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I de briefinger, Arbejdsgruppen om Udvidelsen under Europa-Parlamentets Generalsekretariat har udarbejdet, gøres der i kortfattet, overskuelig form status over 
drøftelserne om de forskellige temaer i forbindelse med udvidelsen af Unionen samt medlemsstaternes og Fællesskabets institutioners forskellige holdninger. De ajourføres, 
efterhånden som forhandlingerne skrider frem. 
 
Nr.  Titel          PE nr. Dato  Sprog 
 
1  Cypern og udvidelsen af EU        167.284/ændr.4 18.03.99 alle 
2  Ungarn og udvidelsen af EU        167.296/ændr.2 01.02.99 alle 
3  Rumænien og udvidelsen af EU        167.297/ændr.2 26.02.99 alle 
4  Tjekkiet og udvidelsen af EU        167.335/ændr.3 18.10.98 alle 
5  Malta og udvidelsen af EU        167.350/ændr.3 01.07.99 alle 
6  Bulgarien og udvidelsen af EU        167.392/ændr.3 11.10.99 alle 
7  Tyrkiet og udvidelsen af EU        167.407/ændr.2 17.06.99 alle 
8  Estland og udvidelsen af EU        167.409/ændr.1 08.10.98 alle 
9  Slovenien og udvidelsen af EU        167.531/ændr.1 08.02.99 alle 
10  Letland og udvidelsen af EU        167.532/ændr.2 27.09.99 alle 
11  Litauen og udvidelsen af EU        167.533/ændr.2 12.01.99 alle 
12  Polen og udvidelsen af EU        167.587/ændr.2 03.03.99 alle 
13  Slovakiet og udvidelsen af EU        167.609/ændr.1 20.08.99 alle 
14  Rusland og udvidelsen af EU        167.734/ændr.1 23.02.99 alle 
15  De institutionelle aspekter ved EU's udvidelse      167.299/ændr.1 21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
16  Kontrol med og beskyttelse af EU's finanser med henblik på udvidelsen   167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17  Miljøpolitik og udvidelsen af EU        167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18  Europakonferencen og EU's udvidelse       167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19  De budgetmæssige aspekter ved udvidelsen af EU      167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20  Menneskerettighederne og udvidelsen af EU      167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21  Udvidelsen af EU og den økonomiske og sociale samhørighed    167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22  Statistisk bilag vedrørende udvidelsen af EU      167.614/ændr.5 06.07.99 EN 
23  De juridiske problemer ved udvidelsen af EU      167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24  Førtiltrædelsesstrategien for udvidelsen af EU      167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25  Samarbejde på områderne retlige og indre anliggende i forbindelse med udvidelsen af EU  167.690/ændr.1 30.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
26  Kvinders rettigheder og udvidelsen af EU       167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27  Udvidelsen af EU og landbruget        167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT 
28  Schweiz og udvidelsen af EU        167.777/ændr.1 08.03.99 alle 
29  Udvidelsen af EU og fiskeriet        167.799 12.10.98 alle 
30  Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og Den Europæiske Unions udvidelse  167.822/ændr.1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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Nr.  Titel          PE nr. Dato  Sprog 
 
31  Sikkerhed og forsvar og Den Europæiske Unions udvidelse     167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32  Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og den Europæiske Unions udvidelse 167.887 17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33  Phare-programmet og Den Europæiske Unions udvidelse     167.944 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34  ØMU og Den Europæiske Unions udvidelse      167.962 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
35  Industripolitikken og Den Europæiske Unions udvidelse     167.963/ændr.1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
36  Agenda 2000 og Den Europæiske Unions udvidelse     168.008/ændr.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
37  Udvidelsen og de eksterne økonomiske forbindelser     168.062/ændr.1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38  Europa-Parlamentets rolle i Den Europæiske Unions udvidelsesproces   168.065 27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
39  De sociale aspekter af Den Europæiske Unions udvidelse     168.115/ændr.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40  Atomsikkerheden i de central- og østeuropæiske ansøgerlande   168.257 22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
41  Den offentlige mening om Den Europæiske Unions udvidelse i medlemsstaterne og ansøgerlandene 168.296 22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
42  Det russiske mindretal i de baltiske lande og Den Europæiske Unions udvidelse 168.307 03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT 
43  Energipolitikken og Den Europæiske Unions udvidelse    168.394 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
44  Transportpolitikken og Den Europæiske Unions udvidelse    168.459 28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
 
____________________________________________________________________________________________________________________
_____ 
 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: E. Deguffrooy, Luxembourg, SCH 602, tlf.: +352 4300-22906 /fax: +352 4300-29027 
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I. RESUMÉ 
 
Det var et stort øjeblik for Letland, da Det Europæiske Råd i december 1999 traf afgørelse om, at 
der skulle indledes formelle tiltrædelsesforhandlinger med Letland i februar 2000. Afgørelsen 
fulgte efter offentliggørelsen af Kommissionens anden beretning om de fremskridt, der var gjort 
med hensyn til tiltrædelse, og som viste, at der var sket betydelige fremskridt på en lang række 
områder. Beretningen viste dog også, at det var nødvendigt med mere arbejde på visse områder, 
f.eks. den offentlige administration. 
 
EU's afgørelse om at indlede tiltrædelsesforhandlinger var den vigtigste politiske begivenhed. 
Den anden vigtige begivenhed er vedtagelsen af sprogloven, efter at præsident Vike-Freiberga 
havde sendt et tidligere forslag til Saeima. EU og OSCE's kommissær for nationale minoriteter 
udtrykte tilfredshed med den nye lov. Andre vigtige spørgsmål har været statsadvokatens 
tilbagetræden, anklager om utidig politisk indblanding og undersøgelser vedrørende Konrad 
Kalejs' aktiviteter under Anden Verdenskrig. 
 
II. DEN POLITISKE SITUATION 
 
1) Nyere historie 
 
I Middelalderen var Letland besat af skiftende udenlandske herskere, som var interesserede i 
landets strategiske placering for handel og den i det store og hele isfri kystlinje. Det meste af 
Letland kom under russisk herredømme i 1771 under Nystad-traktaten. Astern Latgale blev året 
efter en del af det russiske rige som følge af den første opdeling af Polen, mens Courland-
hertugdømmet blev føjet til det russiske kejserrige ved den tredje opdeling i 1795. Den lettiske 
selvstændighedsbevægelse blev for alvor stærk efter den russiske revolution i 1917, skønt landet 
først opnåede fuld selvstændighed i 1922, da den lettiske nationalistregering under Karlis 
Ulmanis formåede at fortrænge først de kommunistiske og senere de tyske tropper. Men 
selvstændigheden varede kun kort: Med ikke-angrebspagten mellem Tyskland og Sovjetunionen, 
som blev indgået den 23. august 1939, kom de baltiske republikker under Moskvas indflydelse. 
 
De sovjetiske tropper gik ind i landet den 17. juli 1940, og Letland blev reelt en del af 
Sovjetunionen efter et skinvalg, som resulterede i en administration, der ønskede, at landet blev 
en del af Sovjetunionen. Tyskland overtog kontrollen i Letland i 1941 efter have besat landet, 
men den røde hær fortrængte de nazistiske tropper i 1944 og genvandt kontrollen. Letlands 
økonomi, infrastruktur og politiske liv blev efterfølgende integreret i sovjetsystemet, herunder 
industrialiseringen af økonomien og kollektiviseringen af landbruget. Letlands kommunistparti 
udøvede et fuldstændigt monopol over magten, og alle andre politiske partier blev forbudt. Efter 
Stalins død medførte Khrusjtjovs æra en kort periode med decentraliseringstendenser fra 
Moskva, men denne periode blev efterfulgt af yderligere stramninger. Den nationale bevidsthed 
blev atter vakt til live under Bresjnev med fokus på navnlig miljøspørgsmål og en genoplivning 
af Letlands kulturelle traditioner. 
 
Lettiske systemkritikere blev mere synlige som følge af Mikhail Gorbatjovs glasnost-politik og 
perestrojka i 1985, men blev mødt med kraftig modstand fra det konservative, russisk-
dominerede kommunistparti under ledelse af Boris Pugo. Pugo flyttede til Moskva i september 
1988 og blev erstattet af den forholdsvis liberale Janis Vargis. Måneden efter afholdt den lettiske 
folkefront (LTF) sin første kongres. Den lettiske selvstændighedsbevægelse (LNNK) blev dannet 
på omtrent samme tidspunkt. I juli 1989 udråbte den øverste sovjet i Letland landet til en 
selvstændig, økonomisk uafhængig stat. 



 7 PE 167.532/rév.3 

Ved valget i 1990 opnåede LTF flertal i den øverste sovjet, som blev omdøbt til det øverste råd; 
LTF erklærede den sovjetiske besættelse af Letland i 1940 ulovlig, idet man vedtog at genindføre 
forfatningen fra 1922. LTF's leder, Ivars Godmanis, blev premierminister. Under pres fra de 
konservative i Moskva sendte Gorbatjov faldskærmstropper fra det sovjetiske 
indenrigsministerium af sted for at storme Rigas pressehus den 2. januar 1991 og 
Indenrigsministeriet den 20. januar 1991, hvilket førte til uroligheder, hvor 4 mennesker blev 
dræbt. En folkeafstemning den 3. marts 1991 resulterede i, at 73,7% stemte for selvstændighed, 
hvilket var langt over de to tredjedele, som var et krav fra russisk side før løsrivelsen. 
Atmosfæren ændredes efter det mislykkede kup mod Gorbatjov i august 1991 (hvor Pugo var en 
af bagmændene), hvilket førte til, at Letland senere på måneden forbød LCP. Det sovjetiske 
statsråd anerkendte formelt Letlands selvstændighed den 6. september 1991. 
 
Den LTF-ledede regering, som kom til magten efter selvstændigheden, mistede hurtigt sin 
popularitet i takt med, at krisen holdt sit indtog i landet. Også partiet var plaget af indre 
stridigheder, og regeringens fald var nærmest givet, da landet i juni 1993 afholdt de første valg 
efter selvstændigheden. De fleste pladser gik til Letlands Vej, et højre-centrumparti, som var 
dannet tidligere på året under Anatolijs Gorbunovs. Det dannede regeringskoalition med 
Landmændenes Union (LFU), som repræsenterer landbrugets interesser. Valdis Birkavs, et 
ledende medlem af LFU, blev premierminister; et andet partimedlem, Guntis Ulmanis - 
mellemkrigslederen Karlis Ulmanis' nevø - blev valgt til præsident af Saeima året efter. Siden da 
har regeringskoalitionerne imidlertid været ustabile, hvor især regeringsforhandlingerne efter 
valget i 1995 var problematiske. 
 
2) Institutioner 
 
Den nuværende forfatning, som blev vedtaget den 21. august 1991, er en revideret udgave af 
mellemkrigsforfatningen fra 15. februar 1922. Den lovgivende myndighed udøves af Saeima, 
Letlands parlament før anden verdenskrig, som består af et kammer med 100 medlemmer, og 
som blev indført i stedet for det øverste råd (210 medlemmer) efter valget i juni 1993. 
Valgsystemet er forholdstalsvalg, og partiernes skal opnå 5% af de afgivne stemmer for at få 
plads i parlamentet. Parlamentsperioden er på fire år. 
 
Præsidenten vælges af Saeima ved hemmelig afstemning for højst to på hinanden følgende 
mandatperioder. Præsidentens rolle er hovedsagelig ceremoniel, men han har betydelig politisk 
myndighed i udenrigs- og indenrigspolitiske anliggender og er chef for de væbnede styrker. 
Præsidenten udnævner premierministeren, som dernæst udnævner en regering, der skal 
godkendes af Saeima. Præsidentens ret til at opløse parlamentet kompliceres af kravet om, at der 
skal afholdes folkeafstemning før valg i utide. Præsidenten kan nedlægge veto mod love, men 
dette veto kan ophæves af et kvalificeret flertal i Saeima. 
 
Den juridiske myndighed er baseret på et system med almindelige domstole, hvor højesteret 
fungerer som den højeste myndighed i alle strafferetlige og civilretlige sager. Retsinstitutionerne 
er uafhængige af  politisk indflydelse, men er blevet kritiseret for at være ineffektive med lange 
forsinkelser i retsmøder og fuldbyrdelse af afgørelser. Forfatningsdomstolen behandler 
lovgivningens legitimitet og afholdt sit første møde i 1996. Det uafhængige kontor for 
menneskerettigheder overvåger menneskerettighederne i Letland og disses overensstemmelse 
med internationale normer.   
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Det seneste valg i Letland fandt sted den 3. oktober 1998. Valget fandt sted samtidig med en 
folkeafstemning om ændringer af loven om statsborgerskab. Valgets vindere var de 
reformvenlige partier, som ønsker at indføre markedsøkonomi og gradvise fremskridt i retning af 
tiltrædelse af EU. Det var et signal om, at den afgående regerings politik på disse områder ville 
blive videreført. Premierminister er Vilis Kristopans fra Letlands Vej. Resultatet var som følger: 
 
 
Parti   

 
% af 
afgivne 
stemmer 

 
Antal mandater 

 
Folkepartiet (TP) 

 
21,19 

 
24 

 
Letlands Vej (LC) 

 
18,05 

 
21 

 
Den konservative Union for Fædreland og Frihed 
(TuB/LNNK) 

 
14,65 

 
17 

 
Det Lettiske Harmoniparti 

 
14,12 

 
16 

 
 Social Demokratisk Alliance  

 
12,81 

 
14 

 
Det Nye Parti 

 
7,31 

 
8 

 
Andre 

 
11,87 

 
- 

 
Af de 100 parlamentsmedlemmer er 17 kvinder. 
 
3) Seneste udvikling 
 
i) Retspræsidentens tilbagetræden 
 
Statsadvokat Janis Skrastins trådte tilbage den 3. januar 2000. Medlemmer af Saeima indsamlede 
tilstrækkelige underskrifter til at anmode om en undersøgelse vedrørende statsadvokatens 
handlinger. Men Andris Gulans, formand for højesteret, traf en afgørelse, der gik imod dette 
initiativ. Statsadvokatens tilbagetræden fulgte efter en stigende utryghed vedrørende hans 
optræden i undersøgelserne af den såkaldte affære om børnesex. Dette fremgår af beretninger 
vedrørende LNT, en uafhængig tv-station, som i sit ugentlige nyhedsprogram "Nedela" den 19. 
september påstod, at to unavngivne ministre var involveret i børneprostitution og pornografi. To 
teenage-drenge, som blev interviewet i udsendelsen, anklagede formanden for Miss Letland-
skønhedskonkurrencen og en ansat i et privat turistfirma for sexmisbrug. Men siden da har de to 
drenge, der blev interviewet til programmet, fortalt anklagemyndigheden, at de modtog 
bestikkelse fra den pågældende tv-station. 
 
Men Skrastins gav udtryk for sin opfattelse af, at formålet med den parlamentariske 
undersøgelseskomité helt klart ikke er at undersøge affæren om børnesex, men at gøre 
statsadvokaten til en politisk skikkelse, således som det var tilfældet i Sovjetperioden. Dette ville 
berøve statsadvokaten proceduremæssige rettigheder og kun give ham organisationsmæssige 
forpligtelser. Men Skrastins kritikere har startet indsamlinger af underskrifter mod en anmodning 
om en yderligere undersøgelse af hans aktiviteter. 
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ii) Sproglov 
 
I juli vedtog Saeima en kontroversiel lov trods advarsler fra vesten om, at loven var behæftet 
med mangler. Formålet med loven var at sikre, at lettisk bruges i de fleste hverdagssituationer for 
at kompensere for over 50 års russisk sprogdominans, som startede, da Letland blev besat af 
Sovjetunionen. Det ville medføre et krav om, at statskontrollerede virksomheder skulle bruge 
lettisk i officielle statistik- og regnskabsrapporter og give borgerne lov til at kræve tolkning ved 
arbejdsmøder, som ikke blev afholdt på lettisk. Præsidenten, Vike-Freiberga, henviste imidlertid 
loven til fornyet behandling i Saeima, fordi den efter hendes mening var "upræcis og upassende" 
og burde indeholde mere nøjagtige definitioner af visse betingelser, som "i for høj grad sigter 
mod at begrænse og ikke uddanne og integrere det lettiske samfund". Hun tilføjede, at "en klar, 
entydig lov er til fordel for alle. Der er derfor vigtigt, at lovene er præcise, og at de ikke strider 
mod forfatningen og Letlands internationale forpligtelser". Samtidig understregede hun behovet 
en lov, som genindfører letternes rettigheder, der var blevet tilsidesat under den sovjetiske 
besættelse. 
 
En revideret udgave af sprogloven blev godkendt af Saeima den 9. december og undertegnet af 
præsidenten den 20. december. Forslaget fra juli måned blev kritiseret for at krænke Letlands 
forfatning og landets forpligtelser over for EU og FN's menneskerettighedstraktater. Loven skal 
træde i kraft senest den 1. september 2000. 
 
Loven anfører bestemmelser for at anvende og forsvare det nationale sprog i statssektoren og 
desuden på det private område, hvis dette afspejler statens interesser på områder vedrørende 
offentlig sikkerhed, sundhed og moralske normer i befolkningen, sundhedsvæsenet, beskyttelse 
af forbrugeres og arbejdstageres rettigheder, arbejdssikkerhed og offentlig og administrativ 
kontrol. Loven vil ikke blive gennemført med hensyn til enten uofficiel kommunikation mellem 
lettiske borgere eller intern kommunikation mellem medlemmer af etniske grupper, 
gudstjenester, ceremonier, ritualer eller andre former for religiøs virksomhed. 
 
Den nationale sproglov anfører, at alle, som er ansat inden for statssektoren, skal tale lettisk 
tilstrækkeligt godt til at udføre deres professionelle og officielle pligter. Men de, der er ansat i 
den private sektor, skal desuden tale det nationale sprog, hvis deres arbejde har at gøre med 
offentlighedens legitime interesser. Hvis disse personer udfører bestemte offentlige funktioner, 
skal deres kendskab til det lettiske sprog være tilstrækkeligt til at udføre disse funktioner. I 
overensstemmelse med loven skal offentlige begivenheder, som arrangeres af stat eller statslige 
organisationer og virksomheder eller af virksomheder, hvor staten har den største andel, 
gennemføres på det nationale sprog; i modsat fald skal der ske oversættelse til lettisk. 
 
Max van der Stoel, OSCE's kommissær om nationale minoriteter, udtrykte tilfredshed med den 
nye lov og anførte, at den var af afgørende betydning i forbindelse med Letlands internationale 
forpligtelser. 
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iii) Kalejs-sagen 
 
Konrad Kalejs, en australsk borger og påstået kompagnichef i Arajs Kommandos fra 1941 til 
1944, blev deporteret fra Det Forenede Kongerige den  6. januar 2000. Ifølge tyske dokumenter 
myrdede Nazi Einsatzkommando sammen med Arajs Kommando og lignende lokale grupper 
29.000 personer (90% af dem var jøder) inden den 10. august 1941. Nogle få måneder senere 
blev 27.800 jøder, for at gøre plads i Rigas jødiske ghetto for de tusinder af jøder, der blev 
udskibet fra Tyskland, skudt i skovene nær Riga i løbet af tre dage. I januar 1942 var kun 4.000 
af 70.000 jøder, som levede i Letland ved krigens begyndelse, stadig i live. Arajs Kommando, 
der samarbejde med Einsatzkommando, var ansvarlig for over halvdelen af disse drab. Arajs 
Kommando tilsluttede sig desuden SS i "anti-partisanvirksomhed", et påskud til at arrestere og 
myrde civile. Desuden fungerede Arajs Kommando som vagter i Salaspils-koncentrationslejren, 
hvor fangerne primært døde som følge af umenneskelige forhold, eller fordi de blev skudt under 
flugtforsøg. Arajs Kommando fik til opgave at overvåge arbejdet og forhindre flugt fra Salaspils, 
Letland. 
 
Kalejs har altid benægtet anklagerne og siger, at han var landarbejder under krigen. Kalejs 
flyttede til Danmark og fem år senere til Australien som flygtning. Han arbejdede for de 
australske immigrationsmyndigheder og opnåede statsborgerskab i 1957. Han flyttede til De 
Forenede Stater i 1959 og oparbejdede en god ejendomsmæglervirksomhed, men i slutningen af 
1984 rettede det amerikanske justitsministerium søgelyset mod ham efter at være gjort 
opmærksom på anklager mod ham. I 1994 blev han deporteret til Australien, efter at en 
amerikansk domstol erklærede, at han havde været "ledende officer" i forbindelse med drabet på 
tusinder af uskyldige mennesker. I 1995 flygtede han fra Australien til Canada, men han blev 
også deporteret fra Canada to år senere, efter at en undersøgelse i løbet af ti måneder fastslog, at 
han var impliceret i drabet på 30.000 jøder i en nazistisk slavelejr. Til sidst blev han deporteret til 
Australien fra Det Forenede Kongerige i januar 2000. 
 
De lettiske myndigheder er blevet kritiseret for ikke at foretage tilstrækkeligt grundige 
undersøgelser. Myndighedernes seneste undersøgelse blev afsluttet i 1997, men fandt ikke 
beviser, der kunne støtte anklager om krigsforbrydelser. Den lettiske regering indledte 
undersøgelserne på ny i januar 2000. 
 
iv) Udskiftning af de tidligere sovjetiske pas 
 
Regeringen traf afgørelse om at udvide perioden for at udskifte de tidligere sovjetiske pas til den 
31. marts 2000. Senest den 20. januar vil regeringen vedtage forslag, der skal sikre, at det størst 
mulige antal personer udskifter de gamle sovjetiske pas. Oprindelig var fristen for udskiftning af 
pas den 31. december 1999. Ordningen blev igangsat den 10. april 1997. I december 1999 blev 
der dagligt indgivet 1.000 ansøgninger, det dobbelte gennemsnit for det pågældende år, hvor 
12.000 - 13.000 pas blev udstedt hver måned. 
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III. DEN ØKONOMISKE SITUATION 
 
1. Resumé 
 
Efter tre år med hurtig vækst er der opstået problemer for Letlands økonomi, blandt andet på 
grund af finanskrisen i Rusland i august 1998, som førte til, at Letlands vigtigste eksportmarked 
brød sammen. Den økonomiske nedtur har medført et fald i statens indtægter samtidig med, at 
udgifterne, især til sociale ydelser og økonomisk støtte, stiger hastigt.  
 
Statens budget udviste et overskud i størstedelen af første kvartal, hovedsagelig på grund af 
sæsonudsving i udgifterne, men blev så overskredet i april. I perioden januar-juni lå 
skatteunderskuddet for statsbudgettet på 48 mio. LVL (80 mio. USD eller omkring 1,3% af det 
forventede BNP for 1999). Det stemmer i det store og hele overens med forventningerne, idet det 
forventede underskud for hele året er 2,9% af det forventede BNP. Underskuddets stigningstakt 
giver dog anledning til bekymring, og den nye regering ventes at indføre budgetnedskæringer. 
 
2. Fremtidsudsigter  

(procentuel ændring år til år, medmindre andet er anført)  
 

1997(a) 1998(a) 1999(b) 2000(b)
 
BNP i faste priser 8,6 3,6 0,0 2,5
Industriproduktion 13,7 3,0 -5,0 2,0
Tjenesteydelser 7,7 4,6 2,0 3,3
Forbrugerpriser (gns.) 8,4 4,7 2,8 3,0
Forbrugerpriser (slut. år) 6,9 2,8 3,5 3,0
Eksport fob ($ m) 1,838 2,011 1,950 2,040
Import fob ($ m) -2,686 -3,141 -2,950 -2,970
Handelsbalance ($ m) -848 -1,130 -1,000 -930
Løbende poster ($ m) -345 -714 -590 -510

i % af BNP 6,3 11,1 9,2 7,5
 
 

(a) Endelige tal. (b) EIU-prognoser. 
 
3. Økonomisk tilbagegang 
 
Efter to kvartaler med negativ vækst indtraf der en konjunkturnedgang i lettisk økonomi i første 
kvartal af 1999. BNP i faste priser faldt med 1,4% på år-til-år-basis i fjerde kvartal af 1998 
efterfulgt af et fald på 2,3% i første kvartal af 1999. Tal for andet kvartal viser, at nedgangen i 
industriproduktion og eksport endnu ikke har nået bunden. Servicesektoren viste sig mere 
modstandsdygtig i første kvartal af 1999, men denne tendens ventes ikke at fortsætte. En kraftig 
vækst i detailhandlen i første kvartal skyldtes forventede skattestigninger og kraftige 
lønstigninger - faktorer, som forventes at forsvinde i andet kvartal. Forbrugerne optager dog 
stadig flere lån trods høj realrente. 
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i) Industriproduktion 
 
Industrien vil opleve et beskedent opsving i anden halvdel af året, hjulpet på vej af fortsat 
omlægning af eksporten og en gradvis overgang på hjemmemarkedet til efterspørgsel efter 
billigere, indenlandsk fremstillede forbrugsgoder. Industriproduktionen ventes dog at falde med 
5% sammenholdt med 1998. Da produktion udgør en relativt lille andel af Letlands BNP 
(omkring 20% i 1998), er der stadig mulighed for, at Letland vil opleve en beskeden 
vækstperiode i anden halvdel af 1999 på grund af fortsat vækst i servicesektoren. I henhold til 
prognoserne for 1999 som helhed vil der indtræffe en økonomisk stagnation; hvis der imidlertid 
indtræffer nye afbrydelser i transithandlen med Rusland, øges risikoen for en reel nedgang 
tilsvarende. Letlands beskedne åbne økonomi forventes at vende tilbage til økonomisk vækst 
temmelig snart, når eksportbetingelserne forbedres. Ud fra en antagelse om en vækststigning i 
EU og en bedring i Rusland forventes væksten i 2000 at ligge på 2-3%. 
 
ii) Handelsstruktur 
 
I 1998 tegnede EU sig for 56,5% af Letlands eksport og 55,3% af landets import. De vigtigste 
handelspartnere var Tyskland (16% af eksporten, 17% af importen), Sverige (10% og 7%) og 
Det Forenede Kongerige (13% og 3%). SUS leverede 19% af importen og aftog 16% af 
eksporten, hvoraf Rusland tegnede sig for 12% af hver. I første halvdel af 1999 øgedes den 
relative betydning af handelen med EU på bekostning af handelen med SUS. 
 
iii) Handelsunderskud 
 
Handelsunderskuddet blev hurtigt forøget efter sammenbruddet af eksporten til Rusland i årets 
sidste halvdel. For hele 1998 nåede handelsunderskuddet 1,1 mia. LVL svarende til næsten 18% 
af BNP. Da en stor del af Letlands import går til fremstilling i eksportindustrier eller til 
geneksport, modsvares nedgangen i salget til udlandet af en nedgang i importen. I de fire første 
måneder af 1999 faldt importen med 13,5% på år-til-år-basis, mens eksporten faldt med 10,2%, 
hvorfor handelsunderskuddet var næsten en femtedel lavere i forhold til samme periode i 1998. I 
første kvartal var eksporten til Rusland 70% lavere end i 1998, men i samme periode var der de 
første spæde tegn på en bedring i afsætningen til det tidligere Sovjetunionen.  
 
Eksporten til EU vil fortsat vokse, om end den langsomme økonomiske vækst i de største EU-
økonomier, især Tyskland, vil begrænse efterspørgslen efter lettiske produkter i 1999. Letlands 
import steg en del i årets sidste halvdel, og de stigende oliepriser øger landets importregning 
yderligere. Importværdien når dog ikke det høje niveau fra 1998. Handelsunderskuddet ventes at 
nå op på 1 mia. LBN i 1999, dvs. 15% af det forventede BNP. Dette er stadig meget højt, og 
regeringen vil skulle gøre en yderligere indsats for at nedbringe underskuddet til et niveau, som 
kan finansieres gennem langsigtede udenlandske investeringer.  
 
iv) Direkte udenlandske investeringer 
 
Indtil 1998 kunne Letland selv finansiere hele underskuddet over for udlandet gennem direkte 
udenlandske investeringer (FDI) og dermed holde udlandslånene på et minimum. I 1998 var FDI 
med kun 274 mio. USD imidlertid langt under forventningerne. De samme faktorer, som holdt de 
udenlandske investorer væk sidste år, navnlig manglende fremskridt med privatiseringerne, 
politisk ustabilitet og mørke udsigter for den regionale økonomi, gør sig stadig gældende i 1999. 
FDI vil derfor sandsynligvis stadig ikke nå op på 1997-niveauet på 520 mio. USD.  
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v) Eksport af tjenesteydelser 
 
Overskuddet fra eksport af tjenesteydelser, som traditionelt dækkede omkring 40% af 
underskuddet fra eksport af varer, faldt kraftigt i 1998. Sammenbruddet i den russiske 
efterspørgsel har tvunget mange lettiske speditører til at lukke forretningen, og der var i første 
kvartal af 1999 ingen tegn på bedring i vej- eller jernbanetransporten. Den nye olieterminal i 
Litauen vil give en saltvandsindsprøjtning til den regionale konkurrence i transitsektoren og 
medføre et fald i transitafgifterne. Flaskehalse i infrastrukturen vil hindre de russiske 
olieselskaber i at forøge det nuværende eksportniveau. Letlands eksport af tjenesteydelser ventes 
derfor at falde i år og først gradvist stige igen i 2000. Da import af tjenesteydelser falder med 
samme hast, vil balancen mellem import og eksport af tjenesteydelser være positiv og bidrage til 
at mindske underskuddet på de løbende poster. Der forventes en gradvis udligning af 
underskuddet på de løbende poster til omkring 590 mio. USD i år og 510 mio. USD i 2000.  
 
vi) Handelsliberalisering 
 
Letland gjorde fortsat fremskridt med handelsliberaliseringen i 1998 og 1999, og i februar 1999 
blev Letland formelt medlem af WTO. De fleste former for specifik importtold er blevet 
omdannet til værditold, og næsten alle eksportafgifter er afskaffet. I 1998 blev der indført et nyt 
system for toldværdiansættelse. Der er i 1999 gennemført adskillige toldnedsættelser og kun 
enkelte stigninger, herunder en nylig midlertidig stigning i importafgifterne for svinekød til 70% 
som reaktion på påstande om dumping. 
 
4. IMF's holdning 
 
I en beretning offentliggjort den 10. august 1999 efter høringer af Letland, roste IMF's 
eksekutivdirektører myndighederne for at fortsætte den fornuftige finanspolitik, der var ført 
siden 1998, og for de fremskridt, der var gjort med de omfattende strukturændringer, som er 
nødvendige for at indføre markedsøkonomi. De bemærkede, at de overordnede resultater for 
1998 var tilfredsstillende trods de negative følger af krisen i Rusland, og inflationen var faldet 
hurtigere end forventet. Direktørerne understregede nødvendigheden af fremover at føre en sund 
skatte- og valutapolitik for at støtte valutakursen, hurtigt at gennemføre strukturreformen og 
yderligere styrke finanssystemet. 
 
Direktørerne bemærkede Letlands fornuftige skattepolitik, som underbyggede de positive 
økonomiske resultater, men var bekymrede over den betydelige forventede forøgelse af 
skatteunderskuddet på 1999-finansloven og understregede vigtigheden af at sikre den 
grundliggende skattemæssige stabilitet. De bifaldt regeringens nyvurdering af den økonomiske 
situation og dens planer for både umiddelbare indgreb for at forbedre skattekonsolideringen i 
1999 og yderligere foranstaltninger i 2000. 
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IV. FORHOLDET TIL EU 
 
a) Europa-Kommissionen 
 
i) Udtalelse 
 
Letland indgav ansøgning om medlemskab af Den Europæiske Union den 27. oktober 1995. 
Europa-Kommissionen offentliggjorde sin udtalelse vedrørende ansøgningen den 15. juli 1997. 
Den henstillede, at Letland ikke medtages i den første gruppe af lande, med hvem der skal 
indledes forhandlinger om tiltrædelse. Hovedpunkterne i udtalelsen findes nedenfor: 
 
Politiske kriterier 
 
De politiske institutioner er stabile og fungerer korrekt, og den demokratiske proces er retfærdig 
og smidig. Letland skal dog forbedre sit retssystem, intensivere bekæmpelsen af korruption, 
fremskynde naturaliseringsprocessen for russiske statsborgere og forbedre mindretalsgruppers 
adgang til bestemte fag. Der er desuden behov for en omfattende reform af den offentlige 
forvaltning og retssystemet. 
 
Økonomiske kriterier 
 
Letlands BNP pr. capita er 18% af gennemsnittet i EU. Der er gjort store fremskridt med 
indførelsen af en relativt åben markedsøkonomi. Handel og priser er i vid udstrækning blevet 
liberaliseret, men handelsunderskuddet er højt, og eksporten består af produkter med lav 
værditilvækst. Letlands økonomi vil have vanskeligheder med at klare sig i EU på grund af den 
ufuldstændige privatisering, den dårlige konkurrenceevne i mange af statsvirksomhederne og 
svagheder i banksektoren. 
 
Mulighed for at opfylde forpligtelserne ved medlemskab 
 
For så vidt angår markedslovgivningen, bemærkede Europa-Kommissionen, at Letland har gjort 
store fremskridt inden for banksektoren, industrielle ejendomsrettigheder og overensstemmelse 
med virksomhedslovgivningen. Det er nødvendigt med en yderligere indsats vedrørende 
intellektuel ejendomsret, procedure for offentlige indkøb, databeskyttelse, konkurrence- og 
skattelovgivning. På områderne uddannelse, telekommunikation, fiskeri og udenrigs- og 
sikkerhedspolitik vil Letland sandsynligvis ikke få problemer med at gennemføre det 
lovgivningsmæssige og institutionelle acquis. Der bør desuden gøres fremskridt på områderne 
miljø, landbrug og energipolitik. Skønt der er gennemført en betydelig reform af 
transportsystemet, skal der stadig foretages investeringer i Letland for at udvide det europæiske 
transportnet. 
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ii) Almindelig beretning 
 
Den 13. oktober 1999 offentliggjorde Kommissionen sin anden almindelige beretning om de 
fremskridt, der var sket med hensyn til tiltrædelse. I sine konklusioner anførte Kommissionen 
følgende: 
 
"Letland opfylder de politiske kriterier, der blev fastsat i København. Selv om der er opnået 
betydelige fremskridt med hensyn til integrationen af ikke-lettiske borgere, er det nødvendigt at 
sikre, at den endelige udgave af sprogloven er forenelig med internationale normer og 
Europaaftalen. Områder, hvor der stadig er behov for fremskridt, er styrkelse af retsvæsenet og 
styrkelse af dets effektivitet, kampen mod korruption og fremme af undervisning i det lettiske 
sprog blandt ikke-lettiske borgere. 
 
Letland kan betragtes som en fungerende markedsøkonomi. Den skulle være i stand til at modstå 
konkurrencepresset inden for EU på mellemlang sigt under forudsætning af, at den bibeholder 
sin makroøkonomiske stabilitet og forpligter sig til at fuldføre strukturreformen. 
 
Den økonomiske aktivitet i Letland faldt betydeligt som følge af den russiske krise. I dette 
vanskelige eksterne miljø bibeholdtes den makroøkonomiske og finansielle sektorpolitik som 
resultat af myndighedernes passende politiske reaktion. Disse negative eksterne omstændigheder 
har tjent som igangsætter af positive udviklinger på finansielle og virksomhedsmæssige områder; 
effektive bestemmelser er styrket, og den finansielle sektor udvides fortsat. Til trods for 
nedgangen i EU's økonomi har Letland fortsat øget sin eksport til EU. 
 
I den kommende periode bør myndighederne koncentrere sig om at opretholde den 
makroøkonomiske stabilitet, især gennem effektiv kontrol med de offentlige finanser. Desuden 
bør de lettiske myndigheder arbejde for at fjerne de eksisterende flaskehalse for virksomhedernes 
aktiviteter og investeringer. Privatisering af de få tilbageværende store virksomheder bør 
fuldføres. 
 
Investeringer i infrastruktur og udvikling af arbejdsstyrkens færdigheder bør fortsætte for at 
opretholde den langsigtede vækst i produktiviteten og for fortsat at gøre Letland til et attraktivt 
område for udenlandske direkte investeringer. 
 
Letland har gjort vigtige fremskridt med hensyn til at tilpasse sin lovgivning yderligere til det 
interne marked, især hvad angår sektorspecifik lovgivning for fri bevægelighed af varer, fri 
bevægelighed af tjenesteydelser, konkurrence og statsstøtte. Konkurrencen og statsstøtten er 
blevet effektive og fungerer godt. Der er også sket konstante fremskridt med hensyn til 
skattelovgivning, energi og jernbanetransport. Der kan noteres betydelige forbedringer i miljøet, 
især med hensyn til vurderinger om miljøpåvirkninger og luftkvalitet. På området retsvæsen og 
indre anliggender er der sket positive udviklinger, især med hensyn til visum og asyl. 
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Der skal stadig gøres et betydeligt arbejde vedrørende intellektuel og industriel beskyttelse af 
ejendomsret, især med hensyn til gennemførelsen af dette, databeskyttelse og selskabsret. Der 
bør træffes betydelige foranstaltninger med hensyn til telekommunikation, landbrug og fiskeri og 
regionalpolitik, hvor strukturerne bør tilpasses de fælles behov. Der er stadig lang vej tilbage, 
hvad angår indførelse af et tilstrækkeligt finansielt kontrolsystem. Der bør også udfoldes 
bestræbelser med hensyn til at udbygge kapaciteten til at gennemføre sociale bestemmelser og 
sikre en velfungerende toldadministration. Det imponerende program for tilpasning og strategisk 
planlægning i miljøet bør omsættes til konkrete foranstaltninger til gennemførelse heraf. Politiets 
kapacitet og samordning af kampen mod organiseret kriminalitet bør styrkes. 
 
Letland har fortsat med at gennemføre tiltrædelsespartnerskabets kortsigtede målsætninger på en 
tilstrækkelig måde og viser gode fremskridt med hensyn til at tilpasse sin lovgivning til EU's 
lovgivning og oprette nødvendige strukturer til at gennemføre dette på de fleste områder. Men 
forsinkelserne med hensyn til at gennemføre reformen inden for den offentlige administration 
har svækket dens kapacitet i denne henseende. Målet med at gennemføre 
kapacitetsmålsætningerne bør løses på en mere systematisk måde med hovedvægt på 
telekommunikation, landbrug, told- og afgiftsadministration, sikkerhed på havet og 
finanskontrol". 
 
Den fuldstændige tekst til Kommissionens anden almindelige beretning kan findes på Internettet 
under http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/latvia/rep_10_99/aa.htm. Detaljer i den 
første almindelige beretning, som blev offentliggjort den 4. november 1998, kan findes i den 
foregående briefing (PE 167.532/ændr. 2). 
 
2. Europa-Parlamentet 
 
Da Parlamentet drøftede sin udtalelse om Kommissionens Agenda 2000 og udtalelser om 
ansøgningerne om medlemskab, var det Parlamentets holdning, at en udvidelsesproces burde 
være så omfattende som muligt. Den 4. december 1997 vedtog Parlamentet en beslutning om 
Kommissionens meddelelse "Agenda 2000 - Et udvidet og styrket Europa" (C4-0371/97).  
Parlamentet fastslår i beslutningen, at det mener, "at alle de ansøgerlande, som i øjeblikket 
opfylder det kriterium, der fastsattes i København, om et stabilt demokratisk system, sikring af 
menneskerettighederne og beskyttelse af mindretallene, har ret til at få indledt den styrkede 
tiltrædelses- og forhandlingsproces på samme tid, og at denne proces bør påbegyndes for alle 
disse landes vedkommende i begyndelsen af 1998". Vedrørende Letland hedder det i 
beslutningen, at "Letland har gjort en betydelig indsats for at opbygge nationale institutioner, 
selv om der stadig er behov for en indsats inden for den offentlige forvaltning, for at EU's 
regelværk kan gennemføres korrekt i forbindelse med gennemførelsen og håndhævelsen af den 
gældende lovgivning." Parlamentet "mener ligeledes, at landet har gennemført en vellykket 
overgang til en markedsøkonomi". Det bemærker ligeledes, "at der stadig er visse problemer 
f.eks. det russiske mindretals status, den endnu ikke afsluttede privatiseringsproces og 
nødvendigheden af en reform af retsvæsenet og den offentlige forvaltning".  
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I november 1998 vedtog Parlamentet en beslutning om Letlands ansøgning om tiltrædelse af Den 
Europæiske Union med henblik på Det Europæiske Råds møde i Wien (A4-0430/98). I 
beslutningen understregede Parlamentet, at muligheden for en gnidningsløs overgang til fasen 
med intense forhandlinger til enhver tid skal stå åben. Det udtrykte ligeledes "tilfredshed med 
resultatet af folkeafstemningen den 3. oktober, hvor den lettiske befolkning stemte for 
ændringerne i nationalitetsloven, dvs. for afskaffelsen af det kritiserede system med "vinduer" og 
for automatisk tildeling af statsborgerskab til statsløses børn, når disse er født på lettisk jord efter 
uafhængighedserklæringen". 
 
3. Ministerrådet 
 
Det Europæiske Råd vedtog på mødet i Madrid, at tiltrædelsesforhandlingerne med Cypern og 
Malta skulle indledes seks måneder efter regeringskonferencens afslutning. Det fastslog 
ligeledes, at det ville træffe de nødvendige beslutninger for at iværksætte 
tiltrædelsesforhandlingerne med landene i Central- og Østeuropa i lyset af resultaterne fra 
regeringskonferencen. Det udtrykte håb om, at fasen med de indledende forhandlinger indtræffer 
samtidig med de første forhandlinger med Cypern og Malta. På topmødet i Firenze blev dette 
løfte styrket med Rådets bekræftelse af, at forhandlingerne med landene i Central- og Østeuropa 
ville blive indledt samtidig med forhandlingerne med Cypern og Malta, det vil sige seks måneder 
efter regeringskonferencen. 
 
Regeringskonferencen blev afsluttet på mødet i Amsterdam i juni 1997. Vejen var således banet 
for at påbegynde forhandlingerne inden for seks måneder i overensstemmelse med 
konklusionerne fra Madrid. På mødet i Luxembourg i december 1997 besluttede Rådet at 
"iværksætte optagelsesprocessen med de ti ansøgerlande i Central- og Østeuropa og Cypern". 
Desuden "besluttede (Rådet) at indkalde til bilaterale regeringskonferencer i foråret 1998 for at 
indlede forhandlingerne med Cypern, Ungarn, Polen, Estland, Den Tjekkiske Republik og 
Slovenien om betingelserne for deres tiltrædelse af Unionen og de efterfølgende 
traktatændringer". Udvidelsesprocessen blev indledt i London den 12. marts 1998 med den første 
europæiske konference. 
 
Under topmødet i Helsinki i december 1999 vedtog Det Europæiske Råd at afholde bilaterale 
regeringskonferencer i februar 2000 for at indlede forhandlinger med Rumænien, Slovakiet, 
Letland, Litauen, Bulgarien og Malta om betingelserne for deres tiltrædelse af EU og for at sikre 
traktatmæssige justeringer. Det anførtes, at hvert ansøgerland under forhandlingerne skal 
bedømmes på eget grundlag. Dette princip skal anvendes både til at indlede de forskellige 
forhandlingskapitler og afviklingen af forhandlingerne. For at sikre fremgang i forhandlingerne 
skal tidrøvende procedurer undgås. Ansøgerlande, som nu er involveret i forhandlingsprocessen, 
skal få mulighed for at indhente det forsømte inden for en rimelig periode, i forhold til de 
ansøgerlande, der allerede har gjort tilstrækkelige fremskridt med hensyn til deres forberedelser. 
Fremskridt i forhandlingerne bør koordineres med fremskridt med hensyn til at inkorporere det 
fælles opnåede i lovgivningen og reelt gennemføre det. 
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*   *   * 
Yderligere oplysninger kan fås hos: 
Adam ISAACS, Europa-Parlamentet, GD IV 
Afdelingen for internationalt samarbejde, analyser og dokumentarisk forskning 
Tlf. (32 2) 284 2473 / Fax (32 2) 284 9063 / E-mail: aisaacs@europarl.eu.int 
 
Yderligere oplysninger om den økonomiske situation kan fås hos: 
John WITTENBERG, Europa-Parlamentet, GD IV 
Afdelingen for Internationale og Konstitutionelle  Anliggender 
Tlf.: (352) 4300 22447 /e-mail: jwittenberg@europarl.eu.int 
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