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Introdução

Gostaria de agradecer à Presidência Dinamarquesa, ao Primeiro-Ministro Rasmussen e aos
Ministros Møller e Haarder pela sua colaboração activa com o Parlamento Europeu ao longo dos
últimos seis meses. Gostaria igualmente de agradecer ao Primeiro-Ministro Simitis por ter aberto a
via a uma cooperação cada vez mais intensa entre o Parlamento e o Conselho. Estão a definir os
futuros padrões.

Esta é uma cimeira muito especial. O tema principal tem sido o alargamento, mas esta Presidência
não se debruçou apenas sobre um assunto. Juntos produzimos muito em termos de legislação, com
cerca de uma dúzia de conciliações concluídas com êxito, incluindo no tocante à segurança aérea e
aos produtos cosméticos. A Presidência participou em 38 debates em plenário e trabalhou com
todas as nossas comissões parlamentares. Começámos bem e avançámos ainda melhor no que se
refere ao diálogo sobre a melhoria da qualidade da legislação da UE. Concordamos com a data-alvo
do Conselho Europeu da Primavera. A nossa cooperação está a continuar a dar resultado.

Temos ainda outra importante questão a resolver. O Parlamento Europeu gostaria que esta reunião
desse uma resposta às consequências do grave acidente provocado pelo Homem nas costas da
Galiza. Aceleraremos os nossos procedimentos para reforçar o pacote Erika. É meu desejo
expressar, através do Primeiro-Ministro espanhol Jose Maria Aznar, a nossa solidariedade para com
a população da Galiza. Precisamos, contudo, de demonstrar mais do que solidariedade e
compreensão. Enquanto ramo da autoridade orçamental, responderemos com a máxima  urgência a
quaisquer propostas de fornecimento de um apoio financeiro prático.

Alargamento

Mas, como poderiam esperar, pretendo consagrar a maioria das minhas observações à questão
primordial desta cimeira: o alargamento. Gostaria de registar a nossa apreciação pelos imensos os
esforços desta Presidência, das Presidências anteriores que prepararam o terreno, bem como da
Comissão, e, através destas, dos seus serviços, com vista à concretização desta grande ambição e à
preparação deste importante evento de hoje. Nós, no Parlamento, desempenhámos o nosso papel.
Agora chegou a vossa vez.

Este sprint final comporta duas dimensões e dar-vos-ei a conhecer a posição do Parlamento
Europeu sobre cada uma delas. Conhecem melhor do que ninguém os elementos do dossier, mas
permitam-me que lhes transmita o ponto de vista do Parlamento.

Faz hoje exactamente 21 anos que o General Jaruzelski introduziu a lei marcial na Polónia. Esta
data, 13 de Dezembro, deverá agora adquirir um novo significado para a História da Polónia,
apagando um dia negro no seu passado.
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Há, antes de tudo, a questão pendente do financiamento do alargamento, que figura entre as mais
delicadas que serão tratadas nesta reunião. O Parlamento Europeu apoia os esforços da Presidência
dinamarquesa no sentido de chegar a um acordo. Como é evidente, nem todos estão contentes com
ele. Alguns Estados-Membros pensam que vai demasiado longe; alguns países candidatos pensam
que não vai suficientemente longe. Compreendo inteiramente as preocupações legítimas e razoáveis
dos Estados-Membros contribuintes que desejam minimizar, num momento difícil do ciclo
económico, o impacto na sua economia dos compromissos necessários. Paralelamente, os países
candidatos à adesão também têm preocupações legítimas, pretendendo minimizar o choque fiscal
engendrado por um cash-flow insuficiente e as eventuais repercussões negativas para o seu
desenvolvimento macroeconómico dos próximos anos. Verificamos também que, em alguns países
candidatos à adesão, o apoio público ao alargamento pode ser frágil. Inovações sobre este aspecto
deveriam ajudar a convencer a opinião pública das vantagens da adesão. Todas estas preocupações
devem ser devidamente ponderadas para se chegar a uma solução razoável, equilibrada e flexível
que se inscreva confortavelmente dentro dos limites das Perspectivas Financeiras acordadas em
Berlim, uma solução que respeite aquilo que foi descrito como "o imperativo histórico" do
alargamento. "Imperativo" pode não ser a palavra adequada. Há escolha. Essa escolha ainda se
encontra em aberto, mas já foi assinado um contrato moral e político. Quanto ao financiamento, o
Parlamento não pede um salto de gigante, mas apenas alguns passos suplementares, caso necessário.

Chipre

Em segundo lugar, a reconciliação da Europa deverá englobar a reconciliação de Chipre. Um
conjunto de circunstâncias proporcionou à nossa geração uma oportunidade única para solucionar a
questão de Chipre. Chipre assinará o seu Tratado de Adesão em 16 de Abril de 2003. Resta  saber
se o fará como Estado unificado, representando todos os cipriotas. A decisão final cabe às duas
comunidades e ao medianeiro das Nações Unidas, reunidos nesta cidade neste preciso momento. O
Parlamento apoia firmemente os esforços de Kofi Annan e espera que, mesmo nesta fase tardia, a
sabedoria vença e os líderes políticos da ilha cheguem a um acordo. Nicósia é a última capital
dividida da Europa e simboliza tudo o que não deve existir. A este respeito, peço-vos que utilizem
toda a vossa persuasão moral para convidar os principais intervenientes nas discussões que estão a
processar-se noutra parte desta cidade a dar um grande passo em frente para que, tal como me
confirmaram quase todos os representantes da comunidade cipriota turca no último fim-de-semana,
ninguém seja deixado para trás nesta Europa que estamos a construir.

Bulgária e Roménia

O Parlamento Europeu apoia sem reservas o objectivo de fazer do ano 2007 a segunda vaga de
adesão do quinto alargamento. Por conseguinte, acolhemos a proposta hoje, aqui, com satisfação;
contudo, esta data está sujeita a condições. Fazer com que a Bulgária e a Roménia partilhem a
mesma ambição em nada põe em causa a condição da adopção do acervo, nem invalida o princípio
da diferenciação e da adesão por mérito próprio. Trata-se, contudo, de fixar um ponto a atingir e de
fornecer uma "alavanca" com vista a mobilizar as energias necessárias para elevar ao nível
necessário as normas em matéria de legislação, aplicação, administração e justiça. Tal aplica-se
sobretudo à Roménia onde grassa, tal como assinala explicitamente o recente relatório da Comissão
(e passo a citar, tal como fiz recentemente nas Câmaras conjuntas do Parlamento romeno em
Bucareste) "uma corrupção generalizada". As autoridades romenas devem agir para enraizar e
incentivar a luta contra a corrupção e adoptar as melhores práticas em matéria de liberdade dos
meios de comunicação e de pluralismo político.
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Turquia

O Parlamento pronunciou-se por ampla maioria (376 votos a favor, 156 contra e 18 abstenções) a
favor de uma atitude aberta, confirmando assim a vocação europeia da Turquia, manifestando
simultaneamente prudência, colocando as condições necessárias e decidindo não enveredar por uma
via alternativa que recusaria a adesão, propondo, pelo contrário, uma parceria estreita. Tal reveste-
se de um importante significado. A mensagem do Parlamento indica que concepções geográficas ou
culturais particulares da Europa não constituem um obstáculo à adesão. O Parlamento reservará um
tratamento igual à candidatura da Turquia, mas a igualdade de tratamento pressupõe o respeito de
determinadas obrigações. A vossa decisão de oferecer uma revisão definitiva daqui a dois anos
reflecte progressos tangíveis e mensuráveis para a caminhada da Turquia rumo à adesão à UE. Ao
fazê-lo, o Conselho Europeu demonstrou a coragem de apoiar a evolução da sociedade turca e a
atitude progressista, democrática e europeia do novo governo. A Turquia deverá compreender que
se trata de uma demonstração notável de uma nova fase na sua relação com a UE, em
reconhecimento dos seus esforços. Deveria ser esta a mensagem a transmitir quer pela nossa parte
quer pelos dirigentes turcos como resultado real desta reunião.

O trabalho do alargamento não termina hoje. Coloca-se agora um novo desafio: explicar aos
cidadãos o que os líderes políticos decidiram por eles, obter o seu assentimento e apoio
demonstrando-lhes o que têm a ganhar. Uma vez passado o "evento", chegará o momento de fazer
funcionar o processo do alargamento. Será também o momento de gerir cuidadosamente a
comunicação para evitar dar falsas esperanças ou "marcar golos na própria baliza", não
correspondendo às expectativas. A nossa opinião pública precisa de ser novamente empenhada
neste processo e esta é uma tarefa gigantesca.

A perspectiva parlamentar

Pelo seu lado, o Parlamento Europeu prestará o seu contributo acelerando os trabalhos por forma a
que os tratados de adesão sejam aprovados em tempo útil para assinatura. Enquanto ramo da
autoridade orçamental, faremos o necessário, incluindo em matéria de "dividendos da paz" a favor
de Chipre, se essa for a via aqui escolhida para garantir um acordo. Uma vez assinados os tratados,
o Parlamento Europeu acolherá os observadores dos países candidatos, com base na ponderação
decidida em Nice.

No que se refere às consequências interinstitucionais do alargamento, partilhamos do ponto de vista
segundo o qual é necessário um acordo entre nós para garantir, após o dia 1 de Maio de 2004, um
processo parlamentar transparente, mas rápido, de nomeação de 10 Comissários dos países
candidatos à adesão. Estamos também dispostos a aceitar uma partida antecipada da actual
Comissão, mas não antes de 1 de Novembro de 2004. Trabalharemos em conjunto em Janeiro para
chegar a uma conclusão sobre este ponto.
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Participação na Conferência intergovernamental

O Presidente da Convenção informou-vos na noite passada sobre o andamento dos trabalhos da
mesma. Estamos preocupados com o seu calendário, já que provavelmente excederá em três meses
o seu mandato inicial de um ano. Por este motivo, o Parlamento considera que o Praesidium da
Convenção deveria preparar e elaborar o mais depressa possível um documento. Tal evitaria a
confusão criada pela apresentação de projectos concorrentes de constituições, de estatutos diversos,
e a sua deliberação apressada. Sobre este aspecto, gostaria de colocar uma questão: poderão
confirmar que a Convenção terminará até ao Conselho Europeu de Salonica, permitindo que essa
cimeira elabore a ordem de trabalhos para a CIG?

Sem entrar em pormenores, permitam-se que formule duas observações gerais. Nos debates
constitucionais das próximas semanas deveremos evitar encerrar-nos numa discussão que, aos olhos
do público, se afigure "corporativa" ou preocupada com o próprio umbigo. As "guerras do poder " e
o "corporativismo" dariam uma má imagem da Convenção. A população não compreenderá que as
suas preocupações quotidianas e concretas sejam submergidas por querelas em torno da designação
do responsável pela política externa ou de quem ocupará o melhor lugar à mesa.

O resultado será julgado segundo um determinado número de critérios: aproxima a UE dos
cidadãos? Aumenta a democracia parlamentar na Europa? Os cidadãos detêm as rédeas do
processo? Reforça a nossa capacidade para dar respostas concretas às questões que interessam a
população - emprego, segurança alimentar, um ambiente mais limpo - e de uma maneira em que o
cidadão sinta que pode influenciar o curso das coisas?

Questões institucionais e reforma da Presidência

É nesse contexto que vos formulo a minha única observação no tocante à discussão que realizarão
mais tarde sobre a reforma do Conselho. A reforma vai para além da questão das presidências
rotativas. No entender do Parlamento, a reforma principal consiste realmente em assegurar o
máximo grau de transparência. A presidência dinamarquesa envidou esforços consideráveis, mas,
sempre que o Conselho legisla, as suas deliberações deveriam ser públicas em todas as fases,
criando deste modo uma cadeia ininterrupta de prestação de contas quando se trata de decidir em
nome dos nossos cidadãos.

Quando a Convenção apresentar os resultados do seu trabalho à Conferência Intergovernamental,
gostaria que tivessem em mente o pedido firme dos presidentes dos parlamentos dos Estados
candidatos à adesão no sentido de serem plenamente associados à Conferência a partir do primeiro
dia. Independentemente da sua situação precisa, formal e legal no final dos trabalhos da CIG, os
estados candidatos à adesão adquiriram o direito de participar activamente e em pé de igualdade a
partir do início.
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Perspectivas futuras da UE

Na sequência da conclusão do quinto alargamento e da confirmação da inclusão e da
irreversibilidade da adesão da Bulgária e da Roménia, sem novas condições prévias, teremos de
enfrentar a questão de um compromisso político que ofereça a perspectiva de adesão aos países da
Europa do Sudeste nos Balcãs ocidentais. Esta será a próxima tarefa da União que deverá incentivar
a perspectiva de uma aproximação à União Europeia e assumir um compromisso mais firme.

Novos vizinhos

Uma segunda consequência, sobre a qual o Conselho "Assuntos Gerais e Relações Externas" já
elaborou algumas directrizes úteis, será a necessidade de uma iniciativa "Novos Vizinhos"
susceptível de fornecer uma ajuda aos novos países que farão fronteira com a União após a adesão
dos "dez de Laeken".

Kalininegrado

Cumprirá felicitar o Conselho pela solução encontrada com o governo russo sobre a espinhosa
questão do trânsito no enclave de Kalininegrado. A União Europeia não deverá, contudo,
"descansar à sombra da bananeira", devendo, pelo contrário, dar o impulso positivo que fará de
Kalininegrado a plataforma para um aprofundamento regional das nossas relações com a Rússia.
Agora que a questão dos vistos já foi resolvida, há que reactivar o projecto do ano passado do
presidente Prodi respeitante ao desenvolvimento regional.

Relações com a Rússia

As nossas relações com a Rússia são cruciais e tornar-se-ão ainda mais importantes com uma União
Europeia alargada. No nosso diálogo reforçado com o presidente Putin, não deveremos hesitar em
falar dos direitos do Homem e, em particular, da situação na Chechénia. Esta é a firme convicção
que os líderes dos grupos políticos me pediram que vos transmitisse.

Conclusão

Esta União, a União que hoje decidirão alargar e reforçar, é porventura acima de tudo a União dos
direitos do Homem e da sua promoção. Não deveremos nunca deixar de afirmar o primado dos
direitos do Homem no mundo.

*********




