, a União irá também aperfeiçoar e explorar melhor os recursos 
civis de gestão de crises, domínio em que a União e os Estados-Membros já têm uma experiência 
considerável. Prestar-se-á especial atenção a uma capacidade de reacção rápida. 
 
Todas estas medidas serão tomadas como forma de apoio à Política Externa e de Segurança 
Comum, reforçando e alargando o importante papel da União no plano externo. Com o 
aperfeiçoamento e a conjugação dos recursos militares e civis de resposta às crises, a União irá 
poder utilizar toda a gama de instrumentos, desde a actividade diplomática, a ajuda humanitária e as 
medidas económicas até ao policiamento civil e às operações militares de gestão de crises. 
 
A NATO continua a ser o alicerce da defesa colectiva dos seus membros, e continuará a 
desempenhar um importante papel na gestão de crises. 
 
O desenvolvimento da política europeia comum de segurança e defesa processar-se-á sem prejuízo 
dos compromissos assumidos por força do artigo 5º do Tratado de Washington e do Artigo V do 
Tratado de Bruxelas, que se manterão para os Estados-Membros signatários desses tratados.  Do 
mesmo modo, o desenvolvimento da política europeia comum de segurança e defesa não 
prejudicará o carácter específico da política de segurança e defesa de determinados Estados-
-Membros. 
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Serão tomadas novas medidas para assegurar plenamente a consulta mútua, a cooperação e a 
transparência entre a UE e a NATO. 
 
A União contribuirá para a paz e a segurança internacionais, em conformidade com os princípios da 
Carta das Nações Unidas. A União reconhece o primado da responsabilidade do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas na manutenção da paz e da segurança internacionais. De acordo com 
os objectivos e princípios da Carta Europeia de Segurança da OSCE, a União cooperará com a 
ONU, com a OSCE, com o Conselho da Europa e com outras organizações internacionais, de modo 
a que a sua acção se reforce mutuamente, para a promoção da estabilidade, o alerta precoce, a 
prevenção de conflitos, a gestão de crises e a reconstrução na sequência de conflitos. 
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ANEXO 1 AO ANEXO IV 
 

 
RELATÓRIO INTERCALAR DA PRESIDÊNCIA 

AO CONSELHO EUROPEU DE HELSÍNQUIA SOBRE 
O REFORÇO DA POLÍTICA EUROPEIA COMUM DE SEGURANÇA E DEFESA 

 
 
Introdução 
 
 
Recordando os princípios orientadores aprovados em Colónia, a União Europeia deverá poder 
assumir as suas responsabilidades em todos os tipos de missões em matéria de prevenção de 
conflitos e gestão de crises definidas no Tratado da União Europeia ("missões de Petersberg"). 
 
A União Europeia deverá ter capacidade autónoma para tomar decisões e, nos casos em que não 
exista uma participação da NATO no seu conjunto, para lançar e seguidamente conduzir operações 
militares dirigidas pela UE em resposta a crises internacionais, em apoio da Política Externa e de 
Segurança Comum (PESC). A acção da União será conduzida em conformidade com os princípios 
da Carta das Nações Unidas e com os princípios e objectivos da Carta Europeia de Segurança da 
OSCE. A União reconhece o primado da responsabilidade do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas na manutenção da paz e da segurança internacionais. 
 
Para o efeito, foi acordado o seguinte: 
 
Será adoptado um objectivo comum europeu prioritário para assegurar capacidades militares 
rapidamente posicionáveis, e serão rapidamente desenvolvidos objectivos de capacidade colectivos 
nos domínios do comando e do controlo, das informações secretas e do transporte estratégico os 
quais deverão ser atingidos através de esforços voluntários coordenados a nível nacional e 
multinacional, tendo em vista a execução de todos os tipos de missões definidas na Declaração de 
Petersberg. 
 
Serão instituídos novos órgãos políticos e militares no âmbito do Conselho, por forma a permitir à 
União tomar decisões sobre as operações de Petersberg lideradas pela UE e assegurar, sob a 
autoridade do Conselho, o necessário controlo político e orientação estratégica dessas operações. 
 
Serão aprovados princípios para a cooperação com membros europeus da NATO que não sejam 
membros da UE e com outros parceiros europeus na gestão militar de crises liderada pela UE, sem 
prejuízo da autonomia da União em matéria de tomada de decisões. 
 
A determinação para levar a cabo as missões de Petersberg exigirá que os Estados-Membros 
melhorem as capacidades militares nacionais e multinacionais, o que virá simultaneamente reforçar 
as capacidades da NATO, na medida do necessário, e aumentar a eficácia da Parceria para a Paz 
(PPP) na promoção da segurança europeia. 
 
Ao apresentar o presente relatório, a Presidência tomou nota de que a Dinamarca recordou o 
Protocolo nº 5 ao Tratado de Amesterdão relativo à posição da Dinamarca. 



ANEXOS 

Boletim 13.12.1999 - PT - PE 168.583  

54

Capacidades militares para levar a cabo as missões de Petersberg 
 
Os Estados-Membros recordam o compromisso que assumiram em Colónia e a sua determinação no 
sentido de dotar a UE das capacidades apropriadas, sem duplicações desnecessárias, por forma a 
permitir-lhe empreender todas as missões de Petersberg em apoio da PESC. Essas capacidades 
permitir-lhes-ão conduzir eficazmente as operações lideradas pela UE e, no tocante aos países 
participantes, desempenhar plenamente o seu papel nas operações da NATO e nas operações 
lideradas pela NATO. O desenvolvimento de capacidades militares europeias mais eficazes será 
conseguido a partir das capacidades nacionais, binacionais e multinacionais existentes, as quais 
serão reunidas com vista às operações de gestão de crises, lideradas pela UE com ou sem recurso 
aos meios e capacidades da NATO. Será prestada especial atenção às capacidades necessárias para 
assegurar um desempenho eficaz na gestão de crises (posicionabilidade, sustentabilidade, 
interoperabilidade, flexibilidade, mobilidade, capacidade de sobrevivência, comando e controlo), 
tendo em conta os resultados da auditoria da UEO sobre os meios e capacidades e as respectivas 
implicações para as operações lideradas pela UE. 
 
Para desenvolver as capacidades europeias, os Estados-Membros estabeleceram para eles próprios o 
objectivo prioritário: até ao ano 2003, em regime de cooperação voluntária, estarão em condições de 
posicionar rapidamente e seguidamente manter forças capazes de desempenhar todos os tipos de 
missões de Petersberg definidas no Tratado de Amesterdão, incluindo as mais exigentes, em 
operações até ao nível de corpo (até 15 brigadas ou 50 000-60 000 pessoas). Estas forças deverão 
ser militarmente auto-sustentadas, dispondo das necessárias capacidades de comando, controlo e 
informações secretas, logística, de outros serviços de apoio de combate e ainda, caso se justifique, 
de elementos aéreos e navais. Os Estados-Membros deverão ser capazes, a este nível, de posicionar 
completamente estas forças num prazo de 60 dias, e de proporcionar, neste contexto, forças mais 
reduzidas de resposta rápida, disponíveis e posicionáveis com elevada prontidão. Deverão ainda ser 
capazes de manter estas forças posicionadas durante pelo menos um ano, o que implicará manter em 
comum uma reserva adicional de unidades (e elementos de apoio) susceptíveis de serem 
posicionadas com menor grau de prontidão, para render as forças iniciais. 
 
Os Estados-Membros decidiram também desenvolver rapidamente objectivos de capacidade 
colectivas nos domínios do comando e do controlo, das informações secretas e do transporte 
estratégico, os quais foram também identificados na auditoria da UEO. Neste contexto, 
congratulam-se com as decisões nesse sentido já anunciadas por alguns Estados-Membros, a saber: 
 
– desenvolver e coordenar os meios militares de acompanhamento e alerta precoce; 
 
–   abrir os quartéis-generais nacionais inter-armas já existentes a oficiais provenientes de outros    

Estados-Membros; 
 
– reforçar as capacidades de reacção rápida das forças multinacionais europeias existentes; 
 
– preparar o estabelecimento de um comando europeu do transporte aéreo; 
 
– aumentar o número de efectivos prontamente posicionáveis; 
 
– reforçar a capacidade de transporte estratégico por via marítima. 
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O Conselho “Assuntos Gerais”, com a participação dos Ministros da Defesa, definirá o objectivo 
prioritário e os objectivos de capacidade. Desenvolverá também um método de consulta que permita 
alcançar e manter estes objectivos, definir, a nível de cada Estado-Membro, contribuições nacionais 
que reflictam a vontade e o empenhamento político dos Estados-Membros na consecução destes 
objectivos, bem como proceder regularmente a uma avaliação dos progressos registados. Além 
disso, os Estados-Membros deverão fazer uso dos procedimentos de planeamento de defesa 
existentes, incluindo, se necessário, os procedimentos disponíveis no âmbito da NATO e o Processo 
de Planeamento e Revisão (PARP)da Parceria para a Paz. Estes objectivos e os objectivos 
decorrentes, para os países envolvidos, da Iniciativa sobre as Capacidades de Defesa da NATO 
reforçar-se-ão mutuamente. 
 
Os membros europeus da NATO que não são membros da UE, bem como outros países, candidatos 
à adesão à União Europeia, serão convidados a contribuir para este melhoramento das capacidades 
militares europeias. Essa participação reforçará a eficácia das operações militares lideradas pela UE 
e, no tocante aos países envolvidos, contribuirá directamente para a eficácia e a vitalidade do pilar 
europeu da NATO. 
 
Os Estados-Membros congratulam-se com os recentes progressos registados no sentido da 
reestruturação das indústrias de defesa europeias, os quais constituem um importante passo para o 
reforço da base de defesa industrial e tecnológica europeia. Esta evolução exige que se 
desenvolvam esforços acrescidos com vista a progredir na harmonização dos requisitos militares e 
no planeamento e aprovisionamento em armamento, conforme os Estados-Membros considerem 
adequado. 
 
Tomada de decisões 
 
O Conselho decidirá sobre a política pertinente para a participação da União em todas as fases e 
aspectos da gestão de crises, incluindo as decisões necessárias para levar a cabo as missões de 
Petersberg nos termos do artigo 23º do Tratado da UE. Estas decisões, tomadas no quadro 
institucional único, respeitarão as competências da Comunidade Europeia e garantirão a coerência 
interpilares, em conformidade com o artigo 3º do Tratado da UE. 
 
Todos os Estados-Membros têm o direito de participar plenamente e em pé de igualdade em todas 
as decisões e deliberações do Conselho e dos órgãos do Conselho sobre as operações lideradas pela 
UE. A disponibilizarão pelos Estados-Membros de meios nacionais para tais operações basear-se-á 
na respectiva decisão soberana. Os Estados-Membros participarão no Comité ad hoc de 
contribuintes de acordo com as condições previstas no ponto 24. 
 
Os Ministros da Defesa serão chamados a participar na política europeia comum de segurança e 
defesa (PECSD); sempre que o Conselho "Assuntos Gerais" discutir questões relacionadas com a 
(PECSD), os Ministros da Defesa participarão, se necessário, a fim de dar orientações em questões 
de defesa. 
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Serão instituídos no âmbito do Conselho os seguintes novos órgãos políticos e militares 
permanentes: 
 
a) – Um Comité Político e de Segurança permanente (CPS) em Bruxelas, que será constituído 

por representantes nacionais a nível de altos funcionários/embaixadores. O CPS ocupar-se-á 
de todos os aspectos da PESC, incluindo a PECSD, de acordo com as disposições do Tratado 
da UE e sem prejuízo da competência da Comunidade. No caso de uma operação militar de 
gestão de crises, o CPS exercerá, sob a autoridade do Conselho, o controlo político e a 
orientação estratégica da operação. Para o efeito, serão adoptados procedimentos adequados 
para permitir tomar decisões eficazes e urgentes. O CPS fornecerá igualmente orientações ao 
Comité Militar. 
 

b) – O Comité Militar (CM) será constituído pelos Chefes do Estado-Maior, na pessoa dos seus 
representantes militares. O CM reunir-se-á a nível de Chefes de Estado-Maior se e sempre que 
necessário. Este comité  prestará aconselhamento militar e fará recomendações ao CPS, 
fornecendo ainda orientação militar ao Quadro de Pessoal Militar. O Presidente do CM 
assistirá às reuniões do Conselho sempre que devam ser tomadas decisões que tenham 
implicações no domínio da defesa. 

 
c) – O Quadro de Pessoal Militar (QPM), incluído nas estruturas do Conselho, fornecerá 

peritagem e apoio no domínio militar à PECSD, incluindo a condução de operações militares 
de gestão de crises lideradas pela UE. Desempenhará funções de alerta precoce, avaliação da 
situação e planeamento estratégico para as missões de Petersberg, incluindo a identificação 
das forças europeias nacionais e multinacionais. 

 
Como medida provisória, serão criados no âmbito do Conselho, a partir de Março de 2000, os 
seguintes órgãos: 
 
a) – No pleno respeito das disposições do Tratado, o Conselho estabelecerá um comité político e 

de segurança permanente provisório a nível de altos funcionários/embaixadores, encarregado 
de dar seguimento, sob a orientação do Comité Político, às conclusões do Conselho Europeu 
de Helsínquia, preparando recomendações sobre o funcionamento futuro da PECSD e 
ocupando-se da gestão corrente das questões relacionadas com a PESC, em contacto estreito 
com o Secretário-Geral/Alto Representante. 

 
b) – É criado um órgão provisório constituído por representantes militares dos Estados-Maiores 

dos Estados-Membros, que tem como funções dispensar aconselhamento militar, conforme 
necessário, ao Comité Político e de Segurança provisório. 

 
c) – O Secretariado-Geral do Conselho será reforçado por peritos militares destacados pelos 

Estados-Membros para prestar assistência aos trabalhos relativos à PECSD e formar o núcleo 
do futuro Quadro de Pessoal Militar. 

 
O Secretário-Geral/ Alto Representante (SG/AR), nas suas funções de apoio ao Conselho, presta um 
contributo de primordial importância à eficácia e coerência da PESC e ao desenvolvimento da 
política comum de segurança e defesa. Nos termos do Tratado da UE, o SG/AR contribuirá para a 
formulação, elaboração e execução das decisões políticas. 
 
Durante o período transitório, o SG/AR, Secretário-Geral da UEO, deverá utilizar plenamente os 
meios da UEO para aconselhar o Conselho nos termos do artigo 17º do Tratado da UE. 
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Consulta e cooperação com os países não membros da UE e com a NATO 
 
A União Europeia garantirá o necessário diálogo, consulta e cooperação com a NATO e os 
membros desta organização que não são membros da UE, com outros países, candidatos à adesão à 
UE, bem como com outros possíveis parceiros nas operações de gestão de crises lideradas pela UE, 
no pleno respeito da autonomia da tomada de decisões da UE e do quadro institucional único da 
União. 
 
Com os membros europeus da NATO que não são membros da UE, bem como com outros países, 
candidatos à adesão à UE, serão criadas estruturas adequadas de diálogo e informação sobre 
questões relacionadas com a política de segurança e defesa e com a gestão de crises. Em caso de 
crise, essas estruturas servirão para consulta enquanto o Conselho não tomar uma decisão. 
 
Caso seja tomada pelo Conselho uma decisão de lançar uma operação, os membros europeus da 
NATO que não são membros da UE participarão, se o desejarem, na eventualidade de a operação 
exigir o recurso aos meios e capacidades da NATO. Mediante uma decisão do Conselho, serão 
convidados a participar em operações em que a UE não recorra aos meios da NATO. 
 
Outros países, candidatos à adesão à UE, poderão igualmente ser convidados pelo Conselho a 
participar em operações lideradas pela UE, sempre que o Conselho tenha decidido lançar uma tal 
operação. 
 
A Rússia, a Ucrânia e outros países europeus empenhados no diálogo político com a União, bem 
como com outros Estados interessados, podem ser convidados a tomar parte em operações lideradas 
pela UE. 
 
Todos os Estados que tenham confirmado a sua participação numa operação liderada pela UE 
posicionando forças militares importantes terão os mesmos direitos e obrigações que os Estados-
-Membros da UE que participam na condução diária de tal operação. 
 
No caso de uma operação liderada pela UE, será criado um comité ad hoc de contribuintes, 
encarregado da condução diária da operação. Todos os Estados-Membros da UE podem assistir às 
reuniões do comité ad hoc, quer participem ou não na operação, embora só os Estados contribuintes 
tomem parte na condução diária da mesma. 
 
A decisão de dar por concluída uma operação será tomada pelo Conselho, após consultas entre os 
Estados participantes no âmbito do comité de contribuintes. 
 
Serão desenvolvidas modalidades de plena consulta, cooperação e transparência entre a UE e a 
NATO. De início, as relações serão desenvolvidas informalmente, através de contactos entre o 
SG/AR para a PESC e o Secretário-Geral da NATO. 
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Seguimento do processo durante a Presidência Portuguesa 
 
Convida-se a Presidência Portuguesa a, juntamente com o Secretário-Geral/Alto Representante, 
prosseguir os trabalhos no Conselho "Assuntos Gerais" com vista ao reforço da política europeia 
comum de segurança e defesa. Convida-se ainda a Presidência Portuguesa a apresentar ao Conselho 
Europeu de Santa Maria da Feira um relatório sobre os progressos alcançados, em que se incluam: 
 
a) – recomendações sobre o desenvolvimento institucional dos novos órgãos políticos e militares 

permanentes da UE no domínio da PECSD, tendo em consideração o documento "Órgãos 
Militares da União Europeia e Planeamento e Condução de Operações Lideradas pela UE" e 
outros contributos; 

 
b) – propostas de acordos adequados a celebrar pelo Conselho relativamente a modalidades de 

consulta e/ou participação que permitam aos Estados terceiros em causa contribuir para a 
gestão militar de crises por parte da UE; 

 
c) – propostas relativas a princípios de consulta com a NATO sobre questões militares e 

recomendações sobre o desenvolvimento das modalidades aplicáveis às relações UE/NATO, 
para permitir a cooperação quanto à resposta militar adequada em caso de crise, tal como 
estabelecido em Washington e em Colónia;  

 
d) – uma indicação sobre a eventual necessidade de uma alteração do Tratado. 
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ANEXO 2 ao ANEXO IV 

 
Relatório da Presidência sobre os aspectos não militares da gestão de crises  

na União Europeia 
 
O Conselho Europeu de Colónia encarregou a Presidência de prosseguir os trabalhos sobre todos os 
aspectos da segurança, nomeadamente sobre o reforço e a melhoria da coordenação dos 
instrumentos não militares de resposta a crises de que dispõem a União e os Estados-Membros. Por 
seu turno, os acontecimentos recentes, designadamente no Kosovo, vieram pôr em evidência a 
importância desta tarefa. Para o efeito, realizou-se um debate aprofundado nas instâncias do 
Conselho. 
 
Começaram a arrolar-se todos os recursos disponíveis dos Estados-Membros e da União, o que 
levou à criação de inventários dos instrumentos de que dispõem, inventários esses contidos, 
respectivamente, nos docs 11044/99 REV 1 (no que diz respeito à União) e 12323/99 (no que toca 
aos Estados-Membros). 
 
Os inventários elaborados mostram claramente que os Estados-Membros e a União, separadamente 
ou em conjunto, acumularam uma experiência considerável ou dispõem de recursos consideráveis 
em várias áreas, como a polícia civil, a assistência humanitária, a restruturação administrativa e 
jurídica, a busca e salvamento, a fiscalização eleitoral e dos direitos humanos, etc. A constituição 
deste inventário deve prosseguir, sendo necessária uma actualização regular para melhor identificar 
as lacunas e os pontos fortes. 
 
Para poder dar uma resposta mais rápida e eficaz às situações de crise emergentes, a União precisa 
de reforçar a capacidade de resposta e a eficácia dos seus recursos e instrumentos, bem como a 
respectiva sinergia. 
 
Por conseguinte, há que elaborar um plano de acção que mostre o rumo a seguir e indique as 
medidas que a União deverá tomar para desenvolver uma capacidade de reacção rápida no domínio 
da gestão de crises utilizando instrumentos não militares. 
 
 
PLANO DE ACÇÃO 
 
A. Os objectivos da União deverão ser os seguintes: 
 

– reforçar a sinergia e a capacidade de resposta dos recursos nacionais, colectivos e das 
ONG, por forma a evitar a duplicação de esforços e a melhorar o desempenho, 
mantendo simultaneamente uma margem de flexibilidade que dê a quem disponibiliza 
os recursos e as capacidades a possibilidade de decidir sobre a sua utilização numa crise 
específica ou através de um canal particular; 

 
– reforçar e facilitar as contribuições da UE para outras organizações como a ONU e a 

OSCE, e as respectivas actividades no seu seio, sempre que uma delas tome a liderança 
numa crise específica, bem como as acções autónomas da UE; 

 
– assegurar a coerência interpilares. 
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B. Para o efeito: 
 

Os Estados-Membros e a União devem criar uma capacidade de reacção rápida mediante a 
definição de um quadro e de modalidades e a identificação prévia dos recursos humanos, 
materiais e financeiros susceptíveis de serem usados para responder a pedidos de uma 
organização líder como a ONU ou a OSCE, ou, se necessário, em acções autónomas da UE. 

 
Deve prosseguir a elaboração de um inventário de recursos nacionais e colectivos que permita 
ter uma visão global dos recursos a que se poderá recorrer no quadro de um dispositivo de 
reacção rápida desse tipo. Nesse processo, os Estados-Membros e as instituições da UE, se 
assim o desejarem, poderão destacar sectores em que considerem ter adquirido conhecimentos 
específicos. 

 
Deve ser criada uma base de dados para manter e partilhar as informações sobre os recursos, 
as capacidades e os conhecimentos específicos pré-identificados em todas as áreas relevantes 
para a gestão não militar de crises. A disponibilidade e a qualidade desses recursos deverão 
ser claramente definidas. 

 
Deverá ser preparado um estudo que, tomando em conta a experiência adquirida, defina 
objectivos concretos para a resposta não militar colectiva dos Estados-Membros da UE a 
crises internacionais (por exemplo, a capacidade de mobilizar num curto espaço de tempo e de 
manter por um período definido uma força de polícia civil de uma dada dimensão como 
contribuição para missões de policiamento civil; a capacidade de posicionar num prazo de 
vinte e quatro horas um efectivo máximo de 200 pessoas para operações de busca e 
salvamento). Estes trabalhos deverão ser desenvolvidos pela Presidência Portuguesa 
conjuntamente com o SG/AR. 

 
O inventário, o projecto de base de dados e o estudo deverão ajudar a identificar os pontos 
fortes e fracos e poderão promover melhores padrões de formação, a partilha de experiência e 
boas práticas e os projectos bilaterais e multilaterais entre Estados-Membros (por exemplo, 
"emparelhando" o transporte por helicóptero de um Estado-Membro com uma equipa médica 
especializada de outro). 

 
Deverá ser criado no Secretariado do Conselho um mecanismo de coordenação, que funcione 
em estreita coordenação com os serviços da Comissão. Este organismo poderia encarregar-se 
de gerir o projecto de base de dados e as diferentes iniciativas relativas às capacidades. Em 
crises específicas, e em função do papel da UE, poderia criar um centro ad hoc para coordenar 
a eficácia das contribuições dos Estados-Membros da UE. Deverá tratar-se de uma estrutura 
leve, eficiente e não burocrática, que permita uma cooperação estreita com a Comissão 
(nomeadamente com o ECHO). 

 
Ao criar a capacidade de reacção rápida, deverá ponderar-se com urgência o desenvolvimento 
da capacidade de policiamento civil. 

 
Deverão ser criados mecanismos de financiamento rápido, como um Fundo de Reacção 
Rápida da Comissão, que permitam acelerar a disponibilização de fundos para apoiar as 
actividades da UE, contribuir para operações conduzidas por outras organizações 
internacionais e financiar as actividades das ONG, consoante as necessidades. 
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TOMADA DE DECISÕES E IMPLEMENTAÇÃO 
 
A União deverá desenvolver uma abordagem global com vista a mobilizar instrumentos não 
militares nacionais e colectivos dentro dos prazos impostos pela situação no terreno. 
 
Para a coordenação dos instrumentos de gestão civil de crises, será criado um mecanismo de 
coordenação da gestão civil de crises. Este mecanismo, que terá uma natureza interpilares, 
proporcionará conselhos especializados para apoiar a gestão de crises. A tomada de decisões e a 
implementação dos instrumentos de gestão não militar de crises no âmbito do Primeiro Pilar 
continuarão sob a tutela das instituições e sujeitas aos procedimentos previstos no Tratado CE. 
 
A título provisório, nestes trabalhos de desenvolvimento do mecanismo de coordenação da gestão 
civil de crises poderá recorrer-se a especialistas dos Estados-Membros. 
 
Se necessário, a União definirá orientações gerais para assegurar a coerência entre os pilares e 
determinar os meios que devem ser disponibilizados. Neste contexto, poderão ser previstos 
mecanismos de financiamento rápido destinados a responder prontamente a situações de crise. 
 

______________________ 
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ANEXO V 

 
 

ESTRATÉGIA COMUM DO CONSELHO EUROPEU 1999/   /PESC 
de 

em relação à Ucrânia 
 
 
 
 
O CONSELHO EUROPEU, 
 
Tendo em conta o Tratado da União Europeia, nomeadamente o nº 2 do artigo 13º, 
 
Considerando que o Acordo de Parceria e Cooperação (APC) entre as Comunidades Europeias, os 
seus Estados-Membros e a Ucrânia entrou em vigor em 1 de Março de 1998, 
 
 
APROVOU A PRESENTE ESTRATÉGIA COMUM: 
 
 

PARTE I 
VISÃO DA UE DA SUA PARCERIA COM A UCRÂNIA  

 
 
1. A parceria estratégica entre a União Europeia (UE) e a Ucrânia, baseada em valores e 
interesses comuns, constitui um factor vital para reforçar a paz, estabilidade e prosperidade na 
Europa. A liberdade, independência e estabilidade da Ucrânia contam-se entre as mais importantes 
realizações na nova Europa liberta das antigas linhas divisórias. A geografia, as dimensões do país, 
os recursos da sua população bem como a sua situação ao longo dos eixos Norte-Sul conferem à 
Ucrânia uma posição única na Europa e fazem dela um actor regional preponderante. 
 
2. A Ucrânia mantém hoje excelentes relações com todos os seus vizinhos e tomou medidas 
importantes com vista à reconstrução nacional e à consolidação da democracia. É digno de louvor o 
facto de a Ucrânia ter sido desde a independência uma fonte de estabilidade regional apesar das suas 
dificuldades e diversidades internas. A UE saúda o profundo envolvimento da Ucrânia na 
estabilização da região e incentiva-a a reforçar o seu papel nas instâncias de cooperação regional. A 
UE congratula-se igualmente com o empenhamento da Ucrânia no desarmamento nuclear, bem 
como com a sua cooperação na manutenção da paz e da segurança europeias e internacionais, 
nomeadamente através da Organização de Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) e das 
Nações Unidas. 
 
3. A parceria estratégica entre a Europa e a Ucrânia tem sido continuamente reforçada desde a 
independência da Ucrânia. Neste contexto, o Acordo de Parceria e Cooperação é uma realização 
significativa. A Ucrânia foi o primeiro dos Novos Estados Independentes a assinar o Acordo, 
assinalando assim o desejo da UE e da Ucrânia de reforçar a cooperação mútua. A UE presta um 
valioso apoio ao processo de transição e de reformas na Ucrânia através da assistência 
macrofinanceira, do programa Tacis e dos programas bilaterais. 
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4. Na sequência do processo de alargamento em curso, alguns dos futuros membros da UE 

terão fronteiras comuns com a Ucrânia. O alargamento da União reforçará o dinamismo e a 
estabilidade política na região, aumentando assim as possibilidades de cooperação com a 
Ucrânia. 

 
5. A UE tem objectivos estratégicos claros no que diz respeito à Ucrânia: 
 
– contribuir para uma democracia estável, aberta e pluralista na Ucrânia, assente no Estado de 

direito e subjacente a uma economia de mercado próspera que beneficie toda a população da 
Ucrânia; 

 
– cooperar com a Ucrânia na manutenção da estabilidade e da segurança na Europa e no resto 

do mundo e na procura de respostas concretas para os desafios comuns do continente. 
 
– reforçar a cooperação económica, política e cultural com a Ucrânia, bem como a cooperação 

no domínio da justiça e dos assuntos internos. 
 
6. A UE reconhece as aspirações da Ucrânia e congratula-se com a sua escolha pró-europeia. A 
UE continua firmemente empenhada em colaborar com a Ucrânia a nível nacional, regional e local, 
por forma a apoiar uma transformação política e económica harmoniosa na Ucrânia, o que facilitará 
uma maior aproximação da Ucrânia em relação à UE. A União e os seus Estados-Membros 
propõem-se partilhar com a Ucrânia as suas experiências diversas na construção de estruturas 
políticas, económicas, sociais e administrativas modernas, reconhecendo plenamente que a Ucrânia 
é a principal responsável pelo seu próprio futuro. 
 
7. O Conselho Europeu adopta portanto a presente estratégia comum no intuito de reforçar a 
parceria estratégica entre a UE e a Ucrânia. O Conselho Europeu reconhece que uma Ucrânia bem 
sucedida e segura corresponde aos melhores interesses da UE. A base jurídica da relação entre a UE 
e a Ucrânia é o Acordo de Parceria e Cooperação (APC). A plena implementação deste Acordo 
constitui uma condição prévia para a integração bem sucedida da Ucrânia na economia europeia e 
ajudará a Ucrânia a afirmar a sua identidade. 
 
8. A UE e os seus Estados-Membros irão aprofundar a coordenação, a coerência e a 
complementaridade de todos os aspectos da sua política para com a Ucrânia. A União, a 
Comunidade e os seus Estados-Membros irão também trabalhar em conjunto com organizações 
regionais e outras organizações internacionais, e no seu âmbito, bem como com parceiros animados 
do mesmo espírito, no sentido de concretizar os objectivos definidos no APC e nesta Estratégia 
Comum. As posições dos Estados-Membros em todas as instâncias relevantes respeitarão a presente 
Estratégia Comum. O Conselho Europeu convida a Ucrânia a colaborar com a UE com base nesta 
Estratégia Comum para benefício de ambas as Partes. 
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PARTE II 
OBJECTIVOS PRINCIPAIS 

 
O Conselho Europeu identificou os seguintes objectivos principais: 
 
I. Apoiar a democracia e o processo de transição económica na Ucrânia 
II.   Assegurar a estabilidade e a segurança e enfrentar os desafios comuns no continente europeu 
III. Apoiar o reforço da cooperação entre a UE e a Ucrânia no contexto do alargamento da UE 
 
 
I. Apoiar a democracia e o processo de transição económica na Ucrânia 
 
É do interesse comum da UE e da Ucrânia acelerar o processo de transição democrática e 
económica na Ucrânia. A transformação harmoniosa na Ucrânia trará prosperidade não só à Ucrânia 
mas a toda a região. Para que este processo de transição seja bem sucedido, têm de ser efectuadas 
reformas com vista a consolidar a democracia e o Estado de direito, bem como reformas 
económicas e sociais destinadas a criar uma economia de mercado que funcione. 
 
A UE propõe o reforço da cooperação com a Ucrânia nas seguintes áreas prioritárias: 
 
I.i) A consolidação da democracia, do Estado de direito e das instituições públicas na Ucrânia 
 
9. A UE congratula-se com os bons resultados conseguidos pela Ucrânia no que diz respeito ao 
lançamento dos alicerces de um sistema democrático, nomeadamente à criação de um sistema 
pluripartidário e à adopção de uma constituição parlamentar. A UE reconhece a acção desenvolvida 
pela Ucrânia para manter a sua unidade apesar da composição heterogénea do país. 
 
10. A UE apoia a Ucrânia nos seus esforços de consolidação da democracia e da boa 
governação, dos Direitos do Homem e do Estado de direito. A União Europeia considera que o 
Estado de direito é uma condição prévia para o desenvolvimento de uma economia de mercado 
operante, que proporcione oportunidades e benefícios a todos os cidadãos da Ucrânia. A UE apoia 
os esforços da Ucrânia no sentido de reformar o sistema jurídico no âmbito do APC. Um sistema 
judicial independente e que funcione bem, um corpo policial profissional, o desenvolvimento de 
uma administração a nível nacional, regional e local assente no mérito e bem formada são 
elementos-chave na execução eficaz das decisões governamentais. A UE incentiva a Ucrânia a 
desenvolver a eficiência, a transparência e o carácter democrático das suas instituições públicas, 
incluindo o apoio a meios de comunicação social livres. Estas são condições prévias para o 
desenvolvimento económico e social e contribuem para a construção de uma sociedade civil 
moderna. 
 
11. A UE considera importante o desenvolvimento da sociedade civil e de um quadro empresarial 

virado para o investimento na Ucrânia, encorajando o estabelecimento de relações mais 
estreitas entre as populações e as organizações não governamentais da União e da Ucrânia. A 
UE saúda o acordo dado pela Ucrânia a um Memorando de Entendimento com a OSCE e 
recomenda vivamente à Ucrânia que colabore estreitamente com o coordenador de projecto da 
OSCE na Ucrânia. A UE apoia os esforços da Ucrânia no sentido da protecção e da promoção 
dos direitos das minorias e apela à Ucrânia para que prossiga o bom trabalho neste domínio, 
incluindo em cooperação com o Alto Comissário para as Minorias Nacionais. 
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12. A UE atribui especial importância à estreita cooperação com a Ucrânia no âmbito do 
Conselho da Europa e da OSCE. Neste contexto, a UE insta a Ucrânia a cumprir os seus 
compromissos e a adaptar a respectiva legislação para satisfazer as normas e padrões do 
Conselho da Europa, designadamente as obrigações que subscreveu com a sua adesão ao 
Conselho da Europa em 1995. A UE toma nota das conclusões da missão de 
acompanhamento das eleições da OSCE/Gabinete das Instituições Democráticas e dos 
Direitos Humanos (ODIHR) sobre a organização das eleições presidenciais de 1999, segundo 
as quais não foram respeitados alguns compromissos assumidos na OSCE, e apela à Ucrânia 
para que tenha na devida conta as recomendações efectuadas pela referida missão de 
acompanhamento no respectivo relatório tendo em vista futuras eleições. 

 
 
I. ii) Apoio ao processo de transição económica na Ucrânia 
 
13. A UE está empenhada em apoiar os esforços da Ucrânia para criar um ambiente favorável à 
actividade económica e ajuda-la-á a implementar as suas reformas económicas e sociais. 
 
14. A UE incentiva a Ucrânia a criar políticas macro-económicas para conseguir a estabilização 
dos preços, finanças públicas saudáveis e um equilíbrio sustentável na balança de pagamentos. Para 
se aproximar do objectivo de estabilizar os preços, é importante permitir que o Banco Central 
funcione sem interferências políticas. É preciso reforçar a regulamentação prudencial actual para a 
supervisão do sector financeiro. A cobrança de impostos deve ser melhorada e é necessário evitar 
amnistias fiscais ad hoc e isenções fiscais para determinados sectores da economia. 
 
15. A UE insta vivamente a Ucrânia a intensificar os seus esforços no sentido de criar uma 
economia de mercado funcional através de reformas estruturais, económicas e administrativas 
ambiciosas, no contexto de um programa abrangente de reforma acordado com o Fundo Monetário 
Internacional. Deve ser prevista a criação e implementação de direitos de propriedade transparentes, 
novas privatizações, uma maior liberalização dos preços, o aumento das tarifas autárquicas para a 
electricidade, a água e os alugueres para níveis que permitam a recuperação integral dos custos, a 
reestruturação do tecido empresarial e o incentivo ao crescimento de pequenas e médias empresas. 
O ritmo global destas reformas precisa de ser acelerado. No que toca às reformas sectoriais, 
merecem particular atenção os sectores da agricultura, da energia e dos transportes. 
 
16. É necessária a criação de um processo de reforma agrária que facilite, nomeadamente, o 
aluguer a longo prazo das terras como garantia para empréstimos, abrindo caminho a um maior 
investimento no sector agrícola. 
 
17. Também é fundamental para o desenvolvimento da Ucrânia atrair e proteger o investimento 
doméstico e estrangeiro. Neste contexto, a UE faz notar que as alegações de corrupção e de má 
gestão prejudicam a reputação económica da Ucrânia. A União apoiará os esforços da Ucrânia para 
desenvolver e adoptar políticas económicas necessárias para aumentar o investimento doméstico e 
estrangeiro e para fazer face às condições impostas pelos mutuantes internacionais. 
 
18. Tendo em conta as pesadas obrigações que o serviço da dívida impõe à Ucrânia, a 
recuperação económica implicará o envolvimento contínuo de credores privados. É preciso 
encontrar soluções de colaboração para os problemas do serviço da dívida da Ucrânia. 
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19. A UE tem plena consciência do facto de as reformas económicas da Ucrânia por vezes se 
desenrolarem num contexto externo difícil. A assistência macrofinanceira da UE deverá continuar, 
em conformidade com os critérios e procedimentos estabelecidos, com o objectivo de apoiar a 
estabilização macro-económica e uma reforma estrutural abrangente e em coerência com os 
programas do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Nessas condições, a UE 
continuará disponível para apoiar as reformas económicas na Ucrânia. A assistência 
macrofinanceira da UE ajuda a Ucrânia a liberalizar a sua economia, a melhorar o ajustamento 
económico, a desenvolver a concorrência e a integrar ainda melhor a economia da Ucrânia na 
economia europeia e mundial. 
 
20. A UE apoiará a Ucrânia através da promoção de uma aproximação progressiva entre a 
legislação deste país e a da UE, especialmente em áreas como a política da concorrência, as normas 
e certificação, os direitos de propriedade intelectual, a protecção dos dados, os trâmites aduaneiros e 
o ambiente. 
 
21. Para criar um programa de criação de uma economia de mercado activa, é necessário dispor 
de um sistema de segurança social bem afinado, de forma a que os aspectos sociais de transição 
para uma economia de mercado sejam tomados em consideração. 
 
 
II. Garantir a estabilidade e a segurança e fazer face aos desafios comuns no continente europeu 
 
A UE e a Ucrânia têm um interesse comum na manutenção da estabilidade e da segurança numa 
Europa livre e democrática. A situação geopolítica da Ucrânia, simultaneamente no eixo Norte-Sul 
e no eixo Leste-Oeste, confere a este país uma posição única na Europa. A UE reconhece a 
importância regional da Ucrânia. Neste contexto, a UE propõe-se reforçar a cooperação com a 
Ucrânia dando particular atenção à segurança nuclear e ao fortalecimento do diálogo político, como 
prevê o APC, com vista a torná-lo mais coerente e operacional. 
 
A UE pretende aprofundar a cooperação com a Ucrânia nas seguintes questões, a fim de encontrar 
respostas eficazes aos desafios comuns com que o continente se defronta: 
 
II.i) Cooperação para reforçar a estabilidade e a segurança na Europa 
 
22. A UE apoia os esforços da Ucrânia na promoção da cooperação e da estabilidade na sua 
região, incluindo no contexto da Organização de Cooperação Económica do Mar Negro, Conselho 
dos Estados Bálticos e a Geórgia, a Ucrânia, o Uzebequistão, o Azerbaijão e a Moldóvia. A UE 
congratula-se com o desenvolvimento positivo das relações da Ucrânia com todos os seus vizinhos 
e considera que lhe interessa que essas relações se mantenham fortes e estáveis. A UE regista 
igualmente a contribuição da Ucrânia para a estabilidade da Europa através do seu papel de 
observadora no Pacto de Estabilidade para a Europa do Sudeste. 
 
23. A UE e a Ucrânia comungam do mesmo interesse na manutenção da estabilidade e da 
segurança numa Europa livre e democrática. São necessários mecanismos reforçados para consultas 
entre a UE e a Ucrânia no quadro do APC, do Conselho da Europa e das Nações Unidas, e uma 
cooperação forte entre a OSCE e a Ucrânia, para responder conjunta e eficazmente aos desafios da 
segurança europeia e mundial. 
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24. A UE felicita a Ucrânia pela sua eleição para o Conselho de Segurança das Nações Unidas 
(2000/1). Este facto reforça a necessidade de a UE aprofundar e alargar ainda mais o seu diálogo 
político com a Ucrânia a nível oficial e ministerial, tanto bilateralmente como através dos 
mecanismos da UE. A adopção da Carta Europeia de Segurança virá reforçar a cooperação entre os 
Estados-Membros da OSCE. 
 
25. A UE promove e apoia o diálogo sobre questões gerais e específicas relacionadas com a 
gestão de crises e a segurança, posto em prática nos últimos anos entre a União da Europa Ocidental 
e a Ucrânia, bem como a intensificação da cooperação prática neste domínio, nomeadamente 
através da implementação do plano de acção recentemente elaborado entre a União da Europa 
Ocidental e a Ucrânia. 
 
26. A UE está igualmente interessada em reforçar a cooperação com a Ucrânia no domínio dos 
controles das exportações e da não proliferação de armas de destruição maciça e seus veículos de 
lançamento, e incentiva a Ucrânia a cumprir as suas obrigações nos termos da Convenção sobre 
Armas Químicas. 
 
27. Além disso, a UE incentiva a Ucrânia a realizar os objectivos da Convenção sobre a 
Proibição da Utilização, Armazenagem, Produção e Transferência de Minas Antipessoal e sobre a 
sua Destruição. A UE incentiva igualmente a Ucrânia a elaborar uma estratégia para combater a 
acumulação destabilizadora e a proliferação de armas de pequeno calibre e armas ligeiras. 
 
 
II.ii) Cooperação no domínio do ambiente, da energia e da segurança nuclear 
 
28. A UE procurará melhorar a estabilidade europeia e trabalhará com a Ucrânia nos domínios 
da energia e da segurança nuclear, apoiando uma reforma global do sector energético, 
nomeadamente, através da cooperação constante com a Ucrânia sobre a implementação do plano de 
recuperação financeira para o sector da energia, incluindo a liberalização dos preços, melhores 
cobranças de impostos e privatização das empresas de distribuição. Neste contexto, a UE 
incentivará a utilização eficaz e ambientalmente responsável da energia na Ucrânia e o reforço de 
novas instituições e autoridades do sector da energia e a sua capacidade de elaboração política. 
 
29. A segurança nuclear e o desmantelamento da central nuclear de Chernobyl são uma 
prioridade nas relações da UE com a Ucrânia. A UE incentiva a criação de uma autoridade 
reguladora independente no sector da energia nuclear na Ucrânia e insiste com este país para que 
mantenha o seu compromisso de implementar o Memorando de Acordo do G7/Ucrânia de 1995 
sobre o encerramento de Chernobyl. Em contrapartida, a UE apoiará a Ucrânia no financiamento de 
capacidade de gerar energia de substituição na Ucrânia. 
 
30.  A UE está igualmente interessada em melhorar a cooperação com a Ucrânia em questões 
como a protecção anti-radiações, gestão de resíduos, descontaminação e desmantelamento de 
instalações nucleares, e estudos no domínio da tecnologia da fusão. Os acordos de cooperação 
recentemente assinados nos domínios da segurança nuclear e da fusão termonuclear entre a 
EURATOM e a Ucrânia facilitarão esta cooperação. 
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31. Além disso, a UE incentiva a Ucrânia a tomar medidas resolutas no domínio da protecção 
ambiental. São prioridades neste domínio a protecção da saúde pública contra a poluição da 
água potável, do ar e do solo, e a utilização sustentável e responsável dos recursos naturais, 
bem como a limitação da poluição transfronteiriça do ar e da água. 

 
 
III. Apoiar o reforço da cooperação entre a UE e a Ucrânia no contexto do alargamento da UE 
 
Na sequência do actual processo de alargamento, alguns futuros Estados-Membros da UE terão uma 
fronteira externa com a Ucrânia. A UE tenciona contribuir para o mútuo benefício da União e da 
Ucrânia nesse processo. Neste contexto, a UE propõe uma cooperação reforçada com a Ucrânia, 
prestando especial atenção à cooperação no domínio da justiça e dos assuntos internos. A UE 
incentiva igualmente a participação da Ucrânia em estruturas regionais, europeias e mundiais. 
 
A UE pode reforçar a cooperação com a Ucrânia nos seguintes domínios: 
 
III.i) Apoio à integração da Ucrânia na economia europeia e mundial 
 
32. A União apoia a Ucrânia, insistindo em que redobre de esforços para satisfazer as exigências 
da adesão à Organização Mundial do Comércio. A União incentiva a Ucrânia a aproveitar ao 
máximo as possibilidades oferecidas pelo APC para facilitar o comércio e o investimento nos dois 
sentidos. A União analisará igualmente as circunstâncias que, juntamente com a adesão à 
Organização Mundial do Comércio (OMC), poderiam permitir a futura criação de uma Zona de 
Comércio Livre UE-Ucrânia, tal como previsto no APC. 
 
33. A fim de facilitar um clima favorável ao investimento na Ucrânia, a UE incentiva a Ucrânia 
a negociar e ratificar mais acordos bilaterais de protecção do investimento com os Estados-
-Membros da UE, de modo a estimular o investimento estrangeiro directo. A UE incentiva 
igualmente as autoridades ucranianas locais, regionais e nacionais a fazerem uso das oportunidades 
facultadas pela nova legislação sobre concessão pública para atrair o investimento nas infra-
-estruturas e nos serviços públicos. 
 
III.ii) C ooperação no domínio da justiça e dos assuntos internos 
 
34. A UE e a Ucrânia têm o mesmo interesse em desenvolver a cooperação para combater a 
imigração clandestina e o tráfico de seres humanos. A UE e a Ucrânia têm igualmente o mesmo 
interesse em desenvolver a sua cooperação no domínio da segurança das fronteiras e da luta contra 
os flagelos comuns da criminalidade organizada, incluindo o branqueamento de capitais, o tráfico 
ilícito de armas e drogas. 
 
35. Tendo em vista o actual processo de alargamento da UE, a UE procurará intensificar o 
diálogo com a Ucrânia sobre o ajustamento da política de vistos ucraniana com a UE através da 
introdução de requisitos relativos aos vistos conformes com as disposições da CE e a introdução de 
documentos de viagem que sejam suficientemente infalsificáveis. 
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III.iii) Cooperação regional e transfronteiriça com os países vizinhos 
 
36. A UE incentiva o desenvolvimento e o reforço das iniciativas de cooperação regional e 
transfronteiriça que envolvam a Ucrânia e os seus países vizinhos. Neste contexto, a UE salientará 
ainda mais as questões de gestão das fronteiras. 
 
37. Quanto ao desenvolvimento de redes de infra-estruturas, nomeadamente nos domínios dos 
transportes, telecomunicações, electricidade e condutas de energia, a UE, através do Programa 
TACIS, presta especial atenção às iniciativas regionais como a INOGATE (Interstate Oil and Gas 
Transport to Europe) e a TRACECA (Transport Corridor Europe Caucasus Central Asia), com o 
objectivo de melhorar a cooperação económica na região. A UE explorará igualmente as 
possibilidades de ligar os sistemas de transporte ucranianos (rodo e ferroviário) com as redes 
transeuropeias, e procurará maneiras mutuamente satisfatórias para resolver as questões dos 
transportes. Desse modo, ter-se-á especial cuidado em reforçar a coordenação com outros dadores e 
com as instituições financeiras internacionais, bem como em reforçar a participação do sector 
privado, que será decisiva para o êxito deste esforço. 
 
 
 

INSTRUMENTOS E MEIOS 
 
Disposições gerais 
 
38. A presente Estratégia Comum será executada de acordo com os procedimentos aplicáveis dos 
Tratados. O Conselho e a Comissão garantirão a unidade, a coerência e a eficácia das acções da União 
na execução desta Estratégia Comum, segundo as responsabilidades definidas nos artigos 3º e 13º do 
TUE. 
 
39. A UE contribuirá para a realização dos objectivos desta Estratégia Comum através de uma 
utilização adequada de todos os instrumentos e meios relevantes disponíveis na União, na 
Comunidade e nos Estados-Membros. 
 
40. Nos termos dos artigos 18º e 26º do Tratado da União Europeia, o Secretário-Geral do 
Conselho, Alto Representante para a Política Externa e de Segurança Comum (PESC), assistirá o 
Conselho e a Presidência na execução da presente Estratégia Comum no que diz respeito aos 
objectivos e iniciativas do âmbito da PESC, no âmbito das suas obrigações previstas nos Tratados. A 
Comissão será plenamente associada nos termos dos artigos 18º e 27º do Tratado da União Europeia. 
 
O Conselho, a Comissão e os Estados-Membros 
 
41. O Conselho, a Comissão e os Estados-Membros: 
 

– reverão, de acordo com as suas competências e capacidades, as acções, programas, 
instrumentos e políticas existentes, a fim de garantir a sua coerência com a presente 
Estratégia, com base nas áreas de acção referidas na Parte II e tendo na devida conta as 
iniciativas específicas constantes da Parte III; 
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– utilizarão plena e devidamente os instrumentos e meios existentes, nomeadamente o APC, 
bem como todos os programas relevantes da UE e dos Estados-Membros, e 
desenvolverão e manterão, para este efeito, um inventário indicativo dos recursos da 
União, da Comunidade e dos Estados-Membros, através dos quais será executada a 
presente Estratégia Comum. 

 
 
Coordenação 
 
42. Os Estados-Membros farão um esforço adicional para coordenar a sua acção em relação à 
Ucrânia, nomeadamente em organizações regionais e internacionais como o Conselho da Europa, a 
ONU, a OSCE e as Instituições Financeiras Internacionais (IFI), incluindo a articulação com a 
Comunidade sempre que esta tenha competência para tal. 
 
43. Também deve ser consolidada a coordenação entre os Estados-Membros e a Comissão, 
nomeadamente através de consultas regulares entre os respectivos representantes na Ucrânia. 
 
44. O Conselho, a Comissão e os Estados-Membros esforçar-se-ão por alcançar uma cooperação 
mais eficaz com as organizações regionais e internacionais, e procurarão, em sintonia com outros 
países animados do mesmo espírito, concretizar os objectivos da Estratégia. 
 
45. A UE convidará os países candidatos que fazem parte do processo de adesão lançado no 
Conselho Europeu do Luxemburgo em Dezembro de 1997 a associarem-se uns aos outros no âmbito 
da presente Estratégia Comum. 
 
Execução e revisão 
 
46. O Conselho: 
 
– assegurará que a Presidência seguinte apresente ao Conselho, no âmbito do seu programa geral, 

um plano de trabalho para a execução da presente Estratégia Comum, com base nas áreas de 
acção referidas na Parte II e tendo na devida conta as iniciativas específicas constantes da 
Parte III; 

 
– procederá à revisão e avaliação da acção da UE no âmbito da presente Estratégia e apresentará 

pelo menos um relatório anual ao Conselho Europeu sobre os progressos registados na 
realização dos seus objectivos; 

 
– passará em revista a situação na Ucrânia e o grau de cooperação da Ucrânia na execução da 

presente Estratégia, inclusive através de relatórios periódicos pelos Chefes de Missão, e 
procederá a uma avaliação no seu relatório ao Conselho Europeu; 

 
- sempre que necessário, apresentará recomendações de alterações às Partes II e III da presente 

Estratégia ao Conselho Europeu. 
 
 
47. A Comissão prestará a sua contribuição para estes trabalhos no âmbito das suas competências. 
 
 



ANEXOS 

Boletim 13.12.1999 - PT - PE 168.583  

72

Cooperação com a Ucrânia 
 
48. A UE e os seus Estados-Membros colaborarão estreitamente com a Ucrânia na execução da 
presente Estratégia Comum, especialmente através do APC e das suas instituições. 
 
Iniciativas específicas 
 
49. A UE desenvolverá as iniciativas específicas expostas na Parte III da presente Estratégia 
Comum e que se baseiam nas áreas de acção definidas na Parte II. Estas iniciativas serão adaptadas 
sempre que necessário e não obstam a que surjam eventualmente novas iniciativas durante a vigência 
da presente Estratégia Comum. O Conselho, a Comissão e os Estados-Membros apoiarão estas 
iniciativas específicas e contribuirão para a sua concretização, segundo as suas competências e 
capacidades. 
 
 

PARTE III 
INICIATIVAS ESPECÍFICAS 

 
Serão desenvolvidas as seguintes iniciativas específicas, sem prejuízo de eventuais novas iniciativas: 
 
Consolidação da democracia, do Estado de direito e das instituições públicas na Ucrânia 
 
50. A União esforçar-se-á por fomentar a democracia, a boa governação, os direitos humanos e o 
primado do direito na Ucrânia: 
 
– apoiando os esforços da Ucrânia para cumprir as suas obrigações democráticas internacionais e 

no domínio dos direitos humanos em consonância com as conclusões de Dublin, em especial no 
que se refere nomeadamente à abolição da pena capital, à promoção da boa governação, a um 
sistema jurídico e a um poder local democrático eficazes e transparentes, em cooperação com o 
Conselho da Europa e a OSCE; 

 
– estabelecendo um diálogo regular entre os provedores de justiça dos Estados-Membros da UE e 

da Ucrânia a fim de reforçar o papel dessa instituição neste país; 
 
– incentivando a Ucrânia a assinar, ratificar e aplicar os instrumentos internacionais relevantes no 

domínio dos direitos do homem, especialmente o Segundo Protocolo Adicional à Convenção 
das Nações Unidas sobre os Direitos Civis e Políticos, o Sexto Protocolo Adicional à 
Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais e a 
Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados; 

 
– reforçando a cooperação entre jornalistas e autoridades relevantes de modo a contribuir para o 

desenvolvimento de meios de comunicação livres. A Comissão investigará, em cooperação com 
os Estados-Membros, a possibilidade de apoiar a transmissão de um programa, como por 
exemplo Euronews, na televisão ucraniana. Os trabalhos terão início em Junho de 2000. 
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Apoio ao processo de transição económica na Ucrânia 
 
51. A UE ajudará a Ucrânia a prosseguir o processo de reforma económica através do aumento do 
impacto do aconselhamento em matéria de política económica, inclusive através do diálogo político a 
alto nível, no quadro do APC, a fim de promover o desenvolvimento de uma economia de mercado 
moderna e livre. 
 
52. A UE está disposta a prestar assistência técnica ao processo de reforma económica e social 
desde que a Ucrânia tome medidas para criar as condições necessárias à realização da reforma. A UE 
analisará a possibilidade de prestar assistência técnica à Ucrânia tendo em mente: 
 
– apoiar o desenvolvimento de um quadro jurídico, regulamentar e institucional transparente e 

estável na Ucrânia, criado para incentivar a actividade económica e o investimento local e 
estrangeiro. A Comissão, em cooperação com os Estados-Membros e outros órgãos 
competentes, irá preparar um relatório sobre esta iniciativa até Dezembro de 2000; 

 
– promover a aproximação gradual da legislação ucraniana à da UE e a sua implementação, em 

especial nas áreas da política da concorrência, serviços financeiros, normas e certificação, 
política fiscal e ainda emprego e direitos de propriedade intelectual. A Comissão é solicitada a 
apresentar propostas adequadas a este fim até Junho de 2000; 

 
– apoiar o desenvolvimento do sistema de saúde, em especial a sensibilização e a educação para a 

saúde pública, a fim de restringir a propagação de doenças transmissíveis. A Comissão, em 
cooperação com os Estados-Membros e outros órgãos competentes, irá preparar um relatório 
sobre esta iniciativa até Junho de 2001. 

 
53. Os Estados-Membros estudarão meios de prestar assistência à Ucrânia: 
 
– no apoio ao desenvolvimento de um sistema de segurança social bem orientado, em especial no 

que se refere à assistência social e aos regimes de pensões; 
 
– no apoio ao diálogo social e à adesão e aplicação das Normas da Organização Internacional do 

Trabalho, nomeadamente as sete normas laborais mínimas. No que se refere à ratificação e 
aplicação da legislação no domínio do emprego, será dada especial atenção à igualdade entre 
homens e mulheres. 

 
Cooperação para reforçar a estabilidade e a segurança na Europa 
 
54. A UE estudará meios de dar maior continuidade, flexibilidade e conteúdo à cooperação com a 
Ucrânia em matéria de estabilidade e segurança na Europa, de modo a torná-la mais operacional e 
eficaz, no âmbito do actual diálogo político instituído ao abrigo do APC, mediante: 
 
– a exploração das possibilidades de agendar reuniões periódicas de diálogo, a nível de peritos, da 

Tróica com a Ucrânia à margem dos grupos da PESC sobre o desarmamento, não proliferação, 
exportação de armas convencionais, a fim de organizar as primeiras reuniões durante o 
ano 2000/primeiro semestre de 2000. O diálogo nestes grupos terá por objectivo estabelecer a 
cooperação entre a UE e a Ucrânia nos seguintes domínios: não proliferação de armas de 
destruição maciça, incluindo armas químicas e armas de pequeno calibre e ligeiras com base na 
acção comum sobre este último tipo de armas (1999/34/PESC); 
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– o estudo das possibilidades de intensificar o diálogo entre a UE e a Ucrânia para promover a 
responsabilidade e a transparência nas transferência de armas convencionais, fazendo pleno uso 
do Código de Conduta sempre que adequado; 

 
– a exploração das possibilidades de cooperação mais estreita na prevenção de conflitos e gestão 

de crises, entre outros, no quadro das organizações internacionais relevantes, tais como as 
Nações Unidas e a OSCE, e na busca de uma solução política para os conflitos na região. A 
realização de reuniões periódicas entre a Ucrânia e a Tróica do Grupo de Trabalho da OSCE 
contribuiria para esse resultado. Um dos objectivos consistiria em trabalhar com a Ucrânia para 
desenvolver iniciativas conjuntas de política externa na área da prevenção de conflitos e gestão 
de crises orientadas para regiões e países terceiros, especialmente em zonas limítrofes da 
Ucrânia. 

 
55. A UE tomará, já no ano 2000, as seguintes iniciativas específicas relativas ao reforço da 
segurança e da estabilidade na Europa: 
 
– estudo da forma de facilitar a participação da Ucrânia quando a UE recorrer à União da Europa 

Ocidental no âmbito das missões de Petersberg; 
 
– estudo de meios de ajudar a Ucrânia a cumprir as obrigações impostas pela Convenção sobre a 

Proibição da Utilização, Armazenagem, Produção e Transferência de Minas Antipessoal e sobre 
a sua Destruição; 

 
– estudo de meios de dar início à cooperação entre a UE e a Ucrânia na prevenção do tráfico de 

armas ligeiras que constitui uma fonte de instabilidade para a Ucrânia e outros Estados da 
região. Depois de identificar e analisar a situação e as necessidades na região, a UE poderá 
elaborar uma Acção Comum sobre este problema a fim de: 

 
1)  Reforçar as capacidades de controlo da polícia e/ou serviços aduaneiros locais; 
2)  Tratar este tipo específico de criminalidade nos cursos de formação; 
3) Desenvolver o intercâmbio de informações entre a UE e os Estados membros da    Europol a 

fim de melhorar a análise das actividades criminosas que envolvam armas de pequeno 
calibre. 

 
Cooperação em matéria de ambiente, energia e segurança nuclear 
 
56. A Comunidade está pronta a apoiar os esforços do grupo de acção especial criado para 
apoiar as autoridades ucranianas nos seus esforços para reformar o sector energético. 
 
57. O apoio comunitário ao plano de acção do G7 inclui um contributo para o financiamento de 
melhoramentos a curto prazo da segurança de Chernobyl através da Conta de Segurança Nuclear 
gerida pelo Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento antes do encerramento, a 
desclassificação, a solução das consequências sociais do encerramento, a contribuição para o Plano 
de Protecção e a participação no financiamento de instalações de substituição, de acordo com 
compromissos anteriormente assumidos, para a compensação das perdas de energia da Ucrânia, 
desde que todos os procedimentos necessários possam ser satisfatoriamente concluídos, incluindo a 
criação de uma posição de consenso relativamente às condições de empréstimo e à redacção do 
acordo de empréstimo e respectiva garantia e desde que a Ucrânia respeite o seu compromisso de 
implementar o Memorando de Entendimento de 1995. 
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58. A UE procurará apoiar a Ucrânia nos seus esforços para reduzir o impacto negativo sobre a 
saúde pública da situação ambiental no país – nomeadamente no que se refere à qualidade da água 
potável, ao tratamento das águas residuais, à recolha e tratamento de resíduos e à poluição 
atmosférica. A UE apoiará reformas institucionais nas empresas públicas responsáveis por serviços 
ambientais, outros projectos de assistência técnica e investimentos ambientais. 

 
59. A próxima conferência "Ambiente para a Europa" decorrerá em Setembro de 2002 em Kiev 
e será uma ocasião para aumentar o interesse pelas questões ambientais na Ucrânia. Os Estados-
-Membros e a Comissão considerarão a possibilidade de proporcionar assistência técnica/apoio ao 
Ministério da Protecção Ambiental e da Segurança Nuclear na preparação e planeamento da 
conferência. 
 
 
Apoio à integração da Ucrânia na economia europeia e mundial 
 
60. A UE está pronta a manter e, se apropriado, a intensificar o seu apoio aos esforços da 
Ucrânia para satisfazer os requisitos de adesão à OMC. Será dada especial atenção à remoção de 
obstáculos ao comércio e ao investimento na Ucrânia, começando com a eliminação das medidas 
comerciais incompatíveis com o APC e a OMC. 
 
61. A UE analisará as circunstâncias que poderão, para além da adesão à OMC, permitir a futura 
criação de uma Área de Comércio Livre UE–Ucrânia como se prevê no artigo 4º do APC. O estudo 
conjunto de viabilidade económica da Área de Comércio Livre, que está a decorrer, proporcionará 
dados importantes para avaliar a situação. 
 
62. A Comissão analisará processos para aprofundar o diálogo sobre investimentos com a 
Ucrânia no âmbito do subcomité do APC sobre comércio e investimento e apresentará relatório ao 
Conselho em Junho de 2000. 
 
Cooperação em matéria de justiça e assuntos internos 
 
63. Com vista ao actual processo de alargamento da UE, e tendo também em conta a posição da 
Ucrânia como importante país de trânsito que proporciona uma ligação para o fluxo transfronteiras 
de um amplo leque de actividades não legais, a UE e a Ucrânia têm especial interesse em aumentar 
a cooperação em matéria de justiça e assuntos internos. A UE propõe concentrar os seus esforços 
com vista a: 
 
– avaliar a dimensão da imigração ilegal através da Ucrânia. Os Estados–Membros em 
associação com a Comissão realizarão uma análise de forças/fraquezas/oportunidades/ameaças dos 
mecanismos existentes para combater esses problemas até final de 2000; sempre que forem 
identificadas fraquezas, a UE procurará apresentar soluções; 
 
– aperfeiçoar a cooperação relativamente à readmissão dos próprios nacionais, de pessoas sem 
nacionalidade e de nacionais de países terceiros, incluindo a conclusão de um acordo de 
readmissão; 
 
– apoiar a plena aplicação da Convenção de Genebra, incluindo o direito de procurar asilo e o 
respeito pelos princípios de não-repulsão; 
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– estabelecer um diálogo regular entre as autoridades judiciais dos Estados–Membros e da 
Ucrânia em matérias civis e criminais, inclusive encorajando a Ucrânia a assinar, ratificar e 
implementar convenções–chave como a Convenção das Nações Unidas sobre a Criminalidade 
Transnacional Organizada; 
 
– oferecer-se para proporcionar ajuda prática à Ucrânia na implementação da sua legislação 
sobre branqueamento de capitais logo que aprovada; 
 
– estabelecer a cooperação entre as agências de aplicação da lei da União Europeia, a Europol 
e as autoridades de aplicação da lei da Ucrânia. 
 
64. Será criada em Kiev uma rede informal formada pelas Embaixadas dos Estados–Membros, 
pelos representantes da Comissão e de organizações internacionais relevantes, por forma a melhorar 
o intercâmbio e análise de informações em matéria de justiça e assuntos internos. Por meio de um 
diálogo no âmbito do APC entre os Estados–Membros, a Comissão, incluindo os funcionários de 
ligação em Kiev e as instâncias competentes da Ucrânia, será possível analisar com mais exactidão 
as necessidades da Ucrânia neste domínio. Será apresentado relatório ao Conselho até final de 2000. 
 
Cooperação regional e transfronteiriça com os países vizinhos 
 
65. A UE procurará encorajar o desenvolvimento e reforço de iniciativas de cooperação regional 
e transfronteiriça com a participação da Ucrânia e países vizinhos, por intermédio de: 
 
– um uso orientado da cooperação transfronteiras existente, e de programas regionais e inter-
-estatais. Nesse contexto, será consagrada especial atenção às questões de gestão das questões de 
fronteiras, incluindo a modernização técnica dos pontos de passagem fronteiriços das fronteiras da 
Ucrânia com a Hungria, Polónia, Roménia e Eslováquia; 
 
– o maior desenvolvimento dos programas Tacis com o objectivo de melhorar o 
desenvolvimento das redes de infra-estruturas, como o INOGATE e TRACECA, por forma a 
melhorar a cooperação económica na região. 
 
Cooperação nos domínios da cultura, da geminação e programas de intercâmbio 
 
66. A UE apoiará o fomento de laços mais estreitos entre as instituições públicas, a sociedade 
civil e as organizações não–governamentais da União e da Ucrânia, por intermédio de: 
 
– promoção de programas de intercâmbio educativo e científico entre escolas, universidades e 
institutos de pesquisa, prestando igualmente a devida atenção ao Centro de Ciência e Tecnologia da 
Ucrânia; 
 
– promoção de programas de geminação entre as administrações nacionais, regionais e locais, 
bem como as associações profissionais, os sindicatos, as organizações não governamentais e os 
meios de comunicação social. 
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A Comissão e os Estados–Membros coordenarão os seus programas. A Comissão estudará a 
possibilidade de fazer intervir programas comunitários com este objectivo (Tacis, Tempus e 
Democracia). Serão igualmente usados os instrumentos bilaterais dos Estados–Membros. 
 
Com base num inventário de instrumentos existentes (a ser elaborado pela Comissão em cooperação 
com o Secretariado–Geral do Conselho) e uma missão de identificação à Ucrânia, a Comissão 
apresentará relatório ao Conselho em Junho de 2000 e, subsequentemente, apresentará propostas de 
acção adequadas. 
 

 
PARTE IV 

 
Duração 
 
67. A presente estratégia comum aplicar–se–á desde a data da sua publicação e por um período 
inicial de quatro anos, que poderá ser prorrogado, revisto e, se necessário, adaptado pelo Conselho 
Europeu, sob recomendação do Conselho. 
 
Publicação 
 
68. A presente estratégia comum será publicada no Jornal Oficial. 
 
 
Feito em Helsínquia, em 
 

 Pelo Conselho Europeu 
         O Presidente 
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Declaração do Conselho Europeu 
 

sobre a Estratégia Comum para a Ucrânia 
 
 
 
Ao adoptar acções comuns, posições comuns ou quaisquer outras decisões ao abrigo do Título V do 
Tratado da União Europeia (Política Externa e de Segurança Comum), com base na Estratégia 
Comum, o Conselho delibera por maioria qualificada. 
 
A adopção de actos que não pertençam ao âmbito do Título V do Tratado da União Europeia 
continuará a ser efectuada de acordo com os processos de tomada de decisão adequados, previstos 
nas disposições aplicáveis dos Tratados, incluindo o Tratado que institui a Comunidade Europeia e 
o Título VI do Tratado da União Europeia. 
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ANEXO VI 

 

DOCUMENTOS APRESENTADOS AO CONSELHO EUROPEU DE HELSÍNQUIA 

 
 Documento de conjunto da Comissão sobre o alargamento 

 (12053/99) 
 

 Relatório sobre a Conferência Europeia 
 (13764/99) 
 

 Eficácia das instituições após o alargamento: Relatório da Presidência sobre as opções para a 
Conferência Intergovernamental 

 (13636/99) 
 

 Um Conselho eficaz para uma União alargada: Orientações para a reforma e recomendações 
operacionais 

 (13863/99) 
 

 Relatórios da Presidência sobre o reforço da  política europeia comum de segurança e defesa e 
os aspectos não militares da gestão de crises na União Europeia 

 (13619/1/99 REV 1) 
 

 Relatório da Presidência sobre a implementação da Estratégia Comum em relação à Rússia 
 (13860/99) 
 

 Estratégia Comum em relação à Ucrânia 
 (13523/1/99 REV 1+ REV 2 (en) + 13871/99) 
 

 Pacto de Estabilidade para a Europa do Sudeste: Relatório relativo à acção de apoio da UE ao 
Pacto de Estabilidade e à Europa do Sudeste 

 (13814/99) 
 

 Relatório da Presidência " Reforço da acção da União Europeia no domínio dos Direitos do 
Homem" 

 (13557/99) 
 

 Relatório do Conselho (ECOFIN) sobre a coordenação da política económica: revisão dos 
instrumentos e análise da experiência na fase 3 da UEM 

 (13123/1/99 REV 1) 
 

 Relatório do Conselho (ECOFIN) sobre o reforço da cooperação no domínio da fiscalidade 
 (13140/1/99 REV 1) 
 

 Relatório do Conselho (ECOFIN) sobre o combate à fraude 
 (13329/1/99 REV 1) 
 

 Relatório Conjunto sobre o Emprego 
 (13607/99 + ADD 1) 
 
 

 Relatório do Conselho sobre as Orientações em matéria de Emprego em 2000 
 (13606/99) 
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 Recomendação da Comissão para as Recomendações do Conselho relativas à execução das 

políticas de emprego dos Estados-Membros 
 (10994/99) 
 

 Recomendações do Conselho relativas à execução das políticas de emprego dos Estados-
-Membros 

 (13608/99) 
 

 Comunicação da Comissão relativa a uma proposta de orientações para as políticas de 
emprego dos Estados-Membros em 2000 

 (10992/99) 
 

 Relatório do Conselho: Estratégia de integração dos aspectos relacionados com o ambiente e o 
desenvolvimento sustentável na política energética 

 (13773/99) 
  

 Relatório do Conselho sobre Transportes e Ambiente 
 (11717/99) 
 

 Relatório do Conselho:  "Integração da protecção do ambiente e do desenvolvimento 
sustentável na política relativa ao Mercado Interno" 

 (13622/99) 
 

 Relatório do Conselho sobre a integração do desenvolvimento sustentável na política 
industrial da União Europeia 

 (13549/1/99 REV 1) 
 

 Relatório do Conselho: Estratégia relativa à integração do ambiente e do desenvolvimento 
sustentável na Política Agrícola Comum, elaborada pelo Conselho Agricultura 

 (13078/99) 
 

 Integração do ambiente nas políticas de desenvolvimento da Comunidade 
 (13644/99) 
 

 Relatório da Comissão sobre a integração do ambiente e do desenvolvimento sustentável nas 
políticas comunitárias 

 (13572/99) 
 

 Relatório coordenado da Comissão sobre os indicadores ambientais 
 (13573/99) 
 

 Comunicação da Comissão sobre a avaliação global do Quinto Programa de Acção para o 
Ambiente 

 (13598/99) 
 

 Relatório da Comissão: "Legislar melhor 1999" incluindo a subsidiariedade 
 (13725/99) 
 

 Relatório sobre a ultimação e avaliação do Plano de Acção contra a criminalidade organizada 
(9917/3/99 REV 3 + REV 4 (s)) 

 
 Plano de Acção da União Europeia sobre a acção conjunta com a Federação Russa contra a 

criminalidade organizada: Princípios básicos 
(13009/1/99 REV 1) 

 
 

 Estratégia Europeia de Luta contra as Drogas (2000-2004) 
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 (12555/3/99 REV 3) 
 

 Relatório da Comissão sobre a salvaguarda das estruturas desportivas existentes e manutenção 
da função social do desporto no quadro comunitário 

 
 
 
 



Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int
New: http://www.europarl.europa.eu
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