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O referendo irlandês: seguimento

1. O Parlamento Europeu acolheu com satisfação os resultados do referendo irlandês. Os cidadãos
consultados deram-nos uma mensagem forte e positiva: alargamento e alargamento já. Se o
resultado tivesse sido diferente, a vossa tarefa neste fim-de-semana teria sido muito mais difícil.
O povo irlandês escolheu o alargamento, e não o egoísmo, o que abre o caminho ao encontro da
União com a História. Gostaria agora de extrair três ensinamentos para o nosso trabalho futuro.

2. Nunca mais devemos permitir que o processo de integração europeu se afaste da opinião
pública. Pela sua natureza própria, o Tratado de Nice era um documento complicado, mas, se o
que está em jogo for explicado e comunicado de uma forma clara e honesta pelos políticos no
terreno, e não apenas pelos meios de radiodifusão, a opinião pública responderá de uma forma
positiva. E não só responderá, como estará preparada para fazer grandes progressos e para pôr
de lado as abordagens provincianas e a curto prazo em benefício de uma visão a mais longo
prazo. A grande viragem operada na opinião pública, com votos a favor em todos os 42 círculos
eleitorais irlandeses, demonstra que a causa da Europa pode ser aceite pela  opinião pública. Os
ensinamentos do diálogo, da informação e da clareza devem ser tidos em conta pela Convenção.
Seria oportuno que eu pudesse falar-vos do parecer do Parlamento sobre o trabalho da
Convenção, mas não é agora a altura adequada.

3. Um segundo ensinamento diz respeito ao calendário do alargamento. Há agora uma grande
urgência em que a União adopte uma política sobre uma série de questões. Se não o
conseguirmos em Bruxelas, como poderemos consegui-lo a meio da noite em Copenhaga? Se as
soluções forem improvisadas no último momento, acabaremos por chegar ao mesmo tipo de
decisão de última hora que vimos no passado, nomeadamente em Nice.

4. Um terceiro ensinamento tem a ver com as atitudes do público em relação ao próprio
alargamento. Uma das mais frequentes reacções ouvidas na rua, nos “pubs”, à porta dos centros
comerciais era: “A Irlanda tirou muitos benefícios da União. Chegou a altura de deixar que os
outros o façam.”
Trata-se de uma resposta generosa, baseada numa atitude realista, ditada pela experiência, uma
vez que as vantagens de que usufruiu a Irlanda também beneficiaram os outros 14 países; a
transformação das economias dos 10 beneficiará também os 15.

5. É necessário que esta resposta generosa, mas realista, tenha eco nas nossas deliberações de hoje,
que deverão basear-se em idealismo e na defesa esclarecida dos interesses pessoais.
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O mandato do alargamento: as questões em jogo

6. Deixem-me começar por transmitir a posição do Parlamento sobre o alargamento. Acolhemos
com satisfação os relatórios da Comissão e partilhamos a opinião de que só por mérito, e por
nada mais que o mérito, deveriam aderir 10 dos Estados candidatos à União em 2004. Este
Conselho Europeu deve dar agora à Presidência e à Comissão um claro mandato de negociação
para os capítulos restantes, sem quaisquer outros novos pré-requisitos adicionais, a fim de que
possamos chegar a acordo no que respeita à adesão destes 10 países em Copenhaga. O referendo
irlandês abriu o caminho; o último tijolo do muro de Berlim foi retirado; não devemos começar
neste fim-de-semana a tornar a colocar tijolos no Muro.

Uma abordagem contabilística e pouco clarividente do projecto de alargamento não irá apenas
criar novos obstáculos, e talvez pôr em perigo o projecto, mas também enfraquecerá as
oportunidades de êxito de uma União alargada e atrasará a transformação económica desejada.

7. Deveria ser impensável que a Polónia, a Hungria, a República Checa ou quaisquer dos outros
países pudessem ser algo mais do que beneficiários líquidos da União nos primeiros anos da sua
adesão.

8. Desde os primeiros alargamentos, a União sempre garantiu, e com bom fundamento, que os
novos membros recebessem uma ajuda inicial do orçamento da União: os 25,6 mil milhões €
propostos para a ajuda estrutural constituem um mínimo absoluto. As propostas são exequíveis
e respeitam inteiramente o acordo de Berlim.

9. Estes montantes não são apenas possíveis nos termos das decisões do Conselho Europeu de
Berlim sobre o financiamento futuro (para 6 e não para 10): correspondem à realidade
orçamental. Os pagamentos necessários ao alargamento são, no total, inferiores aos montantes
das perspectivas financeiras.

10. Tudo o que fosse inferior aos montantes apresentados nas propostas da Comissão para os
Fundos Estruturais, os pagamentos directos e os mecanismos compensatórios não poderia ser
aceite pelo Parlamento Europeu. Gostaria de lhes recordar que o Parlamento não apenas tem de
dar o seu parecer favorável aos tratados de adesão, como é também a autoridade orçamental que
terá de aprovar o pacote financeiro global. Tudo o que fosse inferior aos  montantes
apresentados nas propostas da Comissão teria um efeito negativo sobre a opinião pública nos
Estados candidatos à adesão. E, talvez ainda mais importante, poria em perigo os consideráveis
esforços de transformação económica levados a cabo por esses Estados.



DISCURSO DO PRESIDENTE

Boletim 28.10.2002 - PT - PE 323.933

7

11. É necessário que perspectivemos o que está em causa em termos reais. Se procedermos a uma
análise minuciosa das despesas, verificamos que o pacote orçamental total que irá financiar o
alargamento em 2006, ano em que as despesas serão maiores, corresponderá a 30 € per capita
na Dinamarca e a 20€ per capita na Alemanha. O que realmente está em jogo é cerca de um
milésimo do PIB da UE. Há um preço a pagar, mas esse preço é exequível.

12. No que respeita à agricultura, já nos encontramos numa fase demasiado tardia do processo para
começarmos a acrescentar condições suplementares. Todos sabemos que nos aguarda uma
decisão difícil sobre a reforma da PAC, que será necessária para as próximas perspectivas
financeiras. As iniciativas tomadas pelos governos da França e da Alemanha dão-nos algumas
esperanças no que diz respeito a estas questões porque se encontram formuladas em termos de
condições a posteriori e não de condições a priori. Exigir compromissos e garantias antes da
conclusão em Copenhaga é prematuro, irrealista e desnecessário. Mais uma vez, há que ter o
sentido da perspectiva.

13. Os esforços feitos pelos Estados candidatos à adesão são extraordinários. Alguns estão a investir
bastante nos controlos das fronteiras – os nossos controlos de Schengen – a expensas próprias.
Em alguns países, os rendimentos agrícolas poderão diminuir aquando da adesão, e as
disposições em matéria de liberdade de circulação implicam que esses países terão de esperar
anos até que os seus cidadãos possam procurar oportunidades de emprego noutros países da
União, ainda que estes sejam actualmente importadores líquidos de mão-de-obra. Em alguns
casos, poderão vir a receber menos de metade da ajuda estrutural que os novos Estados-
Membros anteriores receberam aquando da adesão. A não ser que tomemos medidas para
garantir que nenhum novo Estado-Membro seja contribuinte líquido nos primeiros anos após a
adesão, este aspecto vai ser dificilmente ser aceite pela opinião pública. Os líderes dos países
em causa estão preparados para aceitar o desafio, e não devemos, portanto, fazer dessa sua
tarefa uma “missão impossível”.

14. No que respeita ao controlo, apoiamos a abordagem da Comissão que, uma vez mais, se baseia
nas condições a posteriori, não penalizando os nossos parceiros. Temos o dever de ser
vigilantes, mas igualmente o dever de não criar novos obstáculos. Esperamos dos Estados
candidatos à adesão um elevado grau de conformidade com o acervo comunitário, mas não
devemos esperar que eles respeitem normas mais rígidas do que as que nós próprios cumprimos.
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15. No que respeita ao capítulo institucional, gostaria de apresentar duas questões: já afirmámos a
nossa nítida preferência por que a distribuição dos lugares no Parlamento Europeu reflicta de
uma forma visível os princípios da igualdade e da proporcionalidade. O Parlamento entende que
alguns Estados candidatos à adesão ficaram desfavorecidos aquando da distribuição de lugares
decidida em Nice. Se o Primeiro Ministro dinamarquês, já que estamos a aproximar-nos do
Natal, encontrar uma forma de Pai Natal ir ao encontro das preocupações legítimas de alguns
dos Estados candidatos à adesão, poderá contar com um forte apoio da parte do Parlamento
Europeu. Em segundo lugar, conformemente ao espírito de relações abertas entre as Instituições,
no que respeita aos lugares do Parlamento, no período transitório de 2004/2009, até uma
participação da Bulgária e da Roménia, gostaria de ser mantido informado das deliberações do
Conselho a este respeito e de ter a oportunidade de dar o meu parecer antes da adopção de
eventuais posições.

Outras questões relativas ao alargamento

16. No que diz respeito à Bulgária e à Roménia, o Parlamento apoia que se mantenha a dinâmica,
melhorando o “road-map”, fixando uma data-limite para a entrada e aumentando a ajuda de pré-
adesão que é necessária para que tal aconteça.

17. No que diz respeito à Turquia, observamos que foram feitos progressos substanciais na Turquia
nos últimos meses antes das eleições, e esperamos que as discussões com o novo governo e com
a nova Grande Assembleia Nacional a eleger na Turquia conduzam à realização de esforços
ainda maiores no sentido da reforma, a fim de que possa proceder-se a uma avaliação objectiva
da situação o mais rapidamente possível.

18. No que diz respeito a Chipre, as conclusões a que chegaram em Sevilha mencionavam uma
preferência por um Chipre reunificado. Espero que encontrem as palavras necessárias para
exprimir um apoio renovado a todas as diligências necessárias à obtenção de um acordo,
salientando ainda mais a urgência.
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19. Kalinegrado faz parte da nossa agenda. Obviamente, as negociações competem ao Conselho e
à Comissão. Nós não temos nenhum mandato de negociação, mas não deixámos de observar que
a vivacidade retórica crescente que tem vindo a animar o debate sobre esta questão,
nomeadamente na Duma russa. Tomei portanto a iniciativa de reunir os presidentes de todos os
parlamentos dos Estados implicados (o Presidente da Duma russa, o Presidente do Conselho da
Federação russa, o Presidente da Duma Regional de Kalinegrado, o Presidente do sejam polaco,
Presidente do Senado polaco, o Presidente do Seimas lituano) para tentar reduzir o ardor do
debate e transmitir-lhes a ideia de que estamos preparados para, sem preconceitos, respeitar
determinados princípios básicos. Para mim, é óbvio que a solução passa por um claro
reconhecimento de soberania da Lituânia e pelo respeito da dignidade da Rússia. Congratulamo-
nos com o trabalho do Conselho neste domínio, na medida em que se reconhece esses
princípios. Ao indicar estar disposta a respeitá-los esses princípios, a Lituânia, sujeita às
condições gerais, merece e exige uma garantia de que participará no processo de Schengen o
mais rapidamente possível. Devíamos aproveitar a ocasião para desenvolver uma estratégia de
progresso nas nossas relações com a Roménia, com uma nova e intensa cooperação na região. A
Comissão tomou uma iniciativa nesse sentido durante a Presidência sueca, iniciativa essa a que
não foi ainda dada resposta. Temos agora a oportunidade de fazer progressos nessa matéria. Um
outro aspecto que gostaria de salientar é que este caso, entre todos os outros, constitui um teste à
coerência da nossa Política Externa e de Segurança Comum. Se os Estados-Membros não
reconhecerem a importância de agirem enquanto União, e não de apresentarem um cocktail de
alternativas nacionais, todo o trabalho positivo já feito será posto em causa e todas as possíveis
soluções postas em risco.

Cooperação interinstitucional

20. Gostaria agora de apresentar uma observação de ordem geral: a Presidência dinamarquesa
envidou grandes esforços para fortalecer as ligações com o Parlamento Europeu, o que abriu
novas perspectivas. Decidi envidar esforços suplementares para garantir a adopção de um
acordo interinstitucional relativo à melhoria da legislação até à Cimeira de Copenhaga, pelo
menos nos domínios que possam ser objecto de consenso, o que é realista, respeita as
prerrogativas das instituições, conduzindo, no entanto, a resultados tangíveis no que respeita à
qualidade da nossa legislação. No que se refere à consolidação e codificação, o acervo
comunitário, que é uma questão que as reuniões do Conselho Europeu abordaram com bastante
frequência nos últimos 10 anos, tenho de admitir que poucos progressos foram feitos.
Precisamos de um programa ambicioso com prazos bem definidos, a fim de que a massa de
legislação comunitária seja reduzida a proporções facilmente geríveis, o que deveria constituir o
nosso contrato com os cidadãos em matéria de simplificação da Europa. Os nossos progressos
seriam assim vistos de uma forma vigorosa e visível.
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21. Também foram feitos bons progressos no que diz respeito ao acesso aos documentos e ao
fornecimento de informações sensíveis ao Parlamento no que se refere às questões de política
externa e de segurança. Aprovámos um acordo nesta semana. Devem estar conscientes do
calendário que isso implica. Se recebermos, na próxima semana, uma confirmação de que existe
acordo quanto ao texto, que estabelece todas as medidas necessárias para o tratamento seguro de
todos os dados sensíveis, retiraremos o recurso interposto junto do Tribunal de Justiça contra o
Conselho. Trata-se de um bom exemplo da primado da política, mas espero igualmente que
cheguemos a um rápido acordo sobre o acesso aos documentos relativos ao terceiro pilar
(Justiça e Assuntos Internos), que, para mim, faz parte integrante do acordo agora existente.

22. Em Sevilha, declarei que gostava de tornar a falar-vos de uma questão de considerável
importância para o Parlamento Europeu, bem como para a União Europeia enquanto tal: o
Estatuto dos Deputados. Não disponho de mandato para negociar, mas sim para proceder a
conversações exploratórias. Para tal, preciso de tentar ajuizar se devo empreender diligências, o
que não farei, se for em seguida obrigado a recuar. Agradeço a resposta positiva que até agora
me foi veiculada. Os contactos estabelecidos a nível dos nossos chefes de gabinete devem ser
agora acelerados, para que eu possa informar o Parlamento sobre a questão, com base nas
indicações que me forem fornecidas.

Encontro com a História

23. Como afirmei no início, o último grande obstáculo político ao alargamento desapareceu com o
referendo irlandês realizado no sábado passado. Nesta Cimeira, há que conferir um mandato
claro à Comissão e à Presidência que nos permita encerrar o processo. É do interesse de todos os
nossos Estados-Membros que os ganhos em termos de segurança, democracia, solidariedade,
segurança dos alimentos, segurança nuclear, voz dos europeus no mundo, ganhos que o
alargamento pode proporcionar, não sejam postos em perigo por conclusões ambíguas, o que
implica que os negociadores possam perder a ocasião que representa o encontro histórico de
Copenhaga, em Dezembro.

Chegou o momento de aproveitar a ocasião e levar este projecto a bom termo com todos os
seus desafios, que não devem ser minimizados, mas que, no quadro mais geral da situação que
vivemos, não devem também ser exagerados.

Colocados perante o verdadeiro desafio do alargamento, que opção iremos fazer? O nosso
Continente esteve dividido por uma cortina de ferro, por forças de opressão que sobreviveram à
Segunda Guerra Mundial. Se, nesta ocasião, por vontade e opção política, mostrarmos que
estamos dispostos a que a divisão continue, semearemos uma amarga colheita. O que se
semeia, colhe-se. Estamos num mundo cada vez mais instável, inseguro e sujeito a ataques
terroristas em todos os cantos do planeta. Isto constitui um desafio para esta geração de líderes
europeus. Temos de compreender que, se, ao procedermos à nossa escolha, optarmos por não
nos reconciliar quando chegar o momento devido, optamos por libertar as forças da noite. Faça-
se luz.

_______________


