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DOC 13 de dezembro de 1992

CONSELHO EUROPEU
DE EDIMBURGO - 11/12
DE DEZEMBRO DE
1992:CONCLUSOES DA
PRESIDENCIA

|

DOC/92/8

                                P A R T E    A 

 

   Introdução 

 

   1.    O   Conselho   Europeu   reuniu-se   em   Edimburgo,   em   11    e

   12 de Dezembro de 1992,  para debater os problemas centrais na  ordem  do

   dia  da  Comunidade. A reunião foi precedida por uma troca de  pontos  de

   vista  entre os membros do Conselho Europeu e o Presidente do  Parlamento

   Europeu sobre diversas questões constantes da ordem de trabalhos. 

 

   2.    O  Conselho  Europeu  acordou em soluções para um  amplo  leque  de

   questões  essenciais ao progresso na Europa. Isso prepara o caminho  para

   que os seus cidadãos voltem a ganhar confiança na construção da Europa, o

   que contribuirá para a recuperação da economia europeia. 

 

   O Conselho Europeu chegou a acordo, em especial, em relação às  seguintes

   questões que se revestem da maior importância: 

 

   -  os problemas levantados pela Dinamarca à luz do resultado do referendo

      dinamarquês   sobre  o  Tratado  de  Maastricht,  efectuado  em   2 de

      Junho de 1992; 

 

   -  directrizes para aplicar o princípio da subsidiariedade e medidas para

      aumentar  a  transparência  e  a abertura  no  processo  decisório  da
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      Comunidade; 

 

   -  o  financiamento  da acção e políticas comunitárias até  ao  final  da

      presente década; 

 

   -  o início das negociações de alargamento com vários países da EFTA; 

 

   -  a  criação  de um plano de acção por parte dos  Estados-membros  e  da

      Comunidade para promover o crescimento e combater o desemprego. 

 

   Tratado da União Europeia - ponto da situação do processo de ratificação 

 

   3.    Os membros do Conselho Europeu reafirmaram o seu empenho no Tratado

   da União Europeia. A ratificação é necessária para progredir em  direcção

   à  União  Europeia e para que a Comunidade continue a ser uma  âncora  de

   estabilidade  num  continente  em rápida  transformação,  assentando  nos

   êxitos alcançados ao longo das últimas quatro décadas. 

 

   4.    Tendo  passado em revista o ponto em que se encontra o processo  de

   ratificação, o Conselho Europeu acordou nos textos constantes da  Parte B

   das  presentes  Conclusões,  respeitantes  às  questões  suscitadas  pela

   Dinamarca    no   seu   memorando   "A   Dinamarca   na    Europa",    de

   30 de Outubro de 1992.  Ficará  assim constituído o alicerce para  que  a

   Comunidade se desenvolva em conjunto, com base no Tratado de  Maastricht,

   respeitando  simultaneamente,  tal como o faz o Tratado, a  identidade  e

   diversidade dos Estados-membros. 

 

   Subsidiariedade 

 

   5.    Com  base num relatório dos Ministros dos Negócios Estrangeiros,  o

   Conselho Europeu acordou na abordagem global, constante do Anexo 1,  para

   a  aplicação  do  princípio da subsidiariedade e do  novo  artigo 3ºB.  O

   Conselho Europeu convidou o Conselho a envidar esforços para alcançar  um

   acordo  interinstitucional  entre o Parlamento Europeu, o  Conselho  e  a

   Comissão  sobre a efectiva aplicação do artigo 3ºB por parte de todas  as

   Instituições. O Conselho Europeu debateu este aspecto com o Presidente do

   Parlamento  Europeu  e  acolheu favoravelmente as  ideias  constantes  do

   projecto  de  um Acordo Interinstitucional  apresentado  pelo  Parlamento

   Europeu. 

 

   6.    O  Conselho Europeu recebeu um relatório do Presidente da  Comissão

   sobre  os  primeiros  resultados da revisão  da  legislação  existente  e

   proposta, efectuada pela Comissão à luz do princípio da  subsidiariedade.

   Constam do Anexo 2 alguns exemplos desses resultados. O Conselho  Europeu

   tomou nota da intenção da Comissão de retirar ou alterar certas propostas

   e de apresentar propostas de alteração de certos elementos da  legislação
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   já  existente.  O Conselho Europeu aguarda com  expectativa  o  relatório

   final  sobre a revisão da legislação existente, a elaborar pela  Comissão

   para o Conselho Europeu de Dezembro de 1993. 

 

   Abertura e transparência 

 

   7.    O  Conselho  Europeu reiterou o seu compromisso de  uma  Comunidade

   mais  aberta,  expresso em Birmingham, e adoptou as  medidas  específicas

   constantes do Anexo 3. 

 

   A conclusão respeitante ao acesso aos trabalhos do Conselho será  revista

   no final de 1994. 

 

   O  Conselho  Europeu  congratulou-se com as medidas  que  recentemente  a

   Comissão  decidiu  tomar  no  domínio  da  transparência.  Essas  medidas

   incluem:  apresentar no mês de Outubro do programa de trabalho  anual,  a

   fim  de  possibilitar  um  mais  amplo  debate,  incluindo  a  nível  dos

   Parlamentos  nacionais; envidar esforços para uma mais estreita  consulta

   com  o Conselho em relação ao programa legislativo anual; proceder a  uma

   mais  ampla  consulta antes da apresentação das  propostas,  incluindo  a

   publicação  de  livros  verdes;  tornar públicos,  em  todas  as  línguas

   comunitárias,   os  documentos  da  Comissão;  dar  maior  prioridade   à

   consolidação e codificação dos textos jurídicos. 

 

   O  Conselho Europeu voltou a confirmar o convite formulado em  Birmingham

   para  que  a  Comissão  complete, até ao início do  próximo  ano,  o  seu

   trabalho  resultante  da  declaração incluída no  Tratado  de  Maastricht

   relativa  ao  direito de acesso à informação de que  dispõem  o  Conselho

   Europeu e as demais Instituições comunitárias. 

 

   Adesão de novos Estados-membros à União 

 

   8.    O Conselho Europeu de Lisboa acordou em que as negociações oficiais

   com  os  países  da  EFTA que desejam  aderir  à  União  sejam  iniciadas

   imediatamente após a ratificação do Tratado da União Europeia e após  ter

   sido alcançado acordo sobre o pacote Delors II. 

 

   Tendo em conta o acordo sobre o financiamento futuro e as perspectivas de

   rápida  ratificação  do Tratado da União Europeia por todos  os  Estados-

   membros,  o  Conselho Europeu acordou em que, no início  de  1993,  sejam

   iniciadas  com a Áustria, a Suécia e a Finlândia, as negociações sobre  o

   alargamento.   Estas   negociações  basear-se-ão  no  quadro   geral   de

   negociações  que o Conselho "Assuntos Gerais" registou em  7 de Dezembro.

   Serão  transformadas em negociações nos termos do artigo O do Tratado  da

   União Europeia logo que este entre em vigor, e só poderão ser  concluídos

   após  o  Tratado da União Europeia ser ratificado por todos  os  Estados-
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   membros.  As condições de admissão serão baseadas na plena  aceitação  do

   Tratado  da  União  Europeia  e do acervo  comunitário,  sob  reserva  de

   possíveis  medidas  de transição a acordar nas  negociações.  Convidou  o

   Conselho  de Ministros a tomar decisões sobre a abertura de  negociações,

   na mesma base, com a Noruega, logo que se dispuser do parecer da Comissão

   sobre  o respectivo pedido. Na medida do possível, as  negociações  serão

   realizadas em paralelo. 

 

   Convidou  a  Comissão a, na preparação do seu parecer sobre o  pedido  da

   Suíça,  atender  às  posições  das  autoridades  suíças  decorrentes   do

   referendo  de 6 de Dezembro relativo ao Acordo EEE. Congratula-se com  os

   contactos  em  curso  com  os países da EFTA,  destinados  a  definir  as

   próximas etapas relativas àquele Acordo. 

 

   GATT 

 

   9.    O Conselho Europeu congratulou-se com o retomar das negociações  de

   Genebra sobre o Uruguay Round do GATT e reafirmou o compromisso tomado em

   Birmingham  de procurar um acordo rápido, global e equilibrado  e  exorta

   todas  as  partes a finalizar as negociações neste  sentido.  O  Conselho

   Europeu afirmou que o pacote final terá de ser considerado como um todo. 

 

   Incentivo à recuperação económica na Europa 

 

   10.   O  Conselho  Europeu ouviu um relatório do Presidente  da  Comissão

   sobre a situação económica, e debateu as perspectivas de crescimento e  o

   aumento do desemprego. O Conselho Europeu concordou em continuar a  acção

   e as iniciativas referidas na declaração constante do Anexo 4. 

 

   Mercado Interno 

 

   11.   O  Conselho  Europeu  registou  com  particular  satisfação  que  o

   programa  do  Livro  Branco  para  criação  do  mercado  interno   ficará

   completado  com  êxito nos seus aspectos  essenciais  até  31 de Dezembro

   de 1992.  Este  é  um momento histórico para a Comunidade,  que  marca  a

   realização de um dos objectivos fundamentais do Tratado de Roma. O grande

   Mercado  Único  é  uma  conquista  irreversível,  que  proporcionará  aos

   consumidores  uma  maior escolha a preços mais baixos,  ajudará  a  criar

   empregos  e  reforçará  a  competitividade  internacional  das   empresas

   europeias.  A  Comunidade continuará aberta ao  comércio  e  investimento

   mundiais. 

 

   12.   O Conselho Europeu registou que desde 1985 foram acordadas mais  de

   quinhentas  medidas  de  mercado interno, incluindo quase  todas  as  que

   constam do Livro Branco original. O Conselho Europeu prestou homenagem ao

   papel  vital  desempenhado  pela Comissão ao iniciar este  programa  e  à
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   cooperação  construtiva  que  o  mesmo suscitou  entre  o  Conselho  e  o

   Parlamento Europeu. Os processos decisórios introduzidos pelo Acto  Único

   Europeu   demonstraram   ser  indispensáveis  para   realizar   plena   e

   atempadamente o programa. 

 

   13.   Os trabalhos sobre o programa do Mercado Único abrangeram um  largo

   espectro,   com   a  abertura  do  regime  de  aquisições   públicas,   a

   liberalização  dos  transportes  e serviços financeiros,  a  melhoria  da

   aceitação  de  normas de produtos a nível da Comunidade,  a  remoção  das

   barreiras não-pautais e uma maior facilidade de as pessoas trabalharem em

   toda a Comunidade. 

 

   14.   O  Conselho  Europeu  congratulou-se com  os  acordos  recentemente

   obtidos sobre medidas de tributação indirecta, serviços de investimento e

   bens culturais e atribuição de faixas horárias em aeroportos, bem como  o

   compromisso    de    todos   os   Estados-membros   de    abolirem    até

   1 de Janeiro de 1993   os  controlos  sistemáticos  de  mercadorias   nas

   fronteiras,  no respeito do artigo 28° do Acto Único Europeu. O  Conselho

   Europeu  reconheceu  que o Mercado Interno continuará a ser  um  processo

   dinâmico e que terá de ser adaptado e melhorado para se manter a par  das

   novas circunstâncias. 

 

   15.   O  Conselho  Europeu  considerou  que  uma  transposição  exacta  e

   atempada das medidas comunitárias pelos Estados-membros é essencial  para

   assegurar os plenos benefícios do Mercado Interno. 

 

   16.   Recordando as conclusões de Lisboa, o Conselho Europeu salientou  a

   necessidade  de assegurar que o Mercado Interno resulte em  benefício  de

   todos os cidadãos e empresas da Comunidade. Por conseguinte, congratulou-

   se  com  as  resoluções  adoptadas pelo  Conselho  "Mercado  Interno"  de

   10 de Novembro e pelo Conselho "Indústria" de 24 de Novembro que  definem

   as  prioridades  e  os passos necessários para assegurar  que  o  Mercado

   Interno funcione de uma forma justa e eficaz sem encargos  desnecessários

   para as empresas, nomeadamente as pequenas e médias empresas. O  Conselho

   Europeu  congratulou-se igualmente com a recente resposta da Comissão  às

   recomendações  importantes  do  Grupo de Alto Nível  dirigido  por  Peter

   Sutherland  e  convidou o Conselho a continuar o trabalho  urgente  sobre

   estas questões. 

 

   Livre circulação de pessoas 

 

   17.   O  Conselho  Europeu  teve  de registar o  facto  de  que  a  livre

   circulação de pessoas na Comunidade, nos termos do artigo 8°-A do Tratado

   de Roma, não pode ser plenamente assegurada em 1 de Janeiro de 1993. 

 

   18.   O  trabalho  necessário  para conseguir este  objectivo  sem  fazer
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   perigar a segurança pública nem comprometer o combate à imigração ilegal,

   tendo  embora  progredido, está ainda por terminar. Tais  progressos  são

   necessários  nomeadamente  para completar o processo  de  ratificação  da

   Convenção  de  Dublim sobre o Asilo, para celebrar a Convenção  sobre  as

   Fronteiras  Externas e para ultimar as negociações relativas à  Convenção

   sobre o Sistema Europeu de Informação. 

 

   19.   Contudo,  ocorrerão  mudanças  notórias  que  irão  beneficiar   os

   viajantes durante o próximo ano: 

 

   -  assim,  os  Estados-membros de Schengen porão este acordo  em  prática

      durante  1993,  logo  que as condições prévias para  a  sua  aplicação

      estiverem preenchidas. Neste grupo de Estados, será efectiva a  partir

      dessa   data  a  abolição  dos  controlos  nas   fronteiras   internas

      terrestres, marítimas e aéreas; 

 

   -  os outros Estados-membros deram a conhecer as suas intenções de  tomar

      várias  medidas  para aligeirar os controlos nas  fronteiras,  no  que

      respeita aos nacionais dos Estados-membros da Comunidade. 

 

   20.   Reafirmando  o  seu empenhamento numa plena e rápida  aplicação  do

   artigo 8°-A,  o  Conselho  Europeu convidou os  Ministros  competentes  a

   acelerar  os  seus  trabalhos e decidiu reapreciar esta  questão  na  sua

   próxima sessão, com base num relatório dos Ministros de Junho de 1993. 

 

   Justiça e Assuntos Internos 

 

   21.   O  Conselho Europeu registou o trabalho do Grupo  de  Coordenadores

   sobre a aplicação do pilar da Justiça e dos Assuntos Internos do  Tratado

   da  União Europeia. O Conselho Europeu solicitou ao Grupo que assegure  a

   apresentação de planos pormenorizados para desenvolvimento de sistemas de

   comunicação e outros trabalhos preparatórios. 

 

   22.   O  Conselho  Europeu congratulou-se com  os  progressos  realizados

   pelos  Ministros  responsáveis  pela imigração a título  do  programa  de

   trabalhos  relativo  à imigração e asilo, e designadamente  o  acordo  de

   princípio  alcançado  na  sua  reunião de  Londres  sobre  as  resoluções

   relativas  aos  pedidos de asilo manifestamente infundados e  aos  países

   terceiros de acolhimento. 

 

   23.   O Conselho Europeu registou com agrado o relatório do CELAD sobre o

   seu  trabalho  anterior  e o relatório que o  mesmo  apresentou  sobre  a

   coordenação das questões de droga e do seu futuro papel. 

 

   24.   O  Conselho Europeu tomou conhecimento do relatório  dos  Ministros

   TREVI e aguarda a rápida criação da Unidade Europol Anti-Droga. 
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   Migração 

 

   25.   Profundamente  preocupado  com  a intensificação  de  episódios  de

   intolerância, que condena veementemente, o Conselho Europeu salientou que

   não há lugar para o racismo e a xenofobia na Europa de hoje e reiterou  a

   sua determinação em combater essas atitudes com renovado vigor. 

 

   O Conselho Europeu sublinhou a importância de que se revestem a protecção

   de todos os imigrantes contra os ataques racistas e a plena aplicação das

   políticas  de integração dos imigrantes legais. Expressou a sua  profunda

   preocupação  com  os  actos de  agressão  perpetrados  contra  imigrantes

   estrangeiros.  Deplorou que, precisamente num momento em que as  divisões

   na Europa deixam de existir, a tendência geral para uma maior unidade  no

 

   nosso  continente seja manchada por tais actos. Está convicto de  que  se

   devem  tomar  medidas  eficazes e vigorosas por toda a Europa  a  fim  de

   combater este fenómeno, tanto através da educação como da legislação. 

 

   O Conselho Europeu aprovou a Declaração constante do Anexo 5. 

 

   Dimensão do Parlamento Europeu 

 

   26.   Com  base  na proposta do Parlamento Europeu,  o  Conselho  Europeu

   acordou no número de membros do Parlamento Europeu a seguir enumerados, a

   partir de 1994, a fim de reflectir a reunificação alemã e na  perspectiva

   do alargamento: 

 

         Bélgica                                   25 

         Dinamarca                                 16 

         Alemanha                                  99 

         Grécia                                    25 

         Espanha                                   64 

         França                                    87 

         Irlanda                                   15 

         Itália                                    87 

         Luxemburgo                                 6 

         Países Baixos                             31 

         Portugal                                  25 

         Reino Unido                               87 

                                                 ------ 

                            TOTAL                 567 

 

   Os  textos  jurídicos  necessários serão  atempadamente  preparados  para

   adopção. 
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   Sedes das Instituições 

 

   27.   Por  ocasião  do Conselho Europeu, os  Estados-membros  chegaram  a

   acordo sobre as sedes do Parlamento Europeu, do Conselho, da Comissão, do

   Tribunal  de  Justiça  e do Tribunal de  Primeira  Instância,  do  Comité

   Económico  e  Social,  do  Tribunal  de Contas  e  do  Banco  Europeu  de

   Investimento. A decisão formal é reproduzida no Anexo 6. 

 

                                                        ANEXO 1 à PARTE A 

 

                  ABORDAGEM GLOBAL DA APLICAÇÃO PELO CONSELHO 

              DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE E DO ARTIGO 3°-B DO 

                           TRATADO DA UNIÃO EUROPEIA 

 

   I. PRINCÍPIOS BÁSICOS 

 

      A  União  Europeia assenta no princípio da subsidiariedade,  tal  como

      especificam os artigos A e B do Título I do Tratado da União Europeia.

      Este princípio contribui para o respeito das identidades nacionais dos

      Estados-membros   e   constitui  uma   salvaguarda   das   respectivas

      competências. O seu objectivo consiste em que as decisões no âmbito da

      União  Europeia  sejam  tomadas ao nível  mais  próximo  possível  dos

      cidadãos. 

 

   1. O artigo 3°-B do Tratado CE 1 contém três elementos principais: 

 

      -  um limite estrito à acção comunitária (primeiro parágrafo); 

 

      -  uma  regra  (segundo  parágrafo)  para  responder  à  pergunta:  "A

         Comunidade  deverá intervir?" Esta regra aplica-se a  domínios  que

         não são da competência exclusiva da Comunidade; 

 

      -  uma  regra  (terceiro parágrafo) para responder à  pergunta:  "Qual

         deverá  ser  a intensidade ou a natureza da acção  da  Comunidade?"

         Esta  regra  aplica-se  quer a acção seja  ou  não  da  competência

         exclusiva da Comunidade. 

 

   2. Estes três parágrafos abrangem três conceitos jurídicos distintos  que

      têm  antecedentes históricos nos actuais Tratados comunitários  ou  na

      jurisprudência do Tribunal de Justiça: 

 

    

   1  A  redacção do artigo 3°-B, introduzido no Tratado CE pelo Tratado  da

      União Europeia, é a seguinte: 

 

      "A  Comunidade  actuará  nos  limites  das  atribuições  que  lhe  são



03/04/2021 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/DOC_92_8

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/DOC_92_8 9/69

      conferidas  e  dos  objectivos que lhe  são  cometidos  pelo  presente

      Tratado. 

 

      Nos  domínios  que  não  sejam  das  suas  atribuições  exclusivas,  a

      Comunidade   intervém   apenas,   de  acordo  com   o   princípio   da

      subsidiariedade, se e na medida em que os objectivos da acção encarada

      não  possam  ser suficientemente realizados pelos  Estados-membros,  e

      possam, pois, devido à dimensão ou aos efeitos da acção prevista,  ser

      melhor alcançados ao nível comunitário. 

 

      A  acção da Comunidade não deve exceder o necessário para  atingir  os

      objectivos do presente Tratado." 

 

   i)    O  princípio de que a Comunidade só pode intervir quando lhe  forem

         conferidas   competências  para  tal  -  o  que  implica   que   as

         competências nacionais são a regra e as da Comunidade a excepção  -

         foi   sempre  um  aspecto  fundamental  do   ordenamento   jurídico

         comunitário (princípio da atribuição de poderes). 

 

   ii)   O  princípio  de  que  a Comunidade  só  deve  intervir  quando  um

         determinado  objectivo for melhor atingido a nível  comunitário  do

         que a nível dos Estados-membros está presente de forma  embrionária

         ou  implícito em algumas disposições do Tratado CECA e  do  Tratado

         CEE;  o  Acto Único Europeu definiu este princípio  em  matéria  de

         ambiente   (princípio  da  subsidiariedade  em   sentido   jurídico

         estrito). 

 

   iii)  O princípio de que os meios a utilizar pela Comunidade deverão  ser

         proporcionais  aos  fins em vista é já referido  em  jurisprudência

         confirmada do Tribunal de Justiça. Este princípio tem, porém,  sido

         limitado  no  seu  alcance  e  desenvolvido  sem  o  apoio  de   um

         artigo específico do Tratado (princípio da proporcionalidade ou  da

         intensidade). 

 

   3. O  Tratado da União Europeia define estes princípios explicitamente  e

      atribui-lhes um novo significado jurídico: 

 

      -  ao consagrá-los no artigo 3°-B como princípios gerais da legislação

         comunitária; 

 

      -  ao  estabelecer  o princípio da subsidiariedade como  princípio  de

         base do Tratado da União; 1 

 

      -  ao  integrar  a noção de subsidiariedade no texto de  vários  novos

         artigos do Tratado. 2 
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   4. A aplicação do artigo 3°-B deverá pautar-se pelos seguintes princípios

      básicos: 

 

      -  A  concretização  efectiva  do princípio da  subsidiariedade  e  do

         artigo 3°-B   é   uma   obrigação  para   todas   as   instituições

         comunitárias, sem afectar o equilíbrio entre elas. 

         Dever-se-á  procurar  chegar a um acordo a este  respeito  entre  o

         Parlamento  Europeu, o Conselho e a Comissão, no âmbito do  diálogo

         interinstitucional que tem lugar entre estas Instituições. 

 

      -  O  princípio  da subsidiariedade não tem a ver, nem poderá  pôr  em

         causa as competências atribuídas à Comunidade Europeia pelo Tratado

         de  acordo com a interpretação do Tribunal de Justiça; fornece,  no

         entanto,  uma  orientação  sobre a  forma  como  tais  competências

         deverão  ser  exercidas  a  nível  comunitário,  inclusivamente  no

         tocante à aplicação do artigo 235°. A aplicação do princípio deverá

         respeitar as disposições gerais contidas do Tratado de  Maastricht,

         incluindo a da "manutenção da integralidade do acervo comunitário",

         sem 

 

    

   1  Ver artigos A e B do Tratado da União Europeia. 

   2  Artigos 118°-A, 126°, 127°, 128°, 129°, 129°-A, 129°-B, 130° e  130°-G

      do Tratado CE, artigo 2° do Acordo relativo à Política Social. 

      Além disso, o n° 2, alínea b), do artigo K 3 incorpora directamente  o

      princípio da subsidiariedade. 

 

         prejudicar  o  primado  do direito comunitário  e  sem  colocar  em

         questão  o  princípio definido no n° 3 do artigo F  do  Tratado  da

         União  Europeia,  segundo  o  qual a  União  se  dotará  dos  meios

         necessários para atingir os seus objectivos e realizar com êxito as

         suas políticas. 

 

     -   A  subsidiariedade é um conceito dinâmico e deverá ser  aplicada  à

         luz  dos objectivos fixados no Tratado. Permite que  a  intervenção

         comunitária  seja  alargada,  se necessário,  e,  por  outro  lado,

         permite igualmente que ela seja limitada ou interrompida, se deixar

         de se justificar. 

 

     -   Sempre  que da aplicação do critério da subsidiariedade resultar  a

         exclusão da intervenção comunitária, os Estados-membros continuarão

         todavia a dever cumprir, na sua acção, as regras gerais contidas no

         artigo 5°  do  Tratado,  nomeadamente  tomando  todas  as   medidas

         adequadas  para  assegurar o cumprimento das suas  obrigações  dele

         decorrentes  e abstendo-se de tomar quaisquer medidas  susceptíveis

         de pôr em perigo os objectivos do mesmo. 
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     -   Não  se pode considerar que o princípio da subsidiariedade  produza

         efeitos  directos; todavia, a sua interpretação e a  apreciação  do

         seu cumprimento pelas instituições comunitárias ficarão sujeitas ao

         controlo  do Tribunal de Justiça, para as questões abrangidas  pelo

         Tratado que institui a Comunidade Europeia. 

 

     -   Os  segundo  e  terceiro  parágrafos  do  artigo 3°-B  apenas   são

         aplicáveis  na  medida  em  que o  Tratado  faculte  à  instituição

         interessada  a possibilidade de optar por intervir ou não  e/ou  de

         optar  quanto à natureza e âmbito da sua intervenção.  Quanto  mais

         concreta  for a natureza de uma exigência do Tratado, menor será  o

         âmbito  de  aplicação  da  subsidiariedade.  O  Tratado  impõe   às

         instituições  comunitárias  uma série  de  obrigações  específicas,

         nomeadamente  no  que se refere à aplicação e execução  do  direito

         comunitário,  à política da concorrência e à protecção  dos  fundos

         comunitários. Tais obrigações em nada são alteradas pelo artigo 3°-

         B:  em especial, o princípio da subsidiariedade não pode afectar  a

         necessidade   de  as  medidas  comunitárias  conterem   disposições

         adequadas no sentido de a Comissão e os Estados-membros assegurarem

         a  efectiva  aplicação do direito comunitário e cumprirem  as  suas

         obrigações em matéria de salvaguarda das despesas comunitárias. 

 

      -  Quando  a  Comunidade intervier numa área em  que  as  competências

         sejam partilhadas, o tipo de medidas a aplicar terá de ser decidido

         caso a caso, com base nas disposições pertinentes do Tratado.1 

 

   II.   ORIENTAÇÕES 

 

      Em conformidade com os princípios básicos acima referidos, dever-se-ão

      seguir  as  orientações  adiante definidas  -  específicas  para  cada

      parágrafo  do  artigo 3°-B - ao analisar se  determinado  projecto  de

      medida comunitária é conforme com o disposto no referido artigo. 

 

      Primeiro parágrafo (Limite da acção da Comunidade) 

 

      Os critérios definidos neste parágrafo aplicam-se a todas as acções da

      Comunidade. 

 

      Para  uma correcta aplicação deste parágrafo, as Instituições  deverão

      certificar-se  de  que  a acção proposta não  excede  os  limites  das

      competências  conferidas  pelo Tratado e se destina a alcançar  um  ou

      mais  dos  seus  objectivos.  A análise do  projecto  de  medida  deve

      determinar  o objectivo a alcançar, se este se justifica em relação  a

      um objectivo do Tratado e se existe a base jurídica necessária para  a

      sua adopção. 
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      Segundo parágrafo (A Comunidade deve intervir?) 

 

   i)    Este  parágrafo  não  se aplica às questões que  são  da  exclusiva

         competência da Comunidade. 

 

         Para  que  a  acção da Comunidade se justifique,  o  Conselho  deve

         primeiro  certificar-se  de que ambos os aspectos  do  critério  da

         subsidiariedade  são  respeitados, ou seja, que  os  objectivos  da

         acção proposta não podem ser suficientemente realizados pela  acção

         dos Estados-membros e que podem, portanto, ser mais bem  alcançados

         mediante uma acção da Comunidade. 

 

   ii)   Para analisar se a condição acima referida é respeitada,  dever-se-

         ão seguir as orientações infra: 

 

    

   1  Os  novos  artigos 126° a 129° do Tratado CE em matéria  de  educação,

      formação  profissional  e juventude, cultura e saúde  pública  excluem

      expressamente  a  harmonização  da  legislação  e  regulamentação  dos

      Estados-membros.  Por conseguinte, está fora de questão o  recurso  ao

      artigo  235° tendo em vista a adopção de medidas de harmonização  para

      efeitos dos objectivos específicos definidos nos artigos 126°  a 129°.

      Isto   não  significa  que  a  concretização  de   outros   objectivos

      comunitários através de artigos do Tratado, que não os artigos 126°  a

      129°,   não  venha  a  produzir  efeitos  nessas  áreas.   Quando   os

      artigos 126°,  128°  e  129° se referem a "medidas  de  incentivo",  o

      Conselho  entende  que  se trata de medidas destinadas  a  fomentar  a

      cooperação entre os Estados-membros ou a apoiar ou complementar a  sua

      actuação  nas áreas em questão, recorrendo, caso seja  necessário,  ao

      apoio  financeiro a programas comunitários ou a medidas  nacionais  ou

      conjuntas  que se destinem a atingir os objectivos  enunciados  nesses

      artigos. 

 

     -   A questão em estudo tem aspectos transnacionais importantes que não

         podem ser regulamentados de forma satisfatória pela acção dos Esta-

         dos-membros; e/ou 

 

     -   As  acções apenas a nível dos Estados-membros ou a falta  de  acção

         comunitária  colidiriam  com as exigências do  Tratado  (como,  por

         exemplo,  a necessidade de corrigir as distorções de  concorrência,

         evitar  restrições  dissimuladas ao comércio ou reforçar  a  coesão

         económica e social), ou  lesariam significativamente os  interesses

         dos Estados-membros; e/ou 

 

     -   O  Conselho deve certificar-se de que a acção a  nível  comunitário
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         seria comprovadamente vantajosa, em virtude da sua dimensão ou  dos

         seus efeitos, em cotejo com a acção a nível dos Estados-membros. 

 

   iii)  A Comunidade só deve tomar medidas de harmonização da legislação ou

         das  normas  nacionais quando tal for necessário  para  atingir  os

         objectivos do Tratado. 

 

   iv)   O  objectivo  de apresentar uma posição única  dos  Estados-membros

         perante  países  terceiros  não  justifica  por  si  só  uma  acção

         comunitária interna na área em causa. 

 

    v)   As   razões  que  permitem  concluir  que   determinado   objectivo

         comunitário  não pode ser suficientemente realizado pelos  Estados-

         membros  e  pode ser melhor alcançado pela Comunidade  deverão  ser

         corroboradas  por  indicadores  qualitativos  ou,  quando  tal  for

         possível, quantitativos. 

 

   Terceiro parágrafo (Natureza e alcance da intervenção comunitária) 

 

   i)    Este  parágrafo  aplica-se a todas as acções  da  Comunidade,  quer

         sejam ou não da sua exclusiva competência. 

 

   ii)   Quaisquer encargos, sejam eles financeiros ou administrativos,  que

         recaiam  sobre a Comunidade, os governos nacionais, as  autoridades

         locais, os agentes económicos e os cidadãos, deverão ser  reduzidos

         ao mínimo e ser proporcionais ao objectivo a alcançar; 

 

   iii)  As  medidas  comunitárias deverão deixar  às  instâncias  nacionais

         competentes  uma  margem  de decisão  tão  ampla  quanto  possível,

         compatível  com a garantia de realização do objectivo proposto e  o

         respeito  das  exigências  do  Tratado.  Ao  cumprir  a  legislação

         comunitária,   haverá  que  ter  a  preocupação  de  respeitar   as

         disposições  consagradas nos ordenamentos jurídicos nacionais,  bem

         como  a  organização e o funcionamento dos sistemas  jurídicos  dos

         Estados-membros. Quando adequado, e sem prejuízo da necessidade  de

         uma concretização eficaz, as medidas comunitárias deverão  facultar

         aos  Estados-membros vias alternativas para alcançar os  objectivos

         nelas definidos. 

 

   iv)   Sempre que seja necessário estabelecer normas a nível  comunitário,

         dever-se-á  ponderar a possibilidade de estipular  normas  mínimas,

         deixando  aos  Estados-membros  a  liberdade  de  definirem  normas

         nacionais  mais rigorosas, não apenas nas áreas em que o Tratado  o

         exige (118°-A, 130°-T), mas também noutras áreas em que não  colida

         com  os  objectivos  da medida proposta ou com  as  disposições  do

         Tratado. 
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   v)    A forma da acção deverá ser tão simples quanto possível, desde  que

         se  coadune  com a realização satisfatória do objectivo  da  medida

         proposta  e com a necessidade da sua execução eficaz. A  legislação

         comunitária dever-se-á ater ao estritamente necessário. Et coeteris

         paribus,  deverão preferir-se as directivas aos regulamentos, e  as

         directivas-quadro  às medidas pormenorizadas. Sempre que  adequado,

         deverá   dar-se  preferência  a  medidas  não  obrigatórias,   como

         recomendações,  e contemplar igualmente a utilização de códigos  de

         conduta voluntários. 

 

   vi)   Sempre que se revele adequado no âmbito do Tratado, e desde que tal

         seja suficiente para alcançar os objectivos nele previstos,  deverá

         dar-se  preferência, na escolha do tipo de acção da Comunidade,  ao

         incentivo à cooperação entre os Estados-membros, à coordenação  das

         acções   a   nível  nacional,  ou  às  iniciativas   destinadas   a

         complementar, suplementar, ou apoiar essas acções. 

 

   vii)  Sempre  que  as  dificuldades sejam localizadas  e  apenas  afectem

         alguns  Estados-membros,  as acções da Comunidade  que  se  revelem

         necessárias  não deverão ser alargadas a outros Estados-membros,  a

         menos  que  tal  seja  necessário para  alcançar  um  objectivo  do

         Tratado. 

 

   III.  PROCEDIMENTOS E PRÁTICAS 

 

   O  Tratado da União Europeia obriga todas as Instituições a  verificarem,

   na  análise de uma medida comunitária, se são respeitadas as  disposições

   do artigo 3°-B. 

 

   Para tal, aplicar-se-ão os procedimentos e práticas seguintes, no  âmbito

   dos  princípios  básicos  enunciados na Secção II e sem  prejuízo  de  um

   futuro acordo interinstitucional. 

 

   a) Comissão 

 

      A Comissão tem um papel crucial a desempenhar na aplicação efectiva do

      artigo 3°-B,  tendo em conta o seu direito de iniciativa ao abrigo  do

      Tratado, que não é, aliás, posto em causa pela aplicação deste artigo.

 

      A Comissão informou que vai proceder a consultas mais amplas antes  de

      propor legislação, o que poderá incluir consultas a todos os  Estados-

      membros  e uma utilização mais sistemática de documentos  de  consulta

      (livros   verdes).  As  consultas  poderão  incluir  os  aspectos   de

      subsidiariedade  de  uma proposta.  A Comissão  esclareceu  igualmente

      que,  doravante  - e segundo o procedimento já estabelecido  por  esta
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      Instituição, de acordo com o compromisso assumido no Conselho  Europeu

      de  Lisboa  -,  justificará  num  considerando  a  relevância  da  sua

      iniciativa  no que se refere ao princípio da  subsidiariedade.  Sempre

      que  necessário,  a  exposição dos motivos que  acompanha  a  proposta

      fornecerá  pormenores  sobre as reflexões da Comissão no  contexto  do

      artigo 3°-B. 

 

      É  essencial  que  a Comissão controle  globalmente  o  respeito  pelo

      disposto  no  artigo 3°-B  em todas as suas actividades,  e  já  foram

      tomadas  medidas  a este respeito por aquela Instituição.  A  Comissão

      apresentará  ao Conselho Europeu e ao Parlamento Europeu,  através  do

 

      Conselho  "Assuntos Gerais", um relatório anual sobre a  aplicação  do

      Tratado neste domínio. Esse relatório poderá ser muito útil no  debate

      sobre  o relatório anual que o Conselho Europeu tem de  apresentar  ao

      Parlamento  Europeu  sobre os progressos realizados  pela  União  (ver

      Artigo D do Tratado da União Europeia). 

 

   b) Conselho 

 

      A  partir  da  entrada  em vigor do Tratado,  o  Conselho  adoptará  o

      procedimento adiante enunciado. 

 

      A análise da conformidade de uma medida com o disposto no  artigo 3°-B

      deverá  ser  efectuada  de  forma  regular,  devendo  tornar-se  parte

      integrante da análise global de toda e qualquer proposta da Comissão e

      basear-se no conteúdo da proposta. As regras pertinentes do  Conselho,

      incluindo  as  regras  de  votação,  aplicam-se  a  essa  análise1.  A

      referida  análise  inclui a avaliação pelo  Conselho  da  conformidade

      total ou parcial da proposta da Comissão com o disposto no artigo 3°-B

      (tomando  como  ponto de partida os considerandos e  a  exposição  dos

      motivos  apresentados  pela Comissão) e da  conformidade  de  qualquer

      alteração  da  proposta  prevista  pelo Conselho  com  o  disposto  no

      referido artigo. A decisão do Conselho sobre os aspectos  relacionados

      com a subsidiariedade será tomada em simultâneo com a decisão relativa

      ao  conteúdo e em conformidade com as normas de votação  estabelecidas

      no  Tratado.  Deverá ter-se o cuidado de não entravar  o  processo  de

      tomada  de  decisão do Conselho e de evitar um sistema  de  tomada  de

      decisão preliminar ou paralelo. 

 

      A  análise  e  o debate respeitantes ao  artigo 3°-B  terão  lugar  no

      Conselho  ao  qual  caiba a responsabilidade de tratar  o  assunto  em

      questão. O Conselho "Assuntos Gerais" será responsável pelas  questões

      gerais relacionadas com a aplicação do artigo 3°-B. Neste contexto,  o

      Conselho  "Assuntos  Gerais"  fará acompanhar  o  relatório  anual  da

      Comissão (ver ponto 2 a) supra) de quaisquer considerações pertinentes
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      sobre a aplicação deste artigo pelo Conselho. 

 

    

   1  Durante  a análise, qualquer Estado-membro tem o direito de  solicitar

      que a análise de uma proposta que suscite questões relacionadas com  o

      artigo 3°-B seja inscrita na Ordem do Dia provisória de uma sessão  do

      Conselho,  de  acordo  com  o  artigo 2°  do  Regulamento  Interno  do

      Conselho.  Se  essa  análise, que deverá abranger  todas  as  questões

      substanciais  contidas  na proposta da Comissão,  demonstrar  que  não

      existe a maioria necessária para a adopção do acto, o resultado poderá

      ser a alteração da proposta pela Comissão, o prosseguimento da análise

      pelo  Conselho  com  o objectivo de tornar o  acto  compatível  com  o

      disposto  no  artigo 3°-B, ou uma suspensão provisória da  análise  da

      proposta, sem prejuízo dos direitos dos Estados-membros e da  Comissão

      previstos  no  artigo 2º do Regulamento Interno do  Conselho,  nem  da

      obrigação do Conselho de ter em conta o parecer do Parlamento Europeu.

 

      Serão  postas  em  vigor diversas medidas  práticas  para  garantir  a

      eficácia da análise relativa ao artigo 3°-B, nomeadamente: 

 

      -  os relatórios dos grupos de trabalho e do COREPER sobre determinada

         proposta descreverão, sempre que adequado, o modo como foi aplicado

         o artigo 3°-B, 

 

      -  em  todos  os casos de aplicação dos procedimentos  enunciados  nos

         artigos 189°-B  e  189°-C,  o Parlamento  Europeu  será  plenamente

         informado,  no memorando explicativo a apresentar pelo Conselho  de

         acordo  com  as disposições do Tratado, da posição do  Conselho  no

         tocante  ao  cumprimento  do disposto no  artigo 3°-B.  O  Conselho

         informará  igualmente  o Parlamento da eventual rejeição  total  ou

         parcial  de  uma proposta da Comissão pelo facto de  não  estar  em

         conformidade com o princípio do artigo 3°-B. 

 

                              ------------------ 

 

                                                          ANEXO 2 à PARTE A 

 

                                SUBSIDIARIEDADE 

 

               EXEMPLOS DA REAPRECIAÇÃO DAS PROPOSTAS PENDENTES 

                           E DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR 

    

 

   O  Conselho  Europeu  de Birmingham previu que,  para  "consubstanciar  o

   princípio  da  subsidiariedade", deveriam ser analisados  na  reunião  de

   Edimburgo  "os  primeiros  resultados  da  reapreciação,  por  parte   da
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   Comissão, da legislação comunitária anterior, acompanhada de exemplos". 

 

   Nessa óptica, a Comissão seguiu três orientações: 

 

   -  A  partir  do  mês de Outubro, apresentou às  outras  instituições  os

      resultados das suas reflexões através duma análise política, técnica e

      jurídica do princípio da subsidiariedade; 

 

   -  Propôs  os principais elementos de um acordo interinstitucional com  o

      qual, no que diz respeito às partes essenciais, o Parlamento concordou

      e  que foi acolhido favoravelmente pelos Estados-membros, uma vez  que

      o  princípio  da  subsidiariedade abrange  as  três  instituições  que

      participam  - segundo dispositivos diversos - no processo decisório  e

      legislativo; 

 

   -  No  que lhe diz respeito, a Comissão procedeu à reapreciação das  suas

      propostas em curso e a uma primeira análise da legislação existente  e

      aprofundou a sua reflexão relativamente a certas iniciativas que havia

      previsto;  em  conformidade com as conclusões do Conselho  Europeu  de

      Lisboa,  esta primeira reflexão será completada pelo relatório  que  a

      Comissão irá apresentar "ao Conselho Europeu de Dezembro de 1993 sobre

      os  resultados"  da reapreciação "de certas regras  comunitárias,  com

      vista a adaptá-las ao princípio da subsidiariedade". 

 

   1. A  Comissão  começou  por  passar  em  revista  à  luz  da  noção   de

      subsidiariedade  as propostas submetidas ao Parlamento e  ao  Conselho

      para adopção. 

 

      Procedeu a uma análise que incidiu, por um lado, no próprio  princípio

      da  intervenção  face  ao critério da necessidade  e,  por  outro,  na

      questão  da intensidade da intervenção, isto é,  da  proporcionalidade

      entre meios e objectivos a alcançar. 

 

   a) A  Comissão  chegou  à conclusão que algumas das  suas  propostas  não

      estavam  suficientemente fundamentadas, quer em termos  de  mais-valia

      comunitária,   quer   em   termos  de  eficácia   comparada   com   as

      possibilidades de acção a nível nacional e internacional. 

 

      Nessa  perspectiva, a Comissão retirou recentemente três propostas  de

      directivas: 

 

      -  Rotulagem  com  dados  nutricionais  obrigatória  para  os  géneros

         alimentícios; 

 

      -  Frequências  de rádio para o sistema terrestre de  telecomunicações

         com aviões (TFTS); 



03/04/2021 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/DOC_92_8

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/DOC_92_8 18/69

 

      -  Frequências  de rádio para os sistemas telemáticos  destinados  aos

         transportes rodoviários (RTT); 

 

      -  A  Comissão  tenciona  igualmente,  após  ter  tido  os   contactos

         apropriados   com  o  Parlamento  Europeu,  retirar  as   seguintes

         propostas : 

 

      -  Medidas  propostas  por  ocasião da crise do Golfo  para  casos  de

         dificuldades  no  abastecimento  de petróleo  à  Comunidade  e  nas

         reservas petrolíferas; 

 

      -  Detenção  dos  animais nos jardins zoológicos  (este  assunto  será

         posteriormente objecto duma proposta de recomendação); 

 

      -  Frequências   de   rádio   para   a   introdução   coordenada   das

         radiocomunicações digitais de pequeno alcance (DSRR); 

 

      -  Impostos indirectos sobre as transacções de títulos; 

 

      -  Impostos indirectos sobre as mobilizações de capitais; 

 

      -  Alteração da 6ª directiva IVA; 

 

      -  Aumento das franquias para o combustível contido nos depósitos  dos

         veículos utilitários; 

 

      -  IVA sobre os produtos de reabastecimento de navios; 

 

      -  Regime  das  importações  temporárias de  determinados  veículos  a

         motor; 

 

      -  Classificação dos documentos das instituições da Comunidade; 

 

      -  Rede  de  centros de informação sobre os mercados  agrícolas  e  as

         normas de qualidade. 

 

   b) A  Comissão constatou também, nomeadamente na sequência de debates  do

      Parlamento Europeu ou do Conselho, que certas propostas pendentes são,

      por  vezes, demasiadamente pormenorizadas em relação aos objectivos  a

      alcançar. 

      Consequentemente, tenciona proceder a uma revisão de várias  propostas

      em  torno  de  princípios  gerais  que  os  Estados-membros   poderiam

      completar: 

 

      -  Ofertas públicas de compra; 
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      -  Definição comum da noção de armador comunitário; 

 

      -  Publicidade comparativa; 

 

      -  Rotulagem do calçado; 

 

      -  Responsabilidade do prestador de serviços; 

 

      -  Protecção  das pessoas singulares relativamente ao  tratamento  dos

         dados nas redes digitais de telecomunicações (RDIS). 

 

   2. Por outro lado, a Comissão identificou diversos exemplos de grupos  de

      regulamentações  em  vigor relativamente aos quais  tenciona,  no  seu

      programa de trabalho para 1993, propor uma reapreciação. 

 

      No  domínio  das  normas técnicas, será  conveniente  proceder  a  uma

      racionalização  de diversas directivas cujas  especificações  técnicas

      são demasiado pormenorizadas, podendo ser substituídas, segundo a nova

      perspectiva de harmonização, apenas pelos requisitos essenciais a  que

      os  produtos devem obedecer para circularem livremente na  Comunidade.

      Trata-se,  em especial, de directivas de harmonização no  domínio  dos

      géneros  alimentícios (doces, águas minerais naturais, mel,  extractos

      de  café,  sumos  de  fruta). A Comissão  irá  igualmente  propor  uma

      clarificação dos âmbitos de aplicação respectivos de certas directivas

      que, apesar de serem abrangidas pela nova perspectiva de harmonização,

      colocam problemas de sobreposição (por exemplo, directivas relativas à

      baixa tensão e às máquinas). 

 

      No domínio das qualificações profissionais, a Comissão irá  reexaminar

      as  directivas - já relativamente antigas - referentes a  determinadas

      profissões regulamentadas por forma a simplificar o seu  funcionamento

      e a reforçar o reconhecimento mútuo. 

 

      No  domínio do ambiente, nomeadamente nos sectores do ar e da água,  a

      Comissão  propõe  simplificar,  consolidar  e  actualizar  os   textos

      existentes  em  função da evolução dos conhecimentos  e  do  progresso

      técnico. 

 

      No domínio da agricultura, e mais especificamente no que se refere  ao

      apuramento  das  contas, a Comissão tenciona conferir  às  autoridades

      nacionais  uma maior responsabilidade no que se refere à aplicação  da

      legislação comunitária, reconhecendo-lhes, mediante certas  condições,

      a possibilidade de efectuarem transacções com particulares. 

 

      No  domínio  da  protecção dos animais  nas  explorações  de  produção
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      animal,  a  adesão  da  Comunidade e de  todos  os  Estados-membros  à

      Convenção  Europeia sobre a Protecção dos Animais nas  Explorações  de

      Produção  Animal torna útil a manutenção das directivas  do  Conselho,

      que  fixam, a pedido do Parlamento, normas muito estritas relativas  à

      protecção  dos  suínos,  vitelos e  galinhas  poedeiras.  No  entanto,

      continua  a  ser  necessária  uma  legislação  comunitária  que   fixe

      disposições  mínimas  de  protecção dos animais  a  fim  de  assegurar

      condições  equitativas  de concorrência e de garantir a  liberdade  de

      circulação. 

 

      No domínio da política social, a Comissão considera que as  directivas

      baseadas   no  artigo  118°-A  são  demasiado  recentes   para   serem

      reexaminadas; a tarefa prioritária deveria ser antes de mais completá-

      las através da aplicação de todas as disposições da Carta dos Direitos

      Sociais.  Seria  no entanto conveniente proceder, o  mais  rapidamente

      possível, a uma simplificação e a uma codificação do elevado número de

      antigos regulamentos relativos à livre circulação dos trabalhadores. 

 

   3. Por  último,  a Comissão pode, na sequência  de  consultas  efectuadas

      junto dos meios interessados, indicar que não tenciona dar  seguimento

      a determinadas iniciativas anteriormente previstas. 

 

      Desta forma, decidiu não propor a harmonização das chapas de matrícula

      dos automóveis e a regulamentação dos jogos de azar. 

 

      A  Comissão  considera  igualmente não  ser  necessário  prosseguir  a

      preparação  de  determinados  projectos  de  harmonização  de   normas

      técnicas (por exemplo, alimentos dietéticos, máquinas em segunda  mão,

      estruturas desmontáveis e material para feiras e parques de atracções,

      componentes mecânicos de fixação, nomeadamente cavilhas). 

 

      Em termos mais genéricos, a Comissão tenciona utilizar o seu monopólio

      de direito de iniciativa recusando apresentar propostas de  directivas

      que lhe sejam solicitadas pelo Conselho de Ministros nas suas reuniões

      informais.  Neste mesmo espírito, passará a ser mais severa na  recusa

      ao  Conselho  e ao Parlamento das alterações que sejam  contrárias  ao

      princípio  da  proporcionalidade  ou  que  compliquem  inutilmente  as

      directivas  ou as recomendações necessárias atendendo ao princípio  da

      necessidade. 

 

                               ---------------- 

 

                                                           ANEXO 3 à PARTE A

 

   TRANSPARÊNCIA - EXECUÇÃO DA DECLARAÇÃO DE BIRMINGHAM 
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   -  Acesso aos trabalhos do Conselho 

   -  Informações sobre o papel do Conselho e as suas decisões 

   -  Simplificação e acesso mais fácil à legislação comunitária 

 

                       ACESSO AOS TRABALHOS DO CONSELHO 

 

   O  processo  de  abertura  dos trabalhos  do  Conselho  terá  início  nas

   seguintes áreas: 

 

   a. Debates abertos sobre o Programa de Trabalho e iniciativas importantes

      de interesse comunitário 

 

      i)         Debates  de orientação abertos sobre programas de  trabalho

                 importantes da Presidência e da Comissão, tanto no Conselho

                 "Assuntos  Gerais"  como  no  Conselho  ECOFIN.  Caberá   à

                 Presidência tomar uma decisão quanto ao calendário. 

 

      ii)        Deverão  afectuar-se regularmente debates abertos sobre  as

                 principais questões de interesse para a Comunidade.  Caberá

                 à  Presidência,  a  qualquer Estado-membro  ou  à  Comissão

                 propor  as questões que serão objecto de debate público.  A

                 decisão será tomada pelo Conselho numa base casuística. 

 

   b) Legislação 

 

      As  novas propostas legislativas de maior importância poderão,  sempre

      que  tal for adequado, ser sujeitas a um debate aberto  preliminar  no

      Conselho competente, com base na proposta legislativa apresentada pela

      Comissão. Caberá à Presidência, a qualquer Estado-membro ou à Comissão

      propor  assuntos específicos para debate. A decisão será  tomada  pelo

      Conselho   numa  base  casuística.  As  negociações   respeitantes   a

      legislação   no   âmbito   do  Conselho  deverão   continuar   a   ser

      confidenciais. 

 

   c) Publicação das actas das votações 

 

      Sempre  que  se proceda a uma votação formal no Conselho,  a  acta  da

      votação   (incluindo  as  declarações  de  voto   apresentadas   pelas

      delegações) deverá ser publicada. 

 

   d) A  decisão quanto à realização de um debate público sobre  um  assunto

      específico,  ao abrigo da subalínea ii) da alínea a) e  da  alínea b),

      deverá ser tomada por unanimidade. 

 

   e) O  "acesso público" será garantido pela captação televisiva do  debate

      para transmissão na área do edifício do Conselho reservada à imprensa.
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                     INFORMAÇÃO SOBRE O PAPEL DO CONSELHO 

 

   A. Transparência das decisões do Conselho 

 

      -  Alargamento   a  todas  as  instâncias  do  Conselho   da   prática

         estabelecida  ao  longo  dos anos na maior  parte  das  sessões  do

         Conselho,  que  consiste  em publicar uma  descrição  completa  das

         conclusões do Conselho nas Comunicações à Imprensa (à excepção  dos

         casos  em  que  tais informações possam  lesar  os  interesses  dos

         Estados-membros,  do  Conselho  ou  da  Comunidade - por   exemplo,

         mandatos  de  negociação). Dever-se-á ainda proceder a  um  aumento

         sistemático  da  publicação de resumos explicativos  de  pontos "A"

 

         doptados  pelo Conselho que se revistam de certa  importância,  bem

         como  procurar  que as conclusões do Conselho  sejam  redigidas  de

         forma compreensível para o público. 

 

      -  Melhoramento  da informação relativa ao contexto em que se  inserem

         as  decisões  do  Conselho  (por  exemplo,  objectivos,  historial,

         relação  com  outros  assuntos),  que  deverá  ser  difundida,   se

         possível, em briefings destinados à imprensa organizados antes  das

         sessões  do  Conselho,  sob  a forma  de  tópicos  elaborados  pelo

         Secretariado  em termos acessíveis aos leitores. Futuramente,  esta

         prática poderia ser alargada a assuntos relacionados com a Política

         Externa  e  de  Segurança  Comum e com os  Assuntos  Internos  e  a

         Justiça,    salvaguardando-se   a   necessidade    específica    de

         confidencialidade em determinadas áreas. 

 

      -  Realização  sistemática  de briefings de  contextualização  para  a

         imprensa,  a   organizar   pela   Presidência,   coadjuvada    pelo

         Secretariado-Geral  do  Conselho,  antes das  sessões  do  Conselho

         (actualmente,  nem todas as Presidências realizam  tais  briefings,

         frequentemente limitadas à imprensa nacional). 

 

      -  Publicação  das posições comuns adoptadas pelo Conselho  de  acordo

         com  os procedimentos previstos nos artigos 189°-B e 189°-C,  e  da

         exposição dos motivos que as acompanha. 

 

      -  É importante que todo o material informativo seja rapidamente posto

         à disposição em todas as línguas comunitárias. 

 

   B. Maior informação geral sobre o papel e as actividades do Conselho 

 

      -  O relatório anual, actualmente publicado com grande demora, passará

         doravante   a  ser  publicado  no  início  do  novo  ano,   sob   a
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         responsabilidade   do  Secretariado-Geral.  Deve   tornar-se   mais

         interessante e mais compreensível para o público - e  complementar,

         em  vez  de  repetir, o relatório  anual  da  Comissão.  Dever-se-á

         elaborar também um breve resumo para ampla divulgação. 

 

      -  Incremento  generalizado das actividades informativas do  Conselho,

         incluindo  o  reforço do serviço de  Imprensa.  Desenvolvimento  da

         actividade  de informação, já bastante intensa (visitas de  grupo),

         pelos  serviços do Secretariado. Criação de um programa de  visitas

         de  jornalistas,  especialmente  dos  responsáveis  pelos  assuntos

         comunitários,  não  colocados  em Bruxelas  (em  cooperação  com  a

         Comissão). 

 

   C.    Cooperação e transmissão mais rápida do material informativo 

 

      -  Dinamização  do grupo de informação já existente no Conselho e  seu

         alargamento   a  outras  Instituições,  por  forma  a   desenvolver

         estratégias de informação coordenadas; 

 

      -  Cooperação entre os Estados-membros e as Instituições  comunitárias

         no domínio da informação; 

 

      -  Recurso  às  novas  tecnologias da  comunicação:  bases  de  dados,

         correio  electrónico para facultar informações fora dos  locais  de

         reunião do Conselho (Bruxelas/Luxemburgo). 

 

                               ---------------- 

 

        SIMPLIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA E MELHOR ACESSO À MESMA 

 

   I. Tornar mais clara e mais simples a nova legislação comunitária 

 

      Embora  o  carácter técnico da maioria dos textos e a  necessidade  de

      compromisso  entre as diferentes posições nacionais compliquem  muitas

      vezes o exercício de redacção, dever-se-iam tomar medidas práticas  no

      sentido de melhorar a qualidade da legislação comunitária, tais como: 

 

   1.A.Poder-se-iam estabelecer directrizes para a elaboração da  legislação

   comunitária,   compreendendo  critérios  com  os  quais  teria   de   ser

   confrontada a qualidade dos textos legislativos; 

 

   1.B.As  delegações dos Estados-membros deveriam desenvolver  esforços,  a

   todos os níveis das actividades do Conselho, para verificar de modo  mais

   exaustivo a qualidade da legislação; 

 

   1.C.O  Serviço Jurídico do Conselho deveria ser  solicitado  regularmente



03/04/2021 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/DOC_92_8

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/DOC_92_8 24/69

   para  rever os projectos de actos legislativos antes da sua adopção  pelo

   Conselho  e apresentar, sempre que necessário, sugestões de  reformulação

   destinadas a tornar esses actos o mais simples e claros possível; 

 

   1.D.O  Grupo de Juristas-Linguistas, que elabora a versão jurídica  final

   de  toda  a  legislação  antes  da  sua  adopção  pelo  Conselho  (com  a

   participação de peritos juristas nacionais), deveria apresentar sugestões

   de simplificação dos textos sem alterar o seu conteúdo. 

 

   II. Tornar mais acessível a legislação comunitária já existente 

 

      É possível tornar a legislação comunitária mais rapidamente  acessível

      numa  forma  concisa  e inteligível através  de  uma  utilização  mais

      expedita  e organizada da consolidação ou da codificação;  dever-se-ia

      igualmente pensar em melhorar o sistema da base de dados CELEX. 

 

      1) Melhorar e organizar a consolidação ou a codificação da  legislação

         comunitária 

 

         As   duas  estratégias  possíveis - consolidação  não   oficial   e

         codificação oficial1 - devem ser desenvolvidas em paralelo. 

 

    

   1  Deve fazer-se uma distinção clara entre 

 

      -  consolidação  não  oficial, que consiste  na  publicação  conjunta,

         exterior  a qualquer processo legislativo, de partes  dispersas  da

         legislação sobre uma questão específica, que não tem efeito jurídic

         e que mantém todas essas partes em vigor (ver, por exemplo, o texto

         consolidado  do Regulamento Financeiro, JO C 80 de  25.03.1991,  p.

         1.). 

 

        -        codificação oficial, que se realiza pela adopção de um acto

                 comunitário legislativo formal através dos processos pertin

                 excluindo ao mesmo tempo todos os textos anteriormente exis

                 (ver, por exemplo, o Regulamento consolidado do Conselho qu

                 estabelece a organização de mercado no sector dos produtos 

                 pesca, JO nº L 354 de 23.12.1991, p. 1). 

 

   a) O  Serviço  de Publicações Oficiais das Comunidades Europeias  tem  um

      importante  papel  a desempenhar no que se refere à  consolidação  não

      oficial. A definição desse papel está a ser gizada há algum tempo e  a

      partir  de 1993 entrará em funcionamento um novo sistema,  através  do

      qual a versão consolidada de toda a legislação comunitária em fase  de

      alteração  pode ficar automaticamente disponível após  introdução  das

      respectivas  alterações; dois anos mais tarde, o sistema deverá  poder
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      abranger  toda  a legislação comunitária (incluindo a  já  existente),

      desde  que  sejam mobilizados os recursos financeiros  necessários.  A

      legislação consolidada deveria ser imediatamente publicada (na série C

      do   Jornal   Oficial),   possivelmente   depois   da   inclusão   dos

      "considerandos", e/ou ficar disponível através do CELEX. 

 

   b) A  codificação  oficial  é  importante  porque  proporciona  segurança

      jurídica à legislação aplicável num determinado momento  relativamente

      a uma questão específica. 

 

      Uma  vez  que a codificação oficial apenas se pode fazer  através  dos

      processos legislativos adequados, têm de ser estabelecidas prioridades

      e as três instituições com poderes legislativos têm de chegar a acordo

      sobre um método de trabalho acelerado. 

 

      i)         A  codificação  oficial  deveria realizar-se  com  base  em

                 prioridades   acordadas.   A   Comissão   proporia    essas

                 prioridades no seu programa de trabalho, após as  consultas

                 adequadas; 

 

      ii)        Dever-se-ia  encontrar  um  método  de  trabalho  acelerado

                 mutuamente  aceitável que permitisse adoptar  a  legislação

                 comunitária   codificada   (que  substitui   a   legislação

                 existente sem alterar o seu conteúdo) de uma forma rápida e

                 eficiente;  um grupo consultivo constituído pelos  Serviços

                 Jurídicos   da  Comissão,  do  Conselho  e  do   Parlamento

                 contribuiria  para  a  realização  dos  trabalhos  de  base

                 necessários à adopção da legislação comunitária  codificada

                 o mais rapidamente possível, de acordo com os processos  de

                 decisão normais da Comunidade. 

 

   2) Reforço da base de dados CELEX1 

 

      O CELEX deveria ser melhorado por forma a 

 

    

   1  O   sistema   CELEX  (documentação  automatizada   sobre   o   direito

      comunitário)  foi  criado em 1970 como sistema  interinstitucional  de

      documentação  informatizado  e tornado acessível ao público  em  1981;

      contém a totalidade do acervo comunitário. 

 

      Em 13 de Novembro de 1991, o Conselho adoptou uma resolução relativa à

      reorganização  das estruturas de funcionamento do CELEX, por  forma  a

      melhorar a sua eficácia (JO nº C 308 de 28.11.91, p. 2). 

 

      a)         Recuperar o atraso que se verifica em relação 
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         =       à legislação em vigor 

         =       à alimentação da base de dados nas línguas grega, espanhola

                 e portuguesa; 

 

      b) Tornar  o sistema mais facilmente acessível aos utilizadores  e  ao

         público. 

 

         Deveriam ser mobilizados os necessários recursos financeiros. 

 

                               ---------------- 

 

                                                          ANEXO 4 à PARTE A 

 

      DECLARAÇÃO RELATIVA AO INCENTIVO À RECUPERAÇÃO ECONÓMICA NA EUROPA 

 

   1.    A  realização do Mercado Único Europeu no final do presente ano,  a

   ratificação  do  Tratado de Maastricht, o acordo  sobre  o  financiamento

   futuro  da  Comunidade  e  uma  conclusão  rápida  e  bem  sucedida   das

   negociações  do GATT são de importância crucial para o fortalecimento  da

   economia europeia e incentivarão a confiança de modo substancial. 

 

   2.    Os objectivos das políticas económicas dos Estados-membros  deverão

   continuar  a ser os definidos no Tratado de Maastricht: uma  economia  de

   mercado  aberta  com  livre  concorrência,  crescimento  sustentado   que

   respeite  o ambiente, preços estáveis com finanças públicas  e  condições

   monetárias  sãs e uma balança de pagamentos sustentada. Estes  objectivos

   continuarão  a condicionar as políticas económicas  dos  Estados-membros.

   Estes  últimos  continuam  determinados  a  preencher  os  critérios   de

   convergência   definidos   no  Tratado  de  Maastricht  e   a   respeitar

   integralmente  os  programas de convergência  apresentados  ao  Conselho,

   incluindo  a  adesão aos objectivos de consolidação  orçamental  a  médio

   prazo. 

 

   3.    O  Conselho Europeu convidou os Estados-membros a porem em  prática

   medidas   económicas  de  forma  concertada,  à  medida  das   exigências

   nacionais,  que  aumentarão  a confiança  e  incentivarão  a  recuperação

   económica.  Essas  medidas  deverão  ter por  objectivo  a  melhoria  das

   perspectivas  de crescimento, a criação de empregos estáveis,  e  deverão

   ser  compatíveis  com um quadro a médio prazo baseado nos  princípios  de

   convergência estabelecidos no Tratado de Maastricht. 

 

   4.    Os Estados-membros deverão: 

 

   -     aproveitar  todas  as oportunidades, de acordo com  as  respectivas

   situações nacionais, para explorar as reduzidas margens de manobra de que

   dispõem no que respeita à política orçamental; 



03/04/2021 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/DOC_92_8

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/DOC_92_8 27/69

 

   -     orientar, na medida do possível, as suas prioridades no tocante  às

   despesas   públicas   para   infraestruturas   e   outros   investimentos

   fundamentais e para despesas que promovam o crescimento e que dêem origem

   a proveitos compensadores; 

 

   -     aplicar   medidas   para   incentivar   o   investimento   privado,

   especialmente por pequenas e médias empresas (PME's); 

 

   -     actuar  para  melhorar  ainda mais a eficácia  das  suas  economias

   através, por exemplo, de uma acção destinada a reduzir os subsídios e  de

   medidas para reforçar a concorrência e a flexibilidade do mercado; 

 

   -     envidar  esforços  para obter contenção nos  acordos  salariais  no

   sector  público.  O  Conselho Europeu tomou nota  de  que  as  restrições

   salariais  ajudarão  a controlar as  despesas  governamentais  correntes,

   contribuirão  para  as  tão necessárias melhorias  na  competitividade  e

   contribuirão para reduzir o desemprego. 

 

   O  saneamento das finanças públicas, associado a uma inflação baixa  e  à

   moderação  salarial,  ajudará a criar as condições para uma  redução  das

   taxas de juro. 

 

   5.    O Conselho Europeu continuará a vigiar atentamente as  perspectivas

   económicas e procederá a uma nova análise mais aprofundada da situação na

   sua próxima sessão. O Conselho Europeu convidou o Conselho ECOFIN a: 

 

   -     analisar as acções nacionais pertinentes no âmbito da  fiscalização

   multilateral; 

 

   -     controlar o desempenho das economias nacionais comparativamente com

   os respectivos programas de convergência económica; 

 

   -     determinar  medidas  para melhorar o funcionamento  do  mercado  de

   trabalho. 

 

   6.    O  Conselho Europeu está convicto de que a eficácia  destas  acções

   nacionais  será reforçada por medidas complementares e de apoio  a  nível

   comunitário. Com este objectivo, o Conselho Europeu convidou: 

 

   -     o  Conselho  e o Banco Europeu de Investimento (BEI),  em  estreita

   consulta com a Comissão, a analisar de forma urgente e positiva a criação

   no  BEI  de uma nova facilidade de crédito temporária  de  5 000 MECU.  O

   objectivo  dessa  nova facilidade será o de acelerar o  financiamento  de

   projectos   de  infraestruturas  de  grande   importância   relacionados,

   nomeadamente,  com as redes transeuropeias. Essas redes  poderão  incluir



03/04/2021 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/DOC_92_8

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/DOC_92_8 28/69

   projectos  que envolvam países da Europa Central e Oriental na medida  em

   que  sejam de interesse mútuo e garantam a interoperabilidade  das  redes

   com a Comunidade. 

 

   Em relação aos projectos financiados por esta facilidade, os Governadores

   do BEI  serão convidados a elevar o limite máximo normal do  montante dos

   empréstimos de 50% para 75% e os limites máximos combinados  (empréstimos

   e  subsídios)  de 70%  para 90%.  Os  demais  critérios  do BEI  para  as

   infraestruturas deverão continuar a ser respeitados como actualmente. 

 

   O  Conselho  Europeu recordou que no Protocolo de Maastricht  relativo  à

   Coesão  Económica e Social se reafirmou que o BEI deve consagrar a  maior

   parte dos seus recursos ao fomento da coesão económica e social e que  as

   suas necessidades de capital deverão ser revistas logo que tal se  revele

   necessário para esse efeito; 

 

   -     o Conselho ECOFIN e o BEI a analisar de forma urgente e positiva  a

   criação,  tão  rapidamente  quanto  possível,  de  um  Fundo  Europeu  de

   Investimento com um capital de 2 mil milhões de ECUS comparticipado  pelo

   BEI,  por  outras  instituições  financeiras e pela  Comissão  a  fim  de

   aumentar as garantias de 5 000 a 10 000 MECU; no total, este fundo poderá

   apoiar até 20 000 MECU em projectos; 

 

   -     os Estados-membros e a Comissão a criar programas para utilizar  os

   fundos  comunitários  ora  acordados pelo Conselho Europeu.  O  Fundo  de

   Coesão  contribuirá para projectos nos domínios do ambiente e  das  redes

   transeuropeias na área das infraestruturas de transporte nos países menos

   prósperos   da   Comunidade.   Os   Fundos   Estruturais    incentivarão,

   nomeadamente, os projectos de investimento em infraestruturas; 

 

   -     a Comissão a apresentar propostas para melhorar a gestão e eficácia

   da  investigação  financiada pela Comunidade a fim de  obter  uma  melhor

   eficácia económica. Para o efeito, deverá aumentar-se a selectividade das

   acções  e  deverá assegurar-se que as acções comunitárias  contribuem  da

   melhor  forma  possível  para os esforços já  actualmente  envidados  nos

   Estados-membros. 

 

   As  acções supra poderão proporcionar apoio comunitário  ao  investimento

   nos  sectores público e privado dos Estados-membros num  montante  global

   superior a 30 000 MECU no decurso dos próximos anos. 

 

   7.    O Conselho Europeu reafirmou o seu empenho, expresso em Birmingham,

   num  acordo  do GATT  rápido, global e equilibrado.  O  Conselho  Europeu

   congratulou-se  com o êxito na realização do Mercado Único, em  todos  os

   seus aspectos essenciais, e salientou a importância do seu  funcionamento

   eficaz, incluindo no domínio dos auxílios estatais, e exortou os Estados-
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   membros  e  a  Comissão a continuar a agir em  conformidade.  O  Conselho

   Europeu  reconheceu a importância de aumentar o nível de compreensão  das

   regras comunitárias por parte dos operadores económicos e  congratulou-se

   com  a intenção da Comissão de efectuar mais consultas com a indústria  e

   de produzir uma legislação mais clara e mais simples. 

 

   8.    Reconhecendo  a  importância  do SME para a criação  de  postos  de

   trabalho  e para incentivar o crescimento, o Conselho Europeu  exortou  o

   Conselho  e  a  Comissão  a assegurar que  sejam  reduzidos  os  encargos

   resultantes da legislação comunitária para as pequenas e médias  empresas

   (incluindo  o recurso a esquemas simplificados e a limites de isenção  no

   domínio  da  tributação  indirecta) e que  seja  facultada  às PME's  uma

   informação  completa  sobre  o  apoio  comunitário.  O  Conselho  Europeu

   solicitou à Comissão que acelere, a nível comunitário, as acções a  favor

   das PME's que deram já provas da sua utilidade. 

 

   9.    O  Conselho  Europeu reiterou o seu empenho  no  Sistema  Monetário

   Europeu, considerado como um factor-chave da estabilidade e  prosperidade

   económica da Europa. 

 

   10.   O  Conselho  Europeu  está  convicto de que  a  plena  execução  da

   presente Declaração dará um impulso à confiança, reforçará os fundamentos

   do  crescimento  económico  e incentivará a criação de  novos  postos  de

   trabalho.   O   Conselho  Europeu  convidou  a  Comissão   a   apresentar

   oportunamente  ao  Conselho ECOFIN  e a  outros  Conselhos  adequados  um

   relatório  sobre a aplicação das presentes conclusões. Exortou  ainda  os

   Estados-membros a fomentar uma maior cooperação internacional com  países

   exteriores à Comunidade a fim de promover o crescimento. 

 

                                --------------- 

 

                                                          ANEXO 5 à PARTE A 

 

                   DECLARAÇÃO SOBRE OS PRINCÍPIOS QUE REGEM 

                 OS ASPECTOS EXTERNOS DA POLÍTICA DE MIGRAÇÃO 

 

   i)    O  Conselho Europeu, reunido em Edimburgo, analisou o problema  das

         pressões migratórias. 

 

   ii)   Notou  com  satisfação  que a ocorrência  de  profundas  alterações

         políticas  permite hoje uma maior facilidade de movimentação  e  de

         contactos em toda a Europa. 

 

   iii)  Reafirmou  a  sua intenção de garantir que a Comunidade e  os  seus

         Estados-Membros  continuem  abertos ao mundo exterior,  não  apenas

         através de intercâmbios pessoais e culturais, mas também através do
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         seu  empenhamento  num sistema de comércio livre,  pela  sua  plena

         participação   na  ajuda  ao  mundo  em  desenvolvimento   e   pelo

         estabelecimento de uma estrutura de relações políticas e económicas

         com  países  terceiros  e com grupos  de  países  terceiros.  Neste

         aspecto,   o  Conselho  Europeu  reafirma  os  princípios  da   sua

         Declaração de Rodes de Dezembro de 1988. 

 

   iv)   Os  Estados-membros  das Comunidades Europeias  reafirmaram  o  seu

         empenho  em cumprir integralmente as obrigações que lhes cabem  por

         força  da  Convenção  Europeia dos Direitos  Humanos  de  1950,  da

         Convenção de Genebra de 1951 relativa ao Estatuto dos Refugiados  e

         do Protocolo de Nova Iorque de 1967. 

 

   v)    Declarou-se ciente das pressões específicas causadas pelos  grandes

         movimentos  de pessoas que fogem do conflito na antiga  Jugoslávia,

         em especial devido às rigorosas condições do Inverno. 

 

   vi)   Registou  as  pressões  sobre os  Estados-Membros  resultantes  dos

         movimentos  migratórios,  questão que constitui  motivo  de  grande

         preocupação  para  esses Estados-Membros e que,  provavelmente,  se

         prolongará pela próxima década. 

 

   vii)  Reconheceu que uma imigração incontrolada poderia ser um factor  de

         desestabilização e que tal não poderá vir a dificultar a integração

         dos  cidadãos  de  países  terceiros  que  residem  legalmente  nos

         Estados-Membros. 

 

   viii) Sublinhou  a  necessidade de reforçar a luta contra o racismo  e  a

         xenofobia   nos  termos  da  Declaração  Conjunta   adoptada   pelo

         Parlamento  Europeu,  pelo  Conselho  e  pelos  Representantes  dos

         Estados-membros,   reunidos  no  Conselho,  e  pela  Comissão,   em

         11 de Junho de 1986 e nos termos da Declaração sobre o Racismo e  a

         Xenofobia adoptada pelo Conselho Europeu de Maastricht. 

 

   ix)   Manifestou-se convicto de que há diversos factores importantes para

         reduzir  os  movimentos  migratórios  para  os  Estados-Membros:  a

         preservação  da  paz e o termo dos conflitos  armados;  o  respeito

         absoluto   pelos  direitos  do  homem;  a  criação  de   sociedades

         democráticas  e  de  condições  sociais  condignas;  uma   política

         comercial liberal, susceptível de melhorar as condições  económicas

         nos  países de emigração. Também  a coordenação, pela Comunidade  e

         seus  Estados-membros, da acção nas áreas da política  externa,  da

         cooperação  económica e das políticas de imigração e  asilo  poderá

         contribuir substancialmente para enfrentar a questão dos movimentos

         migratórios.  Uma  vez  em  vigor, o  Tratado  da  União  Europeia,

         nomeadamente os seus títulos V e VI, proporcionará o  enquadramento
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         adequado para essa acção coordenada. 

 

   x)    Tomou  conhecimento da declaração adoptada por ocasião do  Conselho

         "Desenvolvimento"  de 18 de Novembro de 1992 relativa aos  aspectos

         da  política  de coordenação do desenvolvimento na  perspectiva  do

         ano 2000,  incluindo  o reconhecimento do papel  que  a  utilização

         eficaz   da  ajuda  pode  desempenhar  na  redução   das   pressões

         migratórias   a   mais  longo  prazo,  através  do   incentivo   ao

         desenvolvimento social e económico sustentável. 

 

   xi)   Observou que, de acordo com a posição do Alto Comissário das Nações

         Unidas  para  os  Refugiados, as  pessoas  deslocadas  deverão  ser

         encorajadas  a  permanecer  nas áreas  seguras  mais  próximas  das

         respectivas casas, e que a ajuda e assistência deverá destinar-se a

         dar-lhes  confiança e meios que lhe permitam fazê-lo, sem  que  tal

         impeça a sua admissão temporária no território dos  Estados-membros

         em casos de especial necessidade. 

 

   xii)  Regozijou-se   com   os  progressos  realizados   pelos   ministros

         responsáveis  pela  Imigração  no âmbito do  programa  de  trabalho

         aprovado no Conselho Europeu de Maastricht e, especialmente, com  a

         adopção  de recomendações sobre o afastamento, de resoluções  sobre

         os  pedidos  de asilo manifestamente infundados e sobre  os  países

         terceiros de acolhimento e com as conclusões sobre os países em que

         não  há  geralmente perigos graves de  perseguição1.  Reconheceu  a

         importância de tais medidas contra a utilização indevida do direito

         de asilo para salvaguardar este  mesmo princípio. 

 

   xiii) Congratulou-se ainda com o trabalho relativo à migração  Este-Oeste

         dos  Grupos de Berlim e de Viena, e incentivou o Grupo de Berlim  a

         preparar um projecto de resolução a ser aprovado pelos Ministros. 

 

   xiv)  Resolveu  fazer avançar as questões mais gerais relacionadas com  a

         migração  referidas  no programa de trabalho de  Maastricht  e  que

         ultrapassam    as   responsabilidades   directas   dos    ministros

         responsáveis pela Imigração. 

 

   xv)   Reconheceu a importância que assume a análise das causas da pressão

         imigratória,  bem como a análise das formas de suprimir  as  causas

         dos movimentos migratórios. 

 

   xvi)  Acordou  em  que  a abordagem da Comunidade  e  dos  seus  Estados-

         membros, nas respectivas esferas de competência, se deverá orientar

         e inspirar no seguinte conjunto de princípios:  
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   1  As  resoluções sobre os pedidos de asilo manifestamente  infundados  e

      sobre os países terceiros de acolhimento, bem como as conclusões sobre

      os  países  em que não há geralmente perigos  graves  de  perseguição,

      foram  aceites pela Alemanha sob reserva de uma alteração da  sua  lei

      fundamental  e  pela Dinamarca e pelos Países Baixos  sob  reserva  de

      análise parlamentar. 

 

   - 1.  continuarão a trabalhar pela preservação e restabelecimento da paz,

         pelo  respeito integral pelos direitos do homem e pelo  primado  do

         direito,  reduzindo  assim as pressões migratórias  resultantes  da

         guerra e de políticas estatais opressivas e discriminatórias; 

 

   - 2.  as  pessoas deslocadas deverão ser encorajadas a manter-se na  área

         segura mais próxima das suas casas, e a ajuda e assistência deverão

         destinar-se a dar-lhes confiança e meios que lhe permitam  fazê-lo,

         sem  que  tal impeça a sua admissão temporária  no  território  dos

         Estados-membros em casos de especial necessidade; 

 

   - 3.  continuarão  a  incentivar a liberdade de comércio e  a  cooperação

         económica   com   países   de   emigração,   promovendo   assim   o

         desenvolvimento económico e aumentando a prosperidade desses países

         e reduzindo as motivações económicas da emigração; 

 

   - 4.  para  o mesmo efeito, garantirão que o nível adequado de  ajuda  ao

         desenvolvimento  será  eficazmente  utilizado  na  promoção  de  um

         desenvolvimento  económico  e social sustentável,  contribuindo  em

         especial para a criação de postos de trabalho e para a minoração da

         pobreza nos países de origem e, por isso mesmo, para uma redução  a

         longo prazo, das pressões migratórias; 

 

   - 5.  reforçarão  as  suas tentativas comuns para  combater  a  imigração

         ilegal; 

 

   - 6.  sempre  que necessário, procurarão celebrar acordos  bilaterais  ou

         multilaterais  com  países  de  origem ou de  trânsito,  a  fim  de

         garantir  que os imigrantes ilegais possam ser reenviados  para  os

         seus países de origem, alargando deste modo a cooperação nesta área

         a outros Estados com base em relações de boa vizinhança; 

 

   - 7.  nas suas relações com países terceiros, os Estados-membros  tomarão

         em consideração as práticas seguidas por esses países na readmissão

         dos  seus próprios cidadãos expulsos dos territórios  dos  Estados-

         membros; 

 

   - 8.  aumentarão a sua cooperação em resposta ao problema específico  dos

         refugiados de conflitos armados e de perseguições na ex-Jugoslávia.
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         Declaram  a sua intenção de minorar os sofrimentos  dessas  pessoas

         por  meio de acções apoiadas pela Comunidade e pelos seus  Estados-

         membros destinadas a fornecer alojamento e alimentos, incluindo, em

         princípio,  a  admissão  temporária  de  pessoas  com  necessidades

         específicas de acordo com as possibilidades nacionais e no contexto

         de  uma acção coordenada de todos os Estados-membros.  Reafirmam  a

         sua convicção de que os encargos com o financiamento de actividades

         destinadas  a  aliviar  a  situação  dessas  pessoas  deverão   ser

         partilhados mais equitativamente pela comunidade internacional; 

 

   xvii) O  Conselho  Europeu  incita os Estados-membros  que  ainda  o  não

         fizeram a ratificar a Convenção de Dublim sobre o asilo como  parte

         integrante da sua acção coordenada em matéria de asilo; será  então

         possível  alargar  tais  disposições no  âmbito  de  uma  convenção

         paralela  à  Convenção  de  Dublim,  dando  prioridade  aos  países

         europeus  vizinhos relativamente aos quais tais disposições  possam

         ser mutuamente vantajosas.  O Conselho Europeu apela para que sejam

         empreendidas  as acções necessárias para que a Convenção  sobre  as

         Fronteiras Externas possa entrar em vigor brevemente. 

 

                              ------------------ 

 

                                                         ANEXO 6 à PARTE A 

 

   DECISÃO  TOMADA  DE COMUM ACORDO PELOS REPRESENTANTES  DOS  GOVERNOS  DOS

   ESTADOS-MEMBROS  RELATIVA  À  FIXAÇÃO DAS SEDES  DAS  INSTITUIÇÕES  E  DE

   DETERMINADOS ORGANISMOS E SERVIÇOS DAS COMUNIDADES EUROPEIAS. 

 

   Os Representantes dos Governos dos Estados-membros, 

 

   Tendo  em  conta  o  artigo 216° do Tratado  que  institui  a  Comunidade

   Económica  Europeia,  o artigo 77° do Tratado que institui  a  Comunidade

   Europeia  do  Carvão e do Aço e o artigo 189° do Tratado que  institui  a

   Comunidade Europeia da Energia Atómica, 

 

   Recordando   a  Decisão  de  8 de Abril de 1965,  e  sem   prejuízo   das

   disposições  e conteúdos relativos à sede das Instituições, organismos  e

   serviços futuros, 

 

   Decidem: 

 

                                   Artigo 1° 

 

   a) O  Parlamento Europeu tem a sua sede em Estrasburgo, onde se  realizam

      os  doze  períodos de sessões plenárias mensais,  incluindo  a  sessão

      orçamental. Os períodos de sessões plenárias suplementares realizam-se
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      em Bruxelas. As comissões do Parlamento Europeu reúnem em Bruxelas.  O

      Secretariado-Geral  do  Parlamento Europeu e seus  serviços  mantêm-se

      instalados no Luxemburgo. 

 

   b) O  Conselho  tem a sua sede em Bruxelas. Durante os  meses  de  Abril,

      Junho e Outubro, o Conselho realiza as suas sessões no Luxemburgo. 

 

   c) A  Comissão  tem a sua sede em Bruxelas. Os  serviços  constantes  dos

      artigos 7°, 8° e 9° da Decisão de 8 de Abril de 1965 são instalados no

      Luxemburgo. 

 

   d) O  Tribunal  de  Justiça e o Tribunal de  Primeira  Instância  têm  as

      respectivas sedes no Luxemburgo. 

 

   e) O Comité Económico e Social tem a sua sede em Bruxelas. 

 

   f) O Tribunal de Contas tem a sua sede no Luxemburgo. 

 

   g) O Banco Europeu de Investimento tem a sua sede no Luxemburgo. 

 

                                   Artigo 2° 

 

   As  sedes  de  outros organismos e serviços, criados ou  a  criar,  serão

   decididas de comum acordo pelos Representantes dos Governos dos  Estados-

   membros  num  próximo  Conselho  Europeu,  tomando  em  consideração   as

   vantagens  das  disposições acima referidas para  os  Estados-membros  em

   causa,   e   dando   a  devida  prioridade   aos   Estados-membros   que,

   presentemente, não acolhem a sede de nenhuma Instituição das Comunidades.

 

                                    Artigo 3° 

 

   A presente decisão entra em vigor na data de hoje. 

 

                                 P A R T E   B 

 

                   A DINAMARCA E O TRATADO DA UNIÃO EUROPEIA 

 

   O Conselho Europeu recorda que a entrada em vigor do Tratado assinado  em

   Maastricht exige a ratificação dos doze Estados-membros, em  conformidade

   com  as respectivas exigências constitucionais, e reafirma a  importância

   de  concluir este processo com a possível brevidade, sem reabrir o  texto

   actual, tal como previsto no artigo R do Tratado. 

 

   O  Conselho  Europeu  tomou conhecimento do  documento  apresentado  pela

   Dinamarca aos Estados-membros em 30 de Outubro intitulado "A Dinamarca na

   Europa",  que  cita  os  seguintes  pontos,  considerados  de  particular
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   importância: 

 

   -  dimensão da política de defesa; 

 

   -  terceira fase da União Económica e Monetária; 

 

   -  cidadania da União; 

 

   -  cooperação nos domínios da justiça e dos assuntos internos; 

 

   -  abertura e transparência do processo comunitário de tomada de decisão;

 

   -  aplicação efectiva do princípio da subsidiariedade; 

 

   -  incentivo  à  cooperação  entre os Estados-membros na  luta  contra  o

      desemprego. 

 

   Nesta  conjuntura,  o  Conselho Europeu aprovou o  seguinte  conjunto  de

   medidas,  que  são  integralmente compatíveis com o  Tratado,  e  que  se

   destinam  a  ir ao encontro das preocupações da Dinamarca,  pelo  que  se

   aplicarão  exclusivamente à Dinamarca, e não aos demais  Estados-membros,

   nem aos Estados que venham a aderir à Comunidade. 

 

   a) Decisão relativa a determinados problemas levantados pela Dinamarca  a

      respeito do Tratado da União Europeia (Anexo 1). Esta decisão  entrará

      em vigor na data de entrada em vigor do Tratado da União Europeia; 

 

   b) Declarações constantes do Anexo 2. 

 

   O Conselho Europeu tomou também conhecimento das declarações  unilaterais

   constantes  do  Anexo 3,  que  ficarão apensas  ao  acto  de  ratificação

   dinamarquesa do Tratado da União Europeia. 

 

                               ----------------- 

 

                                                                ANEXO 1 

 

        DECISÃO DOS CHEFES DE ESTADO E DE GOVERNO, REUNIDOS NO CONSELHO 

     EUROPEU, RELATIVA A DETERMINADOS PROBLEMAS LEVANTADOS PELA DINAMARCA 

                    A RESPEITO DO TRATADO DA UNIÃO EUROPEIA 

 

   Os  Chefes  de Estado e de Governo, reunidos no Conselho  Europeu,  cujos

   Governos são signatários do Tratado da União Europeia, que reúne  Estados

   independentes  e soberanos que decidiram livremente, em conformidade  com

   os Tratados existentes, exercer em comum algumas das suas competências, 
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   -  Desejando  resolver, em conformidade com o Tratado da União  Europeia,

      problemas  específicos  actualmente  existentes e a  que  a  Dinamarca

      aludiu  no seu memorando "A Dinamarca na Europa", de  30 de Outubro de

      1992; 

 

   -  Tendo  em conta as conclusões do Conselho Europeu de  Edimburgo  sobre

      subsidiariedade e transparência; 

 

   -  Tomando  nota  das  declarações  do  Conselho  Europeu  de   Edimburgo

      relativas à Dinamarca; 

 

   -  Tendo tomado conhecimento das declarações unilaterais proferidas  pela

      Dinamarca  na  mesma  ocasião e que ficarão apensas  ao  seu  acto  de

      ratificação; 

 

   -  Tomando  nota  que  a Dinamarca não  tenciona  utilizar  as  seguintes

      disposições de modo a impedir uma cooperação e uma acção mais estreita

      entre  os  Estados-membros compatível com o Tratado  e  enquadrada  na

      União e nos seus objectivos. 

 

   Adoptaram a seguinte decisão: 

 

                                   SECÇÃO A 

                                   Cidadania 

 

   As disposições da Parte II do Tratado que institui a Comunidade  Europeia

   relativas à cidadania da União conferem aos nacionais dos Estados-membros

   os  direitos e a protecção suplementares especificados nessa  Parte,  não

   substituindo de modo algum a cidadania nacional. A questão de saber se um

   determinado  indivíduo  possui a nacionalidade de um  Estado-membro  será

   resolvida  por referência exclusiva ao direito nacional do  Estado-membro

   em causa. 

 

                                   SECÇÃO B 

                          União Económica e Monetária 

 

   1. O  Protocolo  relativo a certas disposições respeitantes  à  Dinamarca

      apenso ao Tratado que institui a Comunidade Europeia, dá à Dinamarca o

      direito  de  notificar  o Conselho das Comunidades  Europeias  da  sua

      posição  relativamente  à  participação  na  terceira  fase  da  União

      Económica  e Monetária. A Dinamarca notificou que não  participará  na

      terceira  fase. Esta notificação produz efeitos na data de entrada  em

      vigor da presente decisão. 

 

   2. Por  conseguinte,  a  Dinamarca não participará na  moeda  única,  não

      ficará  vinculada  pelas regras relativas à  política  económica,  que
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      apenas serão aplicadas aos Estados-membros que participem na  terceira

      fase  da  União  Económica e Monetária, e manterá os  poderes  de  que

      dispõe  em  matéria de política monetária em conformidade  com  a  sua

      legislação  e regulamentação nacional, incluindo os poderes  do  Banco

      Nacional da Dinamarca em matéria de política monetária. 

 

   3. A Dinamarca participará plenamente na segunda fase da União  Económica

      e Monetária e continuará a participar na cooperação cambial dentro  do

      SME. 

 

                                   SECÇÃO C 

                              Política de Defesa 

 

   Os  Chefes  de  Estado e de Governo tomam nota de  que,  em  resposta  ao

   convite  da União da Europa Ocidental (UEO), a Dinamarca passou a ter  um

   estatuto  de  observador  nessa organização. Os Chefes  de  Estado  e  de

   Governo  tomam igualmente nota de que no Tratado da União  Europeia  nada

   obriga  a  Dinamarca  a  ser  membro  da  UEO.  Assim,  a  Dinamarca  não

   participará na elaboração, nem na execução de decisões e acções da  União

   que  tenham  implicações  no  domínio  da  defesa,  mas  não  impedirá  o

   desenvolvimento de uma cooperação mais estreita nesta área entre Estados-

   membros. 

 

                                   SECÇÃO D 

                          Justiça e Assuntos Internos 

 

   A Dinamarca participará plenamente na cooperação no domínio da Justiça  e

   dos  Assuntos Internos, com base nas disposições do Título VI do  Tratado

   da União Europeia. 

 

                                   SECÇÃO E 

                              Disposições finais 

 

   1. A  presente decisão produzirá efeitos a partir da data de  entrada  em

      vigor  do  Tratado  da União Europeia. O  período  de  vigência  desta

      decisão  será determinado em conformidade com o artigo Q e com o  n° 2

      do artigo N do Tratado da União Europeia. 

 

   2. Em   qualquer   altura,   e  nos   termos   das   respectivas   normas

      constitucionais,  a  Dinamarca  pode  decidir  informar  os  restantes

      Estados-membros de que já não deseja utilizar a totalidade ou parte da

      presente decisão. Nesse caso, a Dinamarca passará a aplicar plenamente

      todas  as decisões pertinentes então em vigor e tomadas no  quadro  da

      União Europeia. 

 

                                                                ANEXO 2 
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                        DECLARAÇÕES DO CONSELHO EUROPEU 

 

   DECLARAÇÃO SOBRE POLÍTICA SOCIAL, CONSUMIDORES, AMBIENTE E 

   REPARTIÇÃO DO RENDIMENTO 

 

   1. O Tratado da União Europeia não impede qualquer dos Estados-membros de

      manter  ou introduzir medidas de protecção mais rigorosas  compatíveis

      com o Tratado CE: 

 

      -  no domínio das condições de trabalho e da política social (n° 3  do

         artigo 118°-A  do Tratado CE e n° 5 do artigo 2° do Acordo sobre  a

         Política  Social celebrado entre os Estados-membros  da  Comunidade

         Europeia, com excepção do Reino Unido); 

 

      -  com  vista  a atingir um elevado nível de defesa  dos  consumidores

         (n° 3 do artigo 129°-A do Tratado CE); 

 

      -  com  vista  à  prossecução do objectivo de  protecção  do  ambiente

         (artigo 130°-T do Tratado CE). 

 

   2. As disposições introduzidas pelo Tratado da União Europeia,  incluindo

      as  da  União  Económica e Monetária, permitem  a  cada  Estado-membro

      prosseguir  a  sua própria política no que se refere à  repartição  do

      rendimento e à manutenção ou melhoria dos benefícios sociais. 

 

   DECLARAÇÃO SOBRE A DEFESA 

 

   O Conselho Europeu toma nota de que a Dinamarca renunciará ao seu direito

   de  exercer  a  Presidência  da  União sempre  que  estejam  em  causa  a

   elaboração  e  a aplicação de decisões e de acções da  União  que  tenham

   implicações  no  domínio da defesa. Nesse caso, aplicar-se-ão  as  regras

   correntes  de  substituição do Presidente em caso de  impedimento  deste.

   Essas regras aplicar-se-ão igualmente no que se refere à representação da

   União  em organizações internacionais, em conferências  internacionais  e

   junto de países terceiros. 

 

                                                               ANEXO 3 

 

                     DECLARAÇÕES UNILATERAIS DA DINAMARCA 

                        A ANEXAR AO ACTO DE RATIFICAÇÃO 

                  DO TRATADO DA UNIÃO EUROPEIA PELA DINAMARCA 

         E DE QUE OS OUTROS ONZE ESTADOS-MEMBROS TOMARÃO CONHECIMENTO 

 

   DECLARAÇÃO SOBRE A CIDADANIA DA UNIÃO 
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   1. A  Cidadania da União é um conceito político e  jurídico  inteiramente

      diferente do conceito de cidadania consagrado na Constituição do Reino

      da Dinamarca e no sistema jurídico dinamarquês. Nenhuma disposição  do

      Tratado da União Europeia implica ou prevê a criação de uma  cidadania

      da União no sentido da cidadania de um Estado-nação. Por  conseguinte,

      não se põe a questão de a Dinamarca participar neste tipo de evolução.

 

   2. A Cidadania da União não confere por si própria a um nacional de outro

      Estado-membro  o  direito  de obter a  nacionalidade  dinamarquesa  ou

      quaisquer  direitos,  deveres,  privilégios ou  benefícios  que  sejam

      inerentes  à nacionalidade dinamarquesa em aplicação  das  disposições

      constitucionais,  legais e administrativas da Dinamarca.  A  Dinamarca

      respeitará  plenamente  todos os  direitos  específicos  expressamente

      consignados no Tratado e aplicáveis aos nacionais dos Estados-membros.

 

   3. Os nacionais de outros Estados-membros da Comunidade Europeia usufruem

      na  Dinamarca  do  direito de eleger e de serem  eleitos  em  eleições

      municipais,  tal  como  estabelecido  no  artigo 8°-B  do  Tratado  da

      Comunidade  Europeia.  A  Dinamarca tenciona  aprovar  legislação  que

      conceda aos nacionais de outros Estados-membros o direito de eleger  e

      de serem eleitos em eleições para o Parlamento Europeu, em tempo  útil

      antes  das próximas eleições a realizar em 1994. A Dinamarca não  está

      disposta a aceitar que as modalidades a que se referem os n°s 1 e 2 do

      referido artigo possam conduzir à aplicação de regras que  prejudiquem

      os direitos já concedidos na Dinamarca neste domínio. 

 

   4. Sem  prejuízo  das  demais  disposições  do  Tratado  que  institui  a

      Comunidade  Europeia, o artigo 8°-E deste Tratado exige a  unanimidade

      de  todos os membros do Conselho das Comunidades Europeias,  i.e.,  de

      todos  os  Estados-membros, para a adopção  de  quaisquer  disposições

      destinadas a ampliar os direitos previstos na Parte II do  Tratado CE.

      Além  disso, qualquer decisão unânime do Conselho, antes de entrar  em

      vigor,  tem  de  ser adoptada em cada Estado-membro,  nos  termos  das

      respectivas normas constitucionais. Na Dinamarca, tal adopção exigirá,

      no  caso  de  transferência  de soberania,  e  tal  como  definido  na

      Constituição  Dinamarquesa,  ou  o voto favorável de  uma  maioria  de

      5/6 dos membros do "Folketing" ou,  cumulativamente, o voto  favorável

      da maioria dos membros do "Folketing" e a maioria dos votos  expressos

      em referendo. 

 

   DECLARAÇÃO  SOBRE  COOPERAÇÃO  NOS DOMÍNIOS DA  JUSTIÇA  E  DOS  ASSUNTOS

   INTERNOS 

 

   O Artigo K.9 do Tratado da União Europeia exige a unanimidade de todos os

   Membros do Conselho da União Europeia, i.e., de todos os Estados-membros,

   para adopção de qualquer decisão de aplicação do artigo 100°-C do Tratado
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   que institui a Comunidade Europeia a acções que se inscrevam nos domínios

   referidos  nos  n°s 1  a 6 do Artigo K.1. Além  disso,  qualquer  decisão

 

   unânime do Conselho, antes de entrar em vigor, deve ser adoptada em  cada

   Estado-membro,   segundo  as  respectivas  normas   constitucionais.   Na

   Dinamarca,  tal adopção exige, no caso  de transferência de soberania,  e

   como  define  a  Constituição Dinamarquesa, ou o voto  favorável  de  uma

   maioria  de 5/6 dos membros do "Folketing", ou, cumulativamente,  o  voto

   favorável  da  maioria dos membros do "Folketing" e a maioria  dos  votos

   expressos em referendo. 

 

                               DECLARAÇÃO FINAL 

 

   A presente Decisão e as Declarações a ela apensas constituem uma resposta

   ao resultado do referendo dinamarquês de 2 de Junho de 1992 respeitante à

   ratificação do Tratado de Maastricht. No que diz respeito à Dinamarca, os

   objectivos  deste Tratado nas quatro áreas mencionadas nas secções A a  D

   da Decisão, deverão ser encarados à luz dos presentes documentos, que são

   compatíveis com o Tratado e não põem em causa os seus objectivos. 

 

                                --------------- 

 

                                 P A R T E  C 

 

                      FINANCIAMENTO FUTURO DA COMUNIDADE 

 

                               PACOTE DELORS II 

    

 

   Tendo em conta: 

 

   -  a  necessidade  de  a Comunidade dispor  de  recursos  adequados  para

      financiar as suas políticas; 

 

   -  a necessidade de a disciplina orçamental ser aplicada a todas as áreas

      das despesas comunitárias, o que implica a definição de prioridades em

      matéria de despesas; 

 

   -  a capacidade contributiva de cada Estado-membro; 

 

   -  a  necessidade de reflectir os compromissos assumidos em Maastricht  e

      em Lisboa; 

 

   o  Conselho Europeu chegou às seguintes conclusões sobre o  financiamento

   da Comunidade para o período de 1993-1999. 
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   A. RECEITAS 

 

     i. Limite máximo dos recursos próprios 

 

      Os  limites  máximos anuais dos recursos próprios para  dotações  para

      pagamentos  serão  os  seguintes,  e não poderão  em  caso  algum  ser

      ultrapassados: 

 

                                                       (% PNB CE) 

 

    1993         1994       1995        1996       1997       1998    1999 

 

    1,20         1,20       1,21        1,22       1,24       1,26    1,27 

 

      Será mantido um rácio bem definido entre as dotações de autorizações e

      as   dotações   de  pagamentos,  a  fim  de  garantir   a   respectiva

      compatibilidade  e  permitir que seja respeitado o  limite  máximo  de

      pagamentos acima referido. 

 

      As  dotações  para  autorizações  inscritas  no  orçamento  geral  das

      Comunidades no período de 1993 a 1999 devem, por conseguinte, obedecer

      a  uma progressão ordenada, de que resulte um montante global que  não

      exceda 1,32% do PNB total da Comunidade em 1999. 

 

      ii. Estrutura dos Recursos Próprios 

 

      A  estrutura dos recursos próprios, tal como definida no artigo 2°  da

      Decisão  de 1988  relativa  aos recursos próprios,  será  alterada  do

      seguinte modo: 

 

      a) O  limite máximo da taxa uniforme referida no n° 4,  alínea a),  do

         artigo 2°  será reduzida de 1,4% para 1,0%, em fases  idênticas  ao

         longo do período de 1995-99. 

 

      b) Para  os  países  com um PNB per capita inferior  a  90%  da  média

         comunitária, a matéria colectável para o terceiro recurso, referida

         no  n° 1,  alínea c), do artigo 2°, será limitada a 50% do  PNB  do

         Estado-membro  a  partir  de 1995, em vez  dos  55%  actuais.  Esta

         alteração  será  também  introduzida  progressivamente,  em   fases

         iguais, para os outros Estados-membros ao longo do período de 1995-

         1999. 

 

      A  hipótese  de uma taxa fixa uniforme para o recurso IVA  deverá  ser

      considerada no contexto dos debates sobre a nova decisão relativa  aos

      recursos próprios. 
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      O Conselho Europeu regista que alguns Estados-membros desejam que seja

      analisada a hipótese de criar um quinto recurso e solicita à  Comissão

      que  empreenda  um  estudo das diferentes opções.  A  Comissão  deverá

      apresentar  ao Conselho um relatório sobre os resultados desse  estudo

      até ao final do período das novas Perspectivas Financeiras. 1 

 

      iii. Correcção de Desequilíbrios Orçamentais 

 

         A  correcção  do  desequilíbrio  orçamental  do  Reino  Unido  será

         calculada  pela  aplicação  da actual fórmula,  de  acordo  com  os

         princípios e as práticas definidas na decisão relativa aos recursos

         próprios de 1988 e no documento sobre os métodos de trabalho que  a

         acompanha. 

 

      iv. Revisão 

 

         O  Conselho  Europeu solicita à Comissão que elabore  um  relatório

         sobre o funcionamento do sistema dos recursos próprios antes do fim

         do período das novas Perspectivas Financeiras. 

 

      v. Nova Decisão relativa aos Recursos Próprios 

 

         O Conselho Europeu solicita à Comissão que elabore uma nova decisão

         relativa  aos recursos próprios que integre estas alterações a  fim

         de  ser aprovada pelo Conselho e de este recomendar a  sua  adopção

         aos  Estados-membros até 1995, em conformidade com  o  procedimento

         estabelecido   no  artigo 201°  do  Tratado.  Os  limites   máximos

         aplicáveis  em 1999, continuarão a ser aplicados até ao momento  em

         que a nova decisão relativa aos recursos próprios seja alterada. 

 

    

   1  No   seu   relatório   sobre   o   sistema   dos   recursos   próprios

      (doc. n° 5202/92),  a Comissão expôs claramente as condições  que,  na

      sua opinião, o futuro quinto recurso deveria reunir. 

 

   B. DESPESAS 

 

      i. Princípios 

 

         O  Conselho Europeu reafirma que as despesas da Comunidade  deverão

         ser  tais que permitam um nível de financiamento adequado das  suas

         políticas.  O  Conselho Europeu recorda a sua convicção  de  que  o

         reforço  da coesão económica e social continua a ser  uma  dimensão

         essencial da Comunidade. O Conselho Europeu confirma a sua  opinião

         de  que todas as despesas da Comunidade deverão  ser  condicionadas

         pelos   princípios  de  finanças  públicas  sãs  e  da   disciplina
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         orçamental. 

 

         A disciplina orçamental é abordada no Anexo 2. 

 

         A fim de garantir a sua rendibilidade, a atribuição dos recursos da

         Comunidade deverá ser precedida por uma avaliação prévia  exaustiva

         de forma a assegurar que as operações em causa são susceptíveis  de

         produzir   benefícios  económicos  consentâneos  com  os   recursos

         utilizados. Todas as operações deverão ficar sujeitas a uma revisão

         periódica. 

 

         O  Conselho  Europeu considera que o Acordo  Interinstitucional  de

         1988-1992  constitui  uma evolução positiva e espera que  o  acordo

         possa  ser  reconduzido  em  condições  que  garantam  uma  estrita

         disciplina   orçamental   e  uma  fácil  realização   dos   debates

         orçamentais  anuais.  O  Conselho Europeu regista  que  o  Conselho

         "Assuntos  Gerais"  de 7 de Dezembro acordou na  posição  comum  do

         Conselho    relativa   aos   principais   elementos    do    Acordo

         Interinstitucional  revisto e apela ao Conselho a que, com base  em

         tal  posição  comum  e na medida em  que  seja  possível  conseguir

         condições  aceitáveis,  chegue  a acordo com a  Comissão  e  com  o

         Parlamento Europeu quanto à revisão do Acordo Interinstitucional. 

 

         No  entender  do  Conselho Europeu,  a  adequada  distribuição  das

         despesas  para  o  período de 1993-1999 é  a  que  seguidamente  se

         descreve. Os montantes constam igualmente do quadro do Anexo 1. 

 

      ii. Agricultura 

 

         A  taxa  de  crescimento  e o nível  de  base  da  linha  directriz

         agrícola, definidos nos artigos 1° e 2° da Decisão 377/88, deveriam

         manter-se inalterados. 

 

         O  âmbito  de aplicação da linha directriz  agrícola,  definido  no

         artigo 3°  da  Decisão 377/88,  deveria  ser  alargado,  tal   como

         proposto pela Comissão no documento 5201/92 RAU 2. 

 

         O  âmbito  de  aplicação da linha directriz  agrícola  deveria  ser

         revisto em 1996. 

 

         A  reserva  monetária deverá ser reduzida, passando  de  1000  para

         500 MECU a partir de 1995, com uma redução da franquia de 400  para

         200 MECU. 

 

         O  Conselho  Europeu  reitera  a  importância  de  uma   disciplina

         orçamental  e  de  um controlo financeiro rigorosos  no  âmbito  da
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         reforma da PAC e apela à Comissão e ao Conselho para que  assegurem

         que  os  custos  orçamentais  em cada  sector  sejam  mantidos  sob

         controlo. 

 

         O  Conselho Europeu regista que os recentes  movimentos  monetários

         terão como consequência um aumento sensível das despesas do  FEOGA-

         Garantia. 

 

         O  Conselho  Europeu  acorda  em que  o  funcionamento  da  reserva

         monetária será readaptado de forma a que os custos resultantes  dos

         realinhamentos monetários entre os Estados-membros sejam tomados em

         consideração na medida do necessário. 

 

         Além  disso,  acorda  em que caso este aumento  conduza  a  que  as

         despesas  agrícolas  excedam a linha directriz e  comprometam,  por

         conseguinte,  o  financiamento da nova Política Agrícola  Comum  já

         aprovada,  o  Conselho deverá adoptar  disposições  adequadas  para

         alimentar o FEOGA-Garantia. 

 

         Convida-se  a Comissão a apresentar, o mais  rapidamente  possível,

         propostas para uma decisão revista relativa à disciplina orçamental

         que  inclua  as  alterações acima referidas  e  as  mencionadas  no

         Anexo 2 sobre a disciplina orçamental. 

 

      iii. Acções estruturais 

 

         No  âmbito  do reforço da coesão económica  e  social,  dever-se-ia

         aumentar o financiamento de acções estruturais para complementar  a

         aplicação de políticas económicas sãs. 

 

         O  montante  total dos recursos disponíveis a  atribuir  às  acções

         estruturais ao longo do período de 1993-1999 deveria repartir-se do

         seguinte modo: 

 

                                                   (MECU - preços de 1992) 

 

      1993       1994       1995        1996       1997       1998     1999 

 

    21 277      21 825     23 480      24 990     26 526     28 240   30 000

 

         Estas    autorizações   representam   cumulativamente   cerca    de

         176 000 MECU para o período das novas Perspectivas Financeiras,  em

         comparação  com  67 000 MECU  para os  Fundos  Estruturais  para  o

         período  das Perspectivas Financeiras ora em curso. Em média,  isto

         equivale  a cerca de 25 000 MECU/ano de 1993 a 1999, em  comparação

         com 13 000 MECU/ano de 1988 a 1992 (todos os montantes se referem a
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         preços constantes de 1992). 

 

         À  luz dos acordos de Maastricht, as despesas relativas  às  acções

         estruturais   deveriam  concentrar-se  nos  Estados-membros   menos

         prósperos,  nas  regiões ultra-periféricas e nas  áreas  rurais  da

         Comunidade,  em  conformidade  com o artigo 100°-A  do  Tratado  de

 

         Maastricht.  Para os quatro Estados-membros beneficiários do  Fundo

         de  Coesão, os montantes acima indicados permitirão uma  duplicação

         das autorizações a título do Objectivo 1 e do Fundo de Coesão entre

         1992  e  1999,  depois de se ter em conta  que  os  novos  "Länder"

         alemães  e  Berlim  Leste  beneficiarão  plenamente  a  título   do

         Objectivo 1.  Para os quatro Estados-membros abrangidos pelo  Fundo

         de Coesão, isso representa cerca de 85 000 MECU ao longo do período

         de 1993-1999. 

 

      Fundo de Coesão 

 

      Tal como acordado em Maastricht, deverá ser criado um Fundo de  Coesão

      em  conformidade  com  o  texto  constante  do  Anexo 3.  Os  recursos

      disponíveis a atribuir deverão totalizar: 

 

                                                   (MECU - preços de 1992) 

 

      1993       1994       1995        1996       1997       1998     1999 

 

     1 500      1 750      2 000       2 250      2 500      2 550    2 600 

 

      Para  o período das novas perspectivas financeiras, os  quatro  países

      com  um  PNB per capita inferior a 90% da  média  comunitária  poderão

      beneficiar  de  financiamentos do Fundo desde que tenham  definido  um

      programa  que  lhes permita preencher os  requisitos  de  convergência

      económica  estabelecidos  no artigo 104°-C do  Tratado.  Estes  países

      poderão  continuar a recorrer ao Fundo para novos projectos  ou  novas

      fases  de  projectos  multifásicos desde que  preencham  as  condições

      estabelecidas no Anexo 3, e que, após uma revisão intercalar em  1996,

      continuem com um PNB inferior a 90%. O Fundo apoiará projectos na área

      do   ambiente  e  das  infraestruturas  de  transportes   nos   termos

      estabelecidos  no Anexo 3 e a uma taxa de cofinanciamento  comunitário

      de 80% a 85%. 

 

      Os trabalhos preparatórios do Fundo de Coesão de acordo com o Tratado,

      com a redacção que lhe foi dada em Maastricht, deveriam ser concluídos

      o mais rapidamente possível. Além disso, o Conselho Europeu convida  a

      Comissão   a   apresentar   e  o  Conselho   a   adoptar,   antes   de

      1 de Abril de 1993, uma proposta relativa a um instrumento  provisório
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      fundamentada no artigo 235° do actual Tratado que permita conceder  um

      auxílio  financeiro  à Irlanda, à Grécia, a Portugal e a  Espanha  nas

      áreas que serão abrangidas pelo novo Fundo de Coesão. 

 

      Fundos Estruturais 

 

      Os  recursos disponíveis a atribuir a título dos Fundos Estruturais  e

      de outras operações estruturais deveriam repartir-se do seguinte modo:

 

                                                   (MECU - preços de 1992) 

 

      1993       1994       1995        1996       1997       1998     1999 

 

    19 777     20 135     21 480      22 740     24 026     25 690    27 400

 

      Quando  forem atribuídos estes recursos, deveriam ser  respeitadas  as

      seguintes directrizes: 

 

      a) Os recursos disponíveis a atribuir a título do Objectivo 1 deveriam

         ser: 

 

                                                   (MECU - preços de 1992) 

 

      1993       1994       1995        1996       1997       1998     1999 

 

    12 328     13 220     14 300      15 330     16 396     17 820    19 280

 

      b) Durante  todo  o  período das novas  perspectivas  financeiras,  as

         autorizações  a título dos Objectivos 2, 3/4 e 5b  deveriam  manter

         entre  si,  grosso  modo,  as  actuais  proporções  relativas.   As

         autorizações  a  título do Objectivo 5a não referentes  às  regiões

         abrangidas pelos Objectivos 1 e 5b não deveriam aumentar em  termos

         reais.  Deveria ser dada a devida atenção às necessidades de  zonas

         dependentes da pesca, no âmbito dos objectivos correspondentes. 

 

      c) A  afectação relativa a iniciativas comunitárias deveria  situar-se

         entre  5 e 10% dos recursos totais autorizados a nível  dos  fundos

         estruturais.  Estes recursos deveriam promover em primeiro lugar  a

         cooperação  transfronteiriça, transnacional e  inter-regional,  bem

         como  a  assistência às regiões ultra-periféricas de acordo  com  o

         princípio da subsidiariedade. 

 

      d) Dever-se-ia  tomar  em  plena consideração,  como  no  presente,  a

         prosperidade  nacional,  a prosperidade regional, a  população  das

         regiões e a gravidade relativa dos problemas estruturais, incluindo

         o  nível de desemprego e, para os devidos efeitos, as  necessidades
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         do  desenvolvimento  rural. No regulamento de  aplicação  do  Fundo

         Estrutural   serão   estabelecidos  processos   transparentes   com

         critérios  objectivos,  baseados no acima exposto, os  quais  serão

         devidamente  ponderados quando da afectação de recursos,  do  mesmo

         modo que a prosperidade nacional será tida em maior consideração ao

         serem determinadas as taxas de cofinanciamento comunitário. 

 

      e) Os   princípios  de  base  estabelecidos  em  1988   (concentração,

         programação,  parceria  e  adicionalidade)  deveriam  continuar   a

         nortear a aplicação dos Fundos Estruturais. Os processos decisórios

         e sua transparência deveriam ser melhorados, bem como simplificados

         os processos administrativos. O controlo financeiro será reforçado,

         passando  a  ser  dado maior destaque à apreciação  «a  priori»,  à

         vigilância e à avaliação «a posteriori», e concedidas ajudas sempre

         que   a   apreciação  revelar  benefícios  económicos   e   sociais

         proporcionais aos recursos mobilizados, sendo as operações sujeitas

         a correcções em função dos resultados da vigilância e da avaliação.

 

      f) A cobertura do Objectivo 1 deveria ser determinada em  conformidade

         com  o disposto no n° 1 do artigo 8° do Regulamento (CEE)  2052/88,

         passando  a  lista a abranger os novos "Länder"  alemães  e  Berlim

         Leste, que serão tratados a partir de 1 de Janeiro de 1994 em pé de

         igualdade com as restantes regiões visadas. 

 

      O  Conselho  Europeu solicita à Comissão que apresente  com  a  máxima

      brevidade  propostas de revisão dos Regulamentos relativos aos  Fundos

      Estruturais. 

 

      O Conselho Europeu solicita à Comissão que, no seu primeiro  relatório

      sobre  a  coesão  económica  e social  referida  do  artigo 130°-B  do

      Tratado,  considere qual a melhor forma de coordenar  o  funcionamento

      dos fundos estruturais com o processo de convergência económica. 

 

      O  Conselho Europeu atribui grande importância à função  supletiva  do

      financiamento de empréstimos no processo de consecução dos  objectivos

      de  coesão da Comunidade, e reconhece o papel de relevo que o BEI  tem

      vindo  a desempenhar. Para aumentar a disponibilidade financeira  para

      empréstimos  para  além do financiamento pelo  orçamento  comunitário,

      sobre  o  qual chegou agora a acordo, apela para que o  Conselho  e  a

      Comissão tomem as disposições adequadas para pôr em prática as medidas

      enunciadas no Anexo 4. 

 

      iv. Políticas internas 

 

         O  nível  de autorizações para as políticas  internas  comunitárias

         abrangidas   pela  categoria  três  das  perspectivas   financeiras
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         propostas não deveria exceder: 

 

                                                   (MECU - preços de 1992) 

 

      1993       1994       1995        1996       1997       1998     1999 

 

     3 940      4 084      4 323       4 520      4 710      4 910    5 100 

 

         A  distribuição dos recursos entre as várias políticas internas  da

         Comunidade  deveria  ser decidida através  do  processo  orçamental

         anual,  respeitando embora os montantes estipulados  na  legislação

         comunitária. 

 

         A  evolução da despesa com I&D deveria ser coerente com a  evolução

         global da despesa com as políticas internas a título da categoria 3

         das  perspectivas  financeiras propostas,  mantendo-se  no  entanto

         entre metade e dois terços do montante global. 

 

         O  apoio  comunitário  à I&D deveria continuar a  incidir  sobre  a

         investigação genérica de tipo pré-concorrencial e ser de  aplicação

         multi-sectorial. O Programa EUREKA deveria continuar a constituir o

         principal  veículo  de  apoio a actividades  de  investigação  mais

         próximas  do  mercado  e a Comissão  deveria  apresentar  propostas

         destinadas  a  aperfeiçoar  a  sinergia  entre  as  actividades  de

         investigação da Comunidade e o Programa EUREKA. Uma melhor  difusão

         dos  resultados  nas empresas, em especial nas  pequenas  e  médias

         empresas,  uma melhor relação custo-eficácia e a coordenação  entre

         programas  nacionais  deveriam  constituir  prioridades  na   acção

         comunitária. 

 

         Estas  conclusões deveriam reflectir-se no debate e na  adopção  do

         quarto Programa-Quadro. 

 

         Na determinação das despesas anuais, os recursos afectados às redes

         transeuropeias deverão reflectir a importância que lhes é atribuída

         no Tratado de Maastricht. 

 

      v. Políticas externas 

 

         O  montante das autorizações para as políticas externas não  deverá

         exceder: 

 

                                                   (MECU - preços de 1992) 

 

      1993       1994       1995        1996       1997       1998     1999 
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     4 450      4 500      4 880       5 160      5 430      5 780    6 200 

 

      O Conselho Europeu considera que, atendendo à mudança das  prioridades

      comunitárias,   haverá  que  preservar  um  equilíbrio   adequado   na

      repartição geográfica das dotações atribuídas pela Comunidade. 

 

      Dentro  deste  montante  global, serão inscritas  duas  reservas  numa

      categoria separada das Perspectivas Financeiras: 

 

      a) Uma reserva para conseguir uma certa flexibilidade que permita  dar

         resposta  às necessidades de ajuda de emergência, de  carácter  não

         recorrente,  existentes  em  países terceiros, para  fazer  face  a

         acontecimentos não previsíveis no decorrer do processo  orçamental.

         A dotação não deverá exceder: 

 

                                                   (MECU - preços de 1992) 

 

      1993       1994       1995        1996       1997       1998     1999 

 

      200        200        300         300        300        300       300 

 

         A Comissão acompanhará com a maior atenção a utilização da  reserva

         e  informará  o  Conselho  e o Parlamento  Europeu  do  impacto  de

         qualquer proposta sobre a margem ainda em reserva. 

 

      b) Uma  reserva para prever o financiamento de um fundo de garantia  a

         empréstimos. A dotação não deverá exceder: 

 

                                                   (MECU - preços de 1992) 

 

      1993       1994       1995        1996       1997       1998     1999 

 

       300        300        300         300        300        300      300 

 

         O  acesso  a estas reservas, bem como o funcionamento do  fundo  de

         garantia   a   empréstimos,   deverá   obedecer   aos    princípios

         estabelecidos no Anexo 5 e no novo AII. 

 

      vi. Administração 

 

         Os   recursos   administrativos  à  disposição   das   instituições

         comunitárias não deverão exceder: 

 

                                                   (MECU - preços de 1992) 

 

      1993       1994       1995        1996       1997       1998      1999
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     3 280      3 380      3 580       3 690      3 800      3 850     3 900

 

         Os princípios da disciplina orçamental deverão aplicar-se de  igual

         modo a todas as instituições. 

 

   C. ORÇAMENTO PARA 1993 

 

      O  Conselho  Europeu  convida a Presidência a  envidar  esforços  para

      chegar a um acordo sobre o Orçamento de 1993 numa base compatível  com

      as presentes conclusões. 

 

                               ---------------- 

 

                                                        ANEXO 1 à PARTE C 

 

                       MAPA DAS PERSPECTIVAS FINANCEIRAS 

 

                                                         ANNEX 1 to PART C 

 

                       MAPA DAS PERSPECTIVAS FINANCEIRAS 

 

                                                  Dotações para autorizações

                                          (milnões de ecus - preços de 1992)

 

                              1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999

   -------------------------------------------------------------------------

   1.Directriz agrícola      35230  35095  35722  36364  37023  37697  38389

 

   2.Acções estruturais      21277  21885  23480  24990  26526  28240  30000

      Fundo de Coesão         1500   1750   2000   2250   2500   2550   2600

      Fundos estruturais e   19777  20135  21480  22740  24026  25690  27400

      outras operações 

 

   3.Políticas internas       3940   4084   4323   4520   4710   4910   5100

 

   4.Acção externa            3950   4000   4280   4560   4830   5180   5600

 

   5.Despesas administra-     3280   3380   3580   3690   3800   3850   3900

     tivas 

 

   6.Reservas                 1500   1500   1100   1100   1100   1100   1100

      Reserva monetária       1000   1000    500    500    500    500    500

      Acção externa 

         auxílio de emer-      200    200    300    300    300    300    300

         gência 
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         garantia de emp-      300    300    300    300    300    300    300

         réstimos 

 

   Total das dotações para   69177  69944  72485  75224  77989  80977  84089

   autorizações 

 

   Dotações para pagamentos  65908  67036  69150  71290  74491  77249  80114

   necessárias 

 

   Dotações para pagamentos   1.20   1.19   1.20   1.21   1.23   1.25   1.26

   (% do PNB) 

 

   Margem para despesas              0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01

   imprevistas (% do PNB) 

 

   Limite máximo dos recur-   1.20   1.20   1.21   1.22   1.24   1.26   1.27

   sos próprios (% do PNB) 

 

   p.m. Total das despesas    1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999

        externas              4450   4500   4880   5160   5430   5780   6200

 

   p.m. A taxa de inflacção aplicável ao orçamento é de 4,3%. 

 

                                                         ANEXO 2 à PARTE C 

 

                             DISCIPLINA ORÇAMENTAL 

 

                             DISCIPLINA ORÇAMENTAL 

 

   1. O  Conselho Europeu reafirma que a disciplina orçamental tem um  papel

      fundamental  a  desempenhar na manutenção da solidez das  finanças  da

      Comunidade. A disciplina orçamental é importante em todas as políticas

      para  garantir  uma relação estável entre autorizações,  pagamentos  e

      recursos próprios disponíveis. 

 

   2. Em  muitos casos, o auxílio proveniente do orçamento  das  Comunidades

      tem  principalmente  em vista constituir um estímulo  ou  incentivo  a

      medidas  regulamentares  e de coordenação. Tais operações  devem,  por

      conseguinte, ter um carácter temporário, ou pelo menos ser sujeitas  a

      uma   revisão   periódica   da  sua  razão  de  ser   em   termos   de

      subsidiariedade. 

 

   3. O Conselho Europeu acolhe muito favoravelmente a intenção da  Comissão

      de   rever  periodicamente,  em  particular  no  âmbito  do   processo

      orçamental anual, a justificação das acções em curso. 
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   4. A  disciplina  orçamental aplicável a todas as despesas, salvo  às  do

      FEOGA-Garantia,  deverá  ser  assegurada  com  base  nas   disposições

      constantes  do Acordo Interinstitucional e do Regulamento  Financeiro.

      As decisões legislativas do Conselho que impliquem despesas devem  ser

      compatíveis com as Perspectivas Financeiras que fazem parte do  Acordo

      Interinstitucional.  (Estes  aspectos  irão  exigir  a  alteração  dos

      artigos 14° e 15° da Decisão relativa à Disciplina Orçamental). 

 

   5. Dada a dimensão do orçamento agrícola, o controlo eficaz da produção e

      das  despesas  agrícolas dentro da linha directriz  é  particularmente

      importante. Esse controlo continuará a apoiar-se no funcionamento  dos

      estabilizadores.  A  este respeito, o Conselho Europeu referiu  que  o

      recente  acordo sobre a reforma da PAC implica um aumento  do  recurso

      aos  pagamentos directos aos produtores, e que nos regimes  reformados

      foram  incluídos estabilizadores revistos para controlar  as  despesas

      relativas  a esses pagamentos. O Conselho Europeu pede à Comissão  que

      garanta a aplicação de estabilizadores eficazes a todos os produtos de

      base  mais importantes e a sua inclusão em todas as propostas  futuras

      de reforma dos correspondentes sectores da PAC. 1 

 

   6. O  Conselho  Europeu  considera importante garantir  que  as  despesas

      orçamentais acompanhem as dotações anuais do FEOGA-Garantia. Se,  para

      um  determinado  capítulo,  a despesa exceder  o  perfil  traçado  nos

      relatórios do sistema de alerta, a Comissão deverá analisar as  razões

      do  fenómeno  e o risco de a dotação orçamental  ser  ultrapassada  no

 

    

   1  Os  novos  estabilizadores contemplados no recente acordo  relativo  à

      reforma   da   PAC  abrangem:  cereais,   sementes   de   oleaginosas,

      proteaginosas,  forragens  secas, tabaco e carne de  bovino,  ovino  e

      caprino. Encontram-se também em funcionamento estabilizadores para  os

      seguintes  regimes: açúcar, azeite, algodão, vinho, frutas e  produtos

      hortícolas e leite. 

 

      final  do  ano. Se a Comissão concluir que esse risco  existe,  deverá

      fazer uso dos poderes de gestão ao seu dispor, incluindo os que possui

      ao  abrigo das medidas estabilizadoras, para resolver o  problema.  Se

      essas medidas se revelarem insuficientes, a Comissão deverá apresentar

      ao  Conselho  propostas  de  medidas  apropriadas  para  controlar  as

      despesas, que poderão incluir o reforço dos estabilizadores no  sector

      em  questão. O Conselho deverá deliberar no prazo de dois  meses  para

      que  as  despesas  sejam  alinhadas pelas  dotações  para  o  capítulo

      orçamental em causa, se possível até ao final do ano em questão. (Esta

      forma de actuação implica a alteração do artigo 6° da Decisão relativa

      à Disciplina Orçamental). 
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   7. Todas  as propostas de legislação da Comissão que envolvam despesas  a

      serem cobertas pela directriz agrícola deverão ser compatíveis com  os

      limites  estabelecidos por essa directriz (em substituição do n° 1  do

      artigo 5° da decisão ora vigente). 

 

   8. Qualquer  Estado-membro deve poder solicitar à Comissão uma  avaliação

      das  implicações financeiras de qualquer alteração a uma  proposta  da

      Comissão sugerida durante os debates do Conselho. A Comissão fará essa

      avaliação  antes de ser tomada uma decisão sobre a proposta  alterada.

      Os  procedimentos adequados deverão ser incluídos (como aditamento  ao

      artigo 5°) na revisão da Decisão relativa à Disciplina Orçamental. 

 

   9. O Conselho Europeu acolhe favoravelmente a sugestão da Comissão de que

      não  sejam  efectuadas  transferências da  reserva  monetária  para  o

      orçamento  do  FEOGA-Garantia sempre que se tiver a certeza de  que  o

      orçamento  terá uma dotação adequada para o ano em curso  sem  aquelas

      transferências.  O  Conselho  Europeu  assinala  que  no  tocante   às

      irregularidades e casos em que se verifiquem problemas  significativos

      com  os  dados  fornecidos  pelos  Estados-membros,  a  Comissão   irá

      apresentar  uma  proposta  relativa  à  possibilidade  de  reduzir  ou

      suspender   temporariamente  os  pagamentos  mensais  adiantados   aos

      Estados-membros. 

 

                                -------------- 

 

                                                        ANEXO 3 à PARTE C 

 

                                FUNDO DE COESÃO 

 

   Baseando-se  na  presente  análise da proposta da  Comissão,  o  Conselho

   Europeu considera que deveriam ser incluídos no Regulamento sobre o Fundo

   de Coesão os seguintes elementos principais: 

 

      Duração e montante 

 

   1. O regulamento deveria fixar a dotação financeira para o Fundo  durante

      o  período  das  novas Perspectivas Financeiras,  indicando  também  a

      repartição  anual. Deveria haver uma disposição prevendo a revisão  do

      regulamento   antes  do  final  do  período  das  novas   Perspectivas

      Financeiras. 

 

      Elegibilidade dos Estados-membros 

 

   2. O  Fundo preverá a concessão de contribuições financeiras a  projectos

      como  os definidos no n° 4 adiante em Estados-membros com um  PNB  per

      capita inferior a 90% da média comunitária, avaliada de acordo com  as
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      paridades do poder de compra, que tenham definido um programa que lhes

      permita   preencher   os   requisitos   de   convergência    económica

      estabelecidos no artigo 104°-C do Tratado de Maastricht. 

 

   3. Apenas  os  quatro  Estados-membros  que  satisfazem  presentemente  o

      primeiro  critério enunciado no n° 2 serão elegíveis para o  apoio  do

      Fundo. Será feita uma revisão em 1996; qualquer Estado-membro elegível

      que  nessa  altura tiver ultrapassado o valor de 90%  deixará  de  ser

      elegível.  Será  feita uma nova revisão da elegibilidade no  final  do

      período das Perspectivas Financeiras. 

 

      Elegibilidade dos projectos 

 

   4. O Fundo pode conceder apoio financeiro a: 

 

      -  projectos  no domínio do ambiente que contribuam para a  realização

         dos  objectivos enunciados no artigo 130°-R do  Tratado,  incluindo

         projectos apresentados ao abrigo de medidas adoptadas nos termos do

         artigo 130°-S do Tratado; 

 

      -  projectos  de  infraestruturas de transportes  de  interesse  comum

         financiados pelos Estados-membros, que se integrem nas  orientações

         definidas  no  artigo 129°-C.  Todavia,  e  enquanto  as  adequadas

         orientações  não tiverem sido adoptadas pelo Conselho, poderão  ser

         financiados outros projectos de infra-estruturas de transportes que

         contribuam  para  a realização dos objectivos do  artigo 129°-B  do

         Tratado. 

 

      Repartição entre Estados-membros 

 

   5. A  repartição   indicativa   basear-se-á  em  critérios   precisos   e

      objectivos,  em que se incluem principalmente a população, o  PNB  per

      capita  e  a  superfície,  mas  atendendo  a  outros  factores  socio-

      económicos,  tais como carências em infraestruturas de transportes.  A

      aplicação destes critérios levará provavelmente à seguinte  repartição

      indicativa:  Espanha, 52-58% do total; Grécia, 16-20%;  Portugal,  16-

      20%; Irlanda, 7-10%. 

 

      Condicionalismo macroeconómico 

 

   6. Se: 

      a) o  Conselho decidir, em conformidade com o n° 6  do  artigo 104°-C,

         que determinado Estado-membro apresenta um défice excessivo 

 

      e 
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      b) essa decisão não for revogada nos termos do n° 12 do  artigo 104°-C

         no  prazo de um ano ou dentro de qualquer outro prazo  especificado

         para a correcção do défice nos termos de uma resolução adoptada  ao

         abrigo do n° 7 do artigo 104°-C, 

 

      não  serão  financiados novos projectos desse Estado-membro -  ou,  no

      caso de projectos de grandes dimensões com várias fases - nenhuma fase

      posterior de um tal projecto. Excepcionalmente, no caso dos  projectos

      que  afectem  directamente mais do que um  Estado-membro,  o  Conselho

      pode  decidir  adiar  a suspensão. A suspensão  do  financiamento  não

      produz efeitos antes de passados dois anos após a entrada em vigor  do

      Tratado  de Maastricht. A suspensão cessará logo que o Conselho  tenha

      decidido,  nos  termos do n° 12 do artigo 104°-C,  revogar  a  decisão

      tomada ao abrigo do n° 6 do artigo 104°-C. 

 

      Não substituição 

 

   7. À luz de um compromisso dos quatro Estados-membros de não reduzirem os

      seus  esforços de investimento nos domínios da protecção  ambiental  e

      das  infraestruturas  de transportes, não será aplicada  ao  Fundo  de

      Coesão  a adicionalidade, na acepção do artigo 9°  do  Regulamento  do

      Conselho 4253/88. 

 

      Taxa de cofinanciamento da Comunidade 

 

   8. A  taxa de cofinanciamento Comunitário para o Fundo  deverá  situar-se

      entre 80% e 85%. 

 

      Cumulação e sobreposição 

 

   9. Nenhuma  rubrica das despesas poderá receber apoio simultaneamente  do

      Fundo  de Coesão e dos Fundos Estruturais. O apoio conjugado do  Fundo

      de  Coesão e de outras contribuições comunitárias não  deverá  exceder

      90% das despesas totais. 

 

      Diversos 

 

   10.   As  disposições  de  execução relativas  à  aprovação  do  projecto

         constarão do regulamento de base. 

 

         Serão  adoptados  os  seguintes  critérios  para  garantir  a  alta

         qualidade dos projectos: 

 

      -  os  seus benefícios económicos e sociais a médio prazo,  que  devem

         ser proporcionais aos recursos mobilizados; estes parâmetros  serão

         avaliados à luz de uma análise de custos e benefícios; 



03/04/2021 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/DOC_92_8

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/DOC_92_8 56/69

 

      -  as prioridades estabelecidas pelos Estados-membros beneficiários; 

 

      -  a   contribuição  dos  projectos  para  a  execução  de   políticas

         comunitárias relativas ao ambiente e às redes transeuropeias; 

 

      -  a  compatibilidade dos projectos com as políticas comunitárias e  a

         sua coerência com outras medidas estruturais comunitárias; 

 

      -  a  obtenção  de um equilíbrio apropriado entre os  dois  campos  de

         acção. 

 

   11.   As  regras  de  base  relativas  às  disposições  financeiras,   ao

         controlo,  acompanhamento  e  avaliação  financeiros,  bem  como  à

         informação e publicidade, serão estipuladas no Regulamento de  base

         em função da proposta da Comissão. 

 

   12.   As   disposições  de  execução  serão  adoptadas   pelo   Conselho,

         deliberando por maioria qualificada, sob proposta da Comissão. 

 

         A Comissão apresentará projectos de textos antes do final de  1992,

         por forma a garantir a sua adopção simultânea com o regulamento  de

         base. 

 

         O regulamento de execução especificará regimes para as  disposições

         financeiras  e  para o controlo financeiro,  seu  acompanhamento  e

         avaliação.  Esses regimes basear-se-ão na experiência adquirida  na

         aplicação  dos actuais Fundos Estruturais e serão consequentes  com

         os propostos no contexto da revisão dos regulamentos relativos  aos

         Fundos  Estruturais,  subordinados às características do  Fundo  de

         Coesão (projectos em vez de programas). 

 

         Se  necessário, a Comissão solicitará ao BEI que contribua  para  a

         avaliação dos projectos. 

 

         Os pagamentos em fracções após um adiantamento inicial deverão  ser

         estreitamente articulados, de forma transparente, com os progressos

         verificados na realização dos projectos. 

 

   13.   O  processo de aplicação do disposto nos n°s 10 a 12 acima  será  o

         estabelecido  no artigo 10° do projecto da Comissão de  regulamento

         do Conselho constante do documento COM(92) 339 final. 

 

                               ---------------- 

 

                                                       ANEXO 4 à PARTE C 
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                              ACÇÕES ESTRUTURAIS: 

 

                           UTILIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 

 

   1. O  Conselho Europeu regista que os financiamentos dos projectos e  dos

      programas através de empréstimos contraídos nos mercados de capitais e

      de outros meios de financiamento obtidos no mercado podem  desempenhar

      um  papel  importante para garantir o reforço da  coesão  económica  e

      social  numa  base economicamente saudável, e incita a  Comissão  e  o

      Banco  Europeu  de  Investimento a envidarem todos  os  esforços  para

      mobilizar os recursos financeiros nesse sentido. 

 

   2. O  Conselho  Europeu  recorda que o Protocolo de  Maastricht  sobre  a

      Coesão  "reafirma  que  o BEI deverá devotar a maior  parte  dos  seus

      recursos à coesão". O Conselho Europeu 

 

      -  reconhece  a  dimensão do esforço que o BEI já está  a  desenvolver

         nessa área; 

 

      -  solicita  que  o  BEI, sob reserva  das  exigências  impostas  pelo

         Tratado e pelo seu Estatuto, continue a intensificar a concessão de

         empréstimos nos Estados-membros que beneficiam do Fundo de Coesão e

         nas regiões comunitárias de Objectivo 1; 

 

      -  solicita  ao  BEI que, conjuntamente com o Conselho e  a  Comissão,

         estude  a  forma  de contribuir, em  colaboração  com  os  Estados-

         membros,  para um melhor funcionamento dos Fundos Estruturais e  do

         Fundo de Coesão. 

 

   3. O  Conselho Europeu regista que o Governo dos Países Baixos sugeriu  a

      criação de outro instrumento distinto para a concessão de empréstimos.

 

                               ----------------- 

 

                                                         ANEXO 5 à PARTE C 

 

                             TRATAMENTO ORÇAMENTAL 

                   DAS GARANTIAS DE EMPRÉSTIMOS COMUNITÁRIOS 

                              A ESTADOS TERCEIROS 

    

 

   O Conselho Europeu congratula-se com as conclusões do Conselho ECO/FIN de

   19 de Outubro, que se seguem: 

 

   1. No  âmbito  dos seus debates de 19 de Outubro de 1992 sobre  o  Pacote
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      Delors II,  o Conselho estudou a questão do tratamento orçamental  das

      garantias de empréstimos comunitários a Estados terceiros. 

 

   2. O Conselho registou que as crescentes responsabilidades internacionais

      da  Comunidade  deram  origem a uma expansão do  nível  e  âmbito  dos

      empréstimos  a  Estados  não membros, apoiados em  garantias  sobre  o

      orçamento   comunitário.  Concluiu  que  razões  de  prudente   gestão

      orçamental  e de disciplina financeira exigem o estabelecimento de  um

      novo  enquadramento  financeiro,  incluindo  uma  forma  adequada   de

      formação de provisões. 

 

   3. Nessa  conformidade,  o Conselho decidiu que se  deve  estabelecer  um

      Fundo  de  Garantia  a  ser financiado por  uma  reserva  inscrita  no

      Orçamento  e nas Perspectivas Financeiras segundo o modelo da  reserva

      monetária. 

 

   4. O  Conselho  acordou igualmente nos seguintes elementos  relativos  ao

      Fundo e à reserva: 

 

      FUNDO 

 

      a) O   volume   de  objectivo  do  Fundo  deveria  ser  de   10%   das

         responsabilidades   pendentes   da   Comunidade   decorrentes    de

         empréstimos externos e garantias; 

 

      b) Sempre que a Comunidade tomar uma decisão sobre um novo  empréstimo

         externo  ou  uma garantia, deverá proceder-se ao pagamento  de  uma

         provisão  para  o Fundo de Garantia equivalente a 14% do  valor  do

         capital  do  empréstimo  ou garantia. Essa taxa  da  provisão  será

         reanalisada quando o Fundo atingir o volume previsto e nunca após o

         final do período das Perspectivas Financeiras; 

 

      c) Nos  casos  de  incumprimento, os  pagamentos  deverão  ser  feitos

         directamente  a partir do Fundo ao credor. Se o Fundo não  contiver

         recursos  suficientes  para  a cobertura de  um  incumprimento,  os

         pagamentos  suplementares  deverão  ser  mobilizados  a  partir  do

         Orçamento,   utilizando-se,  como  primeiro  recurso,  as   margens

         existentes na reserva; como segundo recurso, as margens  existentes

         dentro   dos  limites  máximos  da  Categoria 4  das   Perspectivas

         Financeiras  ou  uma redistribuição na Categoria 4;  como  terceiro

         recurso, uma revisão das Perspectivas Financeiras, em  conformidade

         com  as  disposições  do  Acordo  Interinstitucional,  que   poderá

         acarretar uma redistribuição entre outras categorias; 

 

      d) Se, em resultado de um incumprimento, os recursos do Fundo descerem

         abaixo  de  um limiar de 75% do seu nível de objectivo, a  taxa  de
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         aprovisionamento para os novos empréstimos será aumentada para 15%,

         até  se voltar a atingir o volume previsto ou, se  o  incumprimento

         ocorrer  antes  de  se ter atingido o volume previsto,  até  que  o

         montante do incumprimento tenha sido totalmente reconstituído. Caso

         se  verifiquem um ou mais incumprimentos importantes  que  resultem

         numa  redução do Fundo de 50% abaixo do valor previsto,  podem  ser

         necessárias medidas excepcionais para reconstituir o Fundo; 

 

      e) Se o Fundo exceder o valor de objectivo, todos os excedentes  serão

         restituídos aos Estados-membros; 

 

      f) O  Fundo  e o Orçamento deverão  ser  administrados  separadamente;

         ficou por analisar se a gestão deve ser confiada à Comissão, ao BEI

         ou a outro organismo. 

 

      RESERVA 

 

      g) Deverá  ser  estabelecida  uma reserva para financiar  o  Fundo  no

         âmbito  do  Orçamento comunitário e das  Perspectivas  Financeiras,

         segundo os moldes da reserva monetária; 

 

      h) Não  se  poderá proceder a mobilizações de recursos  a  partir  dos

         Estados-membros enquanto não houver que fazer contribuições para  o

         Fundo; 

 

      i) No   entender   do  Conselho,  tais   contribuições   deverão   ser

         classificadas nas despesas obrigatórias. 

 

                                 ------------- 

 

                                 P A R T E   D 

 

                               RELAÇÕES EXTERNAS 

 

   1.    O Conselho Europeu aprovou as declarações sobre a ex-Jugoslávia,  o

   tratamento  das  mulheres  muçulmanas  na ex-Jugoslávia,  a  Rússia  e  a

   Comunidade  dos  Estados  Independentes  e o processo  de  paz  no  Médio

   Oriente, que se encontram em anexo. 

 

   Ex-República Jugoslava da Macedónia 

 

   2.    O Conselho Europeu analisou a sua política sobre reconhecimento  da

   ex-República Jugoslava da Macedónia no contexto da Declaração de Lisboa e

   à  luz do relatório do Representante Especial da Presidência. Convida  os

   Ministros  dos  Negócios  Estrangeiros  a  continuar  a  ocupar-se  desta

   questão. 
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   3.    O  Conselho  Europeu  congratulou-se  com a  Resolução  n°  795  do

   Conselho de Segurança das Nações Unidas, que autoriza o  Secretário-Geral

   das Nações Unidas a estabelecer uma presença da FORPRONU na República. 

 

   4.    O Conselho Europeu recordou a sua Declaração de Birmingham sobre  a

   necessidade  de  impedir  esta república de  suportar  consequências  não

   intencionais  das sanções das Nações Unidas. Neste contexto,  o  Conselho

   Europeu  salienta  a importância de providenciar acesso  aos  fundos  das

   instituições  financeiras  internacionais e ao  abastecimento  regular  e

   devidamente controlado de petróleo. 

 

   5.    O Conselho Europeu acorda em que, além disso, a Comunidade  deveria

   pôr  à  disposição  da  ex-República Jugoslava  da  Macedónia  um  pacote

   substancial  de assistência económica. O Conselho  Europeu  congratula-se

   com  a  intenção  da  Comissão de reservar  50 MECU  para  a  assistência

   humanitária e técnica à ex-República Jugoslava da Macedónia. Os  Estados-

   membros concordaram igualmente em contribuir com um montante  equivalente

   a partir dos seus próprios recursos. 

 

   Turquia, Chipre e Malta 

 

   6.    O  Conselho Europeu congratulou-se com os resultados positivos  dos

   Conselhos  de Associação com Malta e com a Turquia realizados este ano  e

   aguarda  com expectativa o Conselho de Associação com Chipre, a  realizar

   em  breve.  O  Conselho  Europeu  convidou  o  Conselho  a  continuar   a

   desenvolver relações adequadas e específicas com estes países, de  acordo

   com os princípios delineados em Lisboa. 

 

   Europa Central e Oriental 

 

   7.    O  Conselho  Europeu  congratulou-se com o  relatório  da  Comissão

   "Para  uma  associação mais estreita com os países da  Europa  Central  e

   Oriental".  O  Conselho  considerou  que era  uma  resposta  positiva  ao

   compromisso do Conselho Europeu de Lisboa de desenvolver a colaboração da

   Comunidade com esses países no âmbito dos Acordos Europeus e às propostas

   contidas no memorando dos países de Visegrad. 

 

   8.    O  Conselho  Europeu  considera os Acordos Europeus  como  um  meio

   através do qual a  Comunidade pretende apoiar e incentivar a estabilidade

   política  e  o  crescimento económico na Europa  Central  e  Oriental.  O

   Conselho  Europeu considera que têm de ser rápida e completamente  postas

   em  prática  a  fim  de reforçar os laços dos  países  associados  com  a

   Comunidade.  O  Conselho  Europeu congratula-se com  o  diálogo  político

   intenso que se tem vindo a estabelecer com os países de Visegrad a  nível

   de Ministros e Chefes de Governo e exorta ao seu aprofundamento. 
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   9.    O Conselho Europeu solicita ao Conselho de Ministros que atenda  às

   recomendações  da  Comissão e promova um debate alargado que  envolva  as

   partes  interessadas  da Comunidade e desses países. O  Conselho  Europeu

   tomará decisões na sua reunião de Copenhaga quanto às várias  componentes

   do  relatório da Comissão, a fim de preparar os países associados para  a

   adesão à União. 

 

   Ex-União Soviética 

 

   10.   O Conselho Europeu congratula-se com o início das negociações com a

   Rússia  sobre o Acordo de Parceria e Cooperação, e aguarda  um  progresso

   rápido  das negociações com os outros Estados. Estes Acordos darão  ajuda

   ao desenvolvimento da democracia e do respeito pelos direitos humanos  em

   todos os Estados da ex-União Soviética. O Conselho Europeu recorda que  o

   empréstimo  para ajuda humanitária de 1250 MECU aos Estados  da  ex-União

   Soviética está a ser utilizado para aquisição de alimentos e medicamentos

   e espera que seja suficiente para colmatar as necessidades,  considerando

   a boa colheita de 1992. 

 

   11.   O  Conselho Europeu espera que seja possível chegar  rapidamente  a

   acordo  sobre um reescalonamento realístico e generoso da dívida  externa

   da  ex-União  Soviética no âmbito do Clube de Paris.  O Conselho  Europeu

   aguarda igualmente um rápido acordo entre a Rússia e o FMI que  permitirá

   o acesso a recursos substanciais das IFIs e de outras fontes. 

 

   Segurança nuclear na Europa Central e Oriental e na ex-União Soviética 

 

   12.   O  Conselho Europeu congratula-se com as conclusões do Conselho  de

   Ministros de 7 de Dezembro sobre a segurança nuclear na Europa Central  e

   Oriental  e  na  ex-União  Soviética. A  Comunidade  coordenará  os  seus

   esforços  com outros dadores, e dará a mais alta prioridade  à  aplicação

   das  medidas definidas na Cimeira Económica de Munique e  adoptadas  pelo

   G 24. 

 

   Programa PHARE 

 

   13.   O  Conselho Europeu congratula-se com as  orientações  operacionais

   mais flexíveis acordadas quanto ao Programa PHARE de Assistência Técnica,

   e com a intenção da Comissão de alargar a cooperação com o Banco  Europeu

   para a Reconstrução e Desenvolvimento. 

 

   Carta Europeia da Energia 

 

   14.   O  Conselho  Europeu reitera o seu apoio a um  resultado  rápido  e

   positivo das negociações sobre o Acordo de Base relativo à Carta Europeia
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   da Energia. 

 

   Irão 

 

   15.   Dada a importância do Irão na região, o Conselho Europeu reafirma a

   sua convicção de que há que manter o diálogo com o Governo Iraniano. Este

   diálogo  assume uma importância crucial e reflecte a preocupação  sentida

   relativamente ao comportamento do Irão e insta à adopção de medidas  para

   proporcionar melhorias em várias áreas, nomeadamente no que se refere aos

   Direitos  Humanos,  à sentença de morte pronunciada por  uma  "fatwa"  do

   Ayatollah  Khomeini contra o escritor Salman Rushdie, que é contrária  ao

   direito internacional, e ao terrorismo. A consecução de melhorias  nestas

   áreas é importante para determinar até que ponto podem ser  desenvolvidas

   relações mais estreitas e de confiança. 

 

   16.   O  Conselho Europeu aceita o direito de os países adquirirem  meios

   próprios  de defesa, mas está preocupado com o facto de que a  compra  de

   armas  por  parte do Irão venha a constituir uma  ameaça  à  estabilidade

   regional. 

 

   17.   Dada a importância fundamental do Processo de Paz do Médio Oriente,

   o Conselho Europeu expressa igualmente o desejo de que o Irão adopte  uma

   abordagem construtiva no âmbito do mesmo processo. 

 

   África 

 

   18.   O  Conselho  Europeu  confirma o seu  compromisso  de  melhorar  as

   condições  de  vida  em  África.  Ao longo  dos  últimos  seis  meses,  a

   Comunidade   e   os  seus  Estados-membros   têm   proporcionado   ajudas

   substanciais sob a forma de alimentos, material médico e outras formas de

   assistência humanitária, a fim de pôr fim aos flagelos da seca e da fome.

   Nos países mais afectados, a contribuição comunitária chegou a constituir

   metade da ajuda total. 

 

   19.   A   Comunidade  e  os  seus  Estados-membros  também   têm   estado

   intimamente   envolvidos  nos  esforços  para  pôr  fim   aos   conflitos

   existentes.  Individualmente  e  em  conjunto, a  Comunidade  e  os  seus

   Estados-membros  têm  apoiado as actividades das Nações Unidas  para  pôr

   fim   à  guerra  civil  na  Libéria  e  têm  feito   esforços   políticos

   significativos para encorajar a aplicação dos acordos de paz em Angola  e

   Moçambique.  Em  Angola,  o  Conselho  Europeu  insta  ambas  as  partes,

   especialmente  a  UNITA, a respeitar o Acordo de Paz e o cessar  fogo,  a

   continuar  a  desmobilização  e prosseguir a  formação  de  novas  forças

   armadas  unificadas.  O Conselho Europeu apela à UNITA  para  que  aceite

   inequivocamente  os  resultados  das  eleições  de  29/30 de Setembro   e

   encoraja  o Governo a continuar o processo de democratização com vista  à
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   reconciliação do povo angolano. 

 

   20.   A  Comunidade  e  os seus  Estados-membros  apoiam  inteiramente  a

   Resolução n° 794 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que autoriza

   os  Estados  membros  da ONU a usar de todos os  meios  necessários  para

   proporcionar um ambiente de segurança para a realização das operações  de

   auxílio  humanitário na Somália. O Conselho Europeu congratula-se com  os

   esforços humanitários envidados pela Comunidade e os seus Estados-membros

   bem  como  o contributo por parte de um certo número  de  Estados-membros

   para  a  Força  das Nações Unidas. Espera que a  aplicação  da  Resolução

   n° 794 do Conselho de Segurança das Nações Unidas fomente a reconciliação

   nacional  e  promova  uma solução política  duradoura.  Atribui  especial

   importância  a  que seja assegurada a segurança do pessoal  envolvido  no

   esforço de auxílio. 

 

   21.   Na  África do Sul, o Conselho Europeu constata que as  perspectivas

   de recomeço das negociações são agora melhores, pelo que insta as  partes

   envolvidas a constituir rapidamente um governo transitório e a proceder a

   eleições plenamente democráticas. A Comunidade e os seus  Estados-membros

   esperam  que a presença de observadores comunitários e o fornecimento  de

   ajuda ao desenvolvimento ajudem a pôr fim a todos os tipos de violência e

   concorram para uma transição pacífica. 

 

   22.   O   Conselho   Europeu   registou   com   preocupação   informações

   provenientes de Kinshasa, segundo as quais o Presidente Mobutu demitiu  o

   Governo e suspendeu a realização das reformas democráticas aprovadas pela

   Conferência  Nacional  Soberana do Zaire. O Conselho Europeu  reafirma  a

   importância que atribui ao processo democrático no Zaire, condena todo  e

   qualquer  tipo de interferência nesse processo e salienta o seu apoio  ao

   actual Governo, nomeado pela Conferência Nacional. 

 

   23.   O  Conselho  Europeu recorda que a Comunidade e  os  seus  Estados-

   membros  tiveram já motivos para exprimir a sua preocupação  nos  últimos

   meses acerca da situação dos direitos humanos em vários países africanos.

   No  entanto, o Conselho Europeu sente-se encorajado pela prossecução  dos

   esforços  actualmente desenvolvidos em muitos países para  aplicação  dos

   princípios  da democracia, da boa governação e dos direitos humanos,  bem

   como  para  a realização de políticas económicas sãs. A Comunidade  e  os

   seus Estados-membros continuarão a apoiar estes esforços. 

 

   El Salvador 

 

   24.   O  Conselho Europeu regista com satisfação os progressos até  agora

   alcançados  na  aplicação  do  Acordo  de  Paz  assinado  em 

   16 de Janeiro de 1992  entre  o  Governo de El Salvador  e  a  Frente  de

   Libertação  Nacional  Farabundo Marti. O Conselho  Europeu  congratula-se
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   igualmente  com  as  adaptações necessárias  à  realização  do  programa,

   propostas  pelo  Secretário-Geral  das Nações Unidas e  espera  que  esta

   evolução  positiva  venha  a assegurar a  reconciliação  nacional,  pondo

   assim, em 15 de Dezembro, fim ao conflito armado. 

 

   25.   O Conselho Europeu insta ambas as partes a mostrarem flexibilidade,

   de  forma a permitir o respeito dos compromissos ainda não realizados,  e

   reafirma a determinação da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros

   em  manterem  a  sua  contribuição para a  reconstrução  nacional  de  El

   Salvador. 

 

   PESC: trabalho preparatório relativo à segurança 

 

   26.   O  Conselho  Europeu regista o trabalho preparatório  já  realizado

   pelos Ministros dos Negócios Estrangeiros sobre a segurança na  sequência

   do mandato do Conselho Europeu de Lisboa e convida-os a prosseguir o  seu

   trabalho com o objectivo de definir os elementos básicos necessários para

   a política da União até à data da entrada em vigor do Tratado. 

 

                                                       ANEXO 1 À PARTE D 

 

                       DECLARAÇÃO SOBRE A EX-JUGOSLÁVIA 

 

                                                   ANEXO 1 à PARTE D 

 

   1.    A trágica situação que se vive na ex-Jugoslávia constitui uma séria

   ameaça  à  paz e à estabilidade nessa região. Tal situação  tem  vindo  a

   provocar um imenso sofrimento humano que não podemos aceitar. O  Conselho

   Europeu  apoia  plenamente  os esforços infatigáveis de  Lord Owen  e  de

   C. Vance,  no âmbito da Conferência Internacional sobre a  ex-Jugoslávia,

   no  sentido  de promover a cessação das hostilidades e  a  realização  de

   negociações para uma solução pacífica. Apesar desses esforços, as  partes

   não conseguiram implementar muitos dos pontos acordados na Conferência de

   Londres. Não foi demonstrado um verdadeiro desejo de alcançar a paz. 

 

   2.    Os principais responsáveis pelo conflito e pela sua brutalidade são

   os  actuais  dirigentes da Sérvia e dos sérvios da  Bósnia.  A  principal

   vítima  das acções de todas as partes tem sido a população  muçulmana  da

   Bósnia-Herzegovina. Desafiando as Resoluções do Conselho de Segurança das

   Nações  Unidas, as forças sérvias na Bósnia-Herzegovina empreenderam  uma

   campanha  selvagem de agressão militar, depuração étnica e perseguição  e

   tortura  de civis. Os repetidos ataques a Sarajevo inserem-se  claramente

   numa  campanha  sistemática  cujo  objectivo  consiste  na  conquista  de

   território e de cidades. Os responsáveis por todos estes crimes contra os

   direitos   humanos   cometidos  pelas   diferentes   partes   responderão

   pessoalmente  por  eles  perante a justiça.  As  autoridades  sérvias  em
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   Belgrado são igualmente responsáveis por fomentarem o conflito e por  não

   conseguirem  usar  da  sua incontestável influência  e  recursos  para  o

   dominar. O Conselho Europeu exorta as autoridades croatas, por seu  lado,

   a darem cumprimento a todas as resoluções do Conselho de Segurança da ONU

   e a cooperarem de boa fé no processo de paz, uma vez que também lhes cabe

   uma parte da responsabilidade pelos ataques à população muçulmana. 

 

   3.    O  Conselho  Europeu  reitera que a  comunidade  internacional  não

   aceitará  a  aquisição de território pela força. Também  não  aceitará  o

   desmembramento da Bósnia-Herzegovina. O Conselho Europeu apoia totalmente

   os  esforços  dos Co-Presidentes no sentido de se chegar  a  uma  solução

   constitucional,  com  base  nas propostas  apresentadas  pelo  Embaixador

   Ahtisaari  e no reconhecimento mútuo do carácter multi-étnico da  Bósnia-

   Herzegovina. Deverá ser respeitado e garantido o direito à existência das

   diferentes comunidades da Bósnia-Herzegovina. 

 

   4.    A nação sérvia encontra-se perante uma escolha clara e iminente. Se

   se  verificar uma mudança radical da política e uma franca cooperação  no

   processo  de  paz, a Sérvia será gradualmente  readmitida  na  comunidade

   internacional. O Conselho Europeu apoia os esforços das forças  políticas

   que  estão a tentar afastá-la do abismo. Por outro lado, se o  regime  de

   Belgrado  mantiver  a  sua política actual,  a  comunidade  internacional

   adoptará medidas mais severas, incluindo o endurecimento e o  alargamento

   das  sanções já existentes e impedindo a participação sérvia em todas  as

   instâncias  internacionais,  que isolarão totalmente a Sérvia  por  muito

   tempo. Os Estados-membros da Comunidade Europeia vão enviar  observadores

   para  as próximas eleições, sob os auspícios da CSCE. Esses  observadores

   tirarão as conclusões adequadas caso as autoridades actuais não adoptarem

   procedimentos leais e justos. 

 

   5.    O  Conselho Europeu presta homenagem à coragem e  perseverança  das

   forças da FORPRONU e da ponte aérea, bem como da ECMM, do ACNUR, do  CICV

   e  das  outras  organizações  empenhadas  na  perigosa  acção  de   ajuda

   humanitária, e apoia as medidas destinadas a implementar os  compromissos

   assumidos  no Conselho Europeu de Birmingham. Apela a todas as  partes  a

   que permitam uma passagem segura dos comboios humanitários. É  necessário

   prosseguir   as  acções  de  protecção  à  população  civil  através   do

   desenvolvimento  de  zonas  de segurança  e  providenciando  refúgio  nos

   Estados-membros    para   categorias   de   refugiados    particularmente

   vulneráveis.  A  Comunidade  e  os  seus  Estados-membros  continuarão  a

   responder  com  generosidade  às  exigências  humanitárias  urgentes.   O

   Conselho  Europeu reafirma o seu apoio à Resolução n° 787 do Conselho  de

   Segurança  das  Nações  Unidas, que prevê que sejam  tomadas  as  medidas

   necessárias,  mesmo de carácter militar, de modo a assegurar a  prestação

   segura de assistência humanitária. 

 



03/04/2021 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/DOC_92_8

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/DOC_92_8 66/69

   6.    O  Conselho  Europeu  apoia  plenamente  a  acção  empreendida   no

   Adriático  pela UEO e pela OTAN para fazer respeitar as sanções  impostas

   pelas Nações Unidas e o embargo às armas. A Comunidade e os seus Estados-

   membros tomarão novas medidas tendentes a reforçar as sanções na zona  do

   Danúbio e exortam os Estados ribeirinhos a desempenharem plenamente o seu

   papel.  O Conselho Europeu apela ao rápido envio de observadores  para  a

   fronteira  entre a Sérvia e a Bósnia-Herzegovina. Atendendo às  múltiplas

   violações da Resolução n° 786 do Conselho de Segurança das Nações Unidas,

   o  Conselho  Europeu  considera que o Conselho de  Segurança  das  Nações

   Unidas deveria analisar a situação à luz do n° 6 da referida Resolução. 

 

   7.    É necessário restaurar a autonomia do Kosovo em relação à Sérvia. É

   necessário  que  as  autoridades sérvias actuem com moderação  e  que  os

   direitos  humanos dos habitantes do Kosovo sejam respeitados. O  Conselho

   Europeu  é favorável a uma presença da ONU no Kosovo. O Conselho  Europeu

   reitera igualmente o seu apelo ao Governo da Albânia para que continue  a

   manifestar a necessária moderação. 

 

   8.    O  Conselho Europeu congratula-se com a decisão dos  Co-Presidentes

   de  realizar uma reunião a nível ministerial do Comité de  Orientação  da

   Conferência  Internacional, em 16 de Dezembro. Nessa reunião  deverá  ser

   discutida  uma série de medidas necessárias para apoiar a acção  dos  Co-

   Presidentes no sentido de intensificar a pressão exercida sobre as partes

   para  que  ponham termo ao derramamento de sangue  e  dêem  efectivamente

   início a negociações sobre a Constituição da Bósnia. 

 

   9.    O  Conselho Europeu, que reúne os Chefes de Estado e de Governo  de

   países  profundamente  apegados à paz, continuarão a dar  prioridade  aos

   meios  políticos  para resolver a crise na Jugoslávia. Mas,  atendendo  à

   gravidade  desta  trágica situação, só lhe resta  promover  e  participar

   noutras  iniciativas que a Comunidade Internacional possa ser obrigada  a

   tomar. 

 

                                                       ANEXO 2 à PARTE D 

 

           DECLARAÇÃO SOBRE O TRATAMENTO DADO ÀS MULHERES MUÇULMANAS 

                               NA EX-JUGOSLÁVIA 

 

   O Conselho Europeu manifesta a sua profunda consternação pela detenção  e

   violação sistemáticas de mulheres muçulmanas. O Conselho Europeu  condena

   veementemente  estes actos de inqualificável brutalidade, que se  inserem

   numa  estratégia  deliberada para aterrorizar a comunidade  muçulmana  da

   Bósnia-Herzegovina, destinada a alcançar o objectivo da depuração étnica.

   Os  responsáveis por todos estes crimes contra a  Humanidade  responderão

   pessoalmente por eles perante a justiça. 
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   O  Conselho Europeu exige que todos os campos de detenção, e em  especial

   os  campos  para  mulheres, sejam imediatamente  encerrados.  Deverá  ser

   facultado  às organizações humanitárias o acesso livre e seguro  a  estes

   campos,  de modo a que possa ser prestada assistência a todas as  pessoas

   aí detidas. 

 

   A  Comunidade  e  os seus Estados-membros  estudarão  favoravelmente  que

   outros tipos de ajuda poderão vir a ser prestados às vítimas. 

 

   O  Conselho Europeu decidiu o rápido envio de uma delegação de  todos  os

   Estados-membros,  chefiada  por Dame Anne Warburton, com o  objectivo  de

   investigar  em todas as áreas, em nome da Comunidade e dos seus  Estados-

   membros, os factos recolhidos até ao momento e apresentar urgentemente um

   relatório  aos Ministros dos Negócios Estrangeiros. Esta  delegação  deve

   ter  acesso livre e seguro aos referidos locais de detenção.  O  Conselho

   Europeu apela à ONU para que aprove medidas de apoio a esta missão. 

 

                                                       ANEXO 3 à PARTE D 

 

                 DECLARAÇÃO SOBRE A RÚSSIA E A COMUNIDADE DOS 

                             ESTADOS INDEPENDENTES 

 

   Um ano após a dissolução da União Soviética, o Conselho Europeu  reafirma

   o  seu  empenhamento em contribuir para a transição do comunismo  para  a

   democracia. 

 

   Os  povos da Comunidade Europeia estão a criar novas relações de  amizade

   com  os povos da Rússia e da CEI. O nosso objectivo é a plena  integração

   destes  Estados nos sistemas políticos e económicos mundiais.  Procuramos

   constituir  parcerias  novas  e equitativas, baseadas  no  respeito  pela

   soberania,  valores comuns de liberdade, democracia, direitos  cívicos  e

   políticos  e  bem-estar social, assim como economias  orientadas  para  o

   mercado e a livre empresa. 

 

   Apenas  num  ano, foi conseguido um progresso significativo,  apesar  das

   inevitáveis dificuldades. O Governo russo, sob a autoridade do Presidente

   Ieltsine, tem vindo a realizar medidas práticas de reforma de significado

   histórico. Apoiamos firmemente o processo de transformação actualmente em

   curso, cujo objectivo é criar uma Rússia livre, unida e próspera. 

 

   A cooperação entre a Comunidade e os seus Estados-membros e os países  da

   CEI  encontra-se em rápido desenvolvimento e está a ser alargada a  áreas

   inteiramente   novas.   Foram   criados   empreendimentos   conjuntos   e

   estabelecem-se  novas relações políticas. Deu-se início a um  intercâmbio

   amigável  a  diversos níveis e estamos a desenvolver  esforços  conjuntos

   para enfrentar as crises internacionais. 
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   Estamos empenhados em desenvolver esta cooperação e continuaremos a dar o

   maior   apoio  possível  a  esta  luta  pela   democracia.   Procuraremos

   desenvolver  a  cooperação a nível do comércio e do  investimento,  assim

   como   a  cooperação  técnica.  Estamos  perfeitamente  conscientes   dos

   numerosos  problemas das minorias nacionais, e trabalharemos em  estreita

   associação  com  os que procuram evitar confrontos e  encontrar  soluções

   pacíficas para os conflitos. 

 

   O Conselho Europeu considera a parceria com os membros da Comunidade  dos

   Estados Independentes como um compromisso a longo prazo para aproximar os

   nossos povos nas gerações vindouras. 

 

                                                        ANEXO 4 à PARTE D 

 

              DECLARAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE PAZ NO MÉDIO ORIENTE 

 

   O Conselho Europeu reitera o seu pleno apoio ao Processo de Paz do  Médio

   Oriente, em ambas as vertentes, bilateral e multilateral, e ao papel  dos

   seus   co-patrocinadores   e  congratula-se  com  o  facto  de   a   nova

   administração  dos  Estados  Unidos  se  ter  já  empenhado  no  referido

   Processo. A Comunidade Europeia continuará a desempenhar um papel  activo

   e  construtivo no Processo de acordo com as suas posições  de  princípio,

   com base numa resolução justa, duradoura e global. 

 

   O  Conselho Europeu julga que a resolução do conflito é do  interesse  de

   Israel e dos seus vizinhos, dos Palestinianos e de toda a região do Médio

   Oriente. O actual Processo de Paz representa uma enorme oportunidade  que

   deve ser aproveitada se se quiser evitar pôr em perigo a estabilidade  da

   região.   O  Conselho  Europeu  insta  todas  as  partes   envolvidas   a

   prosseguirem rapidamente e de forma construtiva as negociações em curso. 

 

   O  Conselho  Europeu salienta a importância de se  assegurar  o  respeito

   pelos  Direitos Humanos e de se criarem medidas geradoras  de  confiança,

   como forma de desenvolver o nível de confiança entre as 

   partes e de fazer avançar as negociações. 

 

                                 ------------- 
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