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De översikter som den särskilda arbetsgruppen för utvidgningen givit ut har som huvudsyfte att kort och systematiskt redogöra för diskussionerna kring de olika aspekterna på 
utvidgningen av Europeiska unionen samt medlemsstaternas, kandidatländernas och EU-institutionernas olika ståndpunkter. Översikterna uppdateras allt eftersom förhandlingarna 
fortskrider. Hittills har följande översikter publicerats:

Nr.  Titel              PE-nr   Datum Språk  
 
1  Cypern och EU:s utvidgning 167.284/ändr.5   21.10.99    alla 
2  Ungern och EU:s utvidgning         167.296/ändr.2   01.02.99  alla 
3  Rumänien och EU:s utvidgning        167.297/ändr.2   26.02.99 alla 
4  Tjeckien och EU:s utvidgning         167.335/ändr.3    18.10.99 alla 
5  Malta och EU:s utvidgning         167.350/ändr.3   01.07.99 alla 
6  Bulgarien och EU:s utvidgning        167.392/ändr.3   11.10.99 alla 
7  Turkiet och EU:s utvidgning         167.407/ändr.2   17.06.99 alla 
8  Estland och EU:s utvidgning         167.409/ändr.2   18.11.99 alla 
9  Slovenien och EU:s utvidgning        167.531/ändr.2   11.11.99 alla 
10  Lettland och EU:s utvidgning         167.532/ändr.2  27.09.99 alla 
11  Litauen och EU:s utvidgning         167.533/ändr.2   12.01.99 alla 
12  Polen och EU:s utvidgning 167.587/ändr.3   25.10.99 alla
13  Slovakien och EU:s utvidgning        167.609/ändr.2   20.08.99 alla 
14  Ryssland och EU:s utvidgning        167.734/ändr.2   25.10.99 alla 
15  Institutionella aspekter av EU:s utvidgning       167.299/ändr.1    21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
16  Kontroll och skydd av Europeiska unionens finanser med avseende på utvidgningen 167.330   09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17  Miljöpolitik och EU:s utvidgning        167.402    23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18  Europeiska konferensen och EU:s utvidgning      167.410   03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19  Budgetaspekter vid EU:s utvidgning        167.581    12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20   Demokratin och skyddet av mänskliga rättigheter och EU:s utvidgning   167.582    01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21  EU:s utvidgning och den ekonomiska och sociala sammanhållningen   167.584   08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22  Statistikbilaga angående EU:s utvidgning       167.614/ändr.6   13.10.99 EN 
23  De juridiska problemen vid EU:s utvidgning       167.617   19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24  Förtursstrategin för EU:s utvidgning        167.631   17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25  Samarbete i rättsliga och inrikes frågor inom ramen för EU:s utvidgningsprocess  167.690/ändr.1   30.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
26  Kvinnors rättigheter och utvidgningen av EU       167.735    14.07.98  DE-EN-ES-FR-IT 
27  Jordbruket och EU:s utvidgning        167.741    03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT 
28  Schweiz och EU:s utvidgning         167.777/ändr.1   08.03.99 alla 
29  EU: s utvidgning och fiske         167.799    12.10.98   alla 
30  Utrikes- och säkerhetspolitiken och utvidgningen av EU     167.822/ändr.1   26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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Nr.  Titel              PE-nr   Datum Språk  
 
31  Säkerhets- och försvarsfrågor och utvidgningen av EU     167.877    30.10.98   DE-EN-ES-FR-IT 
32  Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och utvidgningen av EU    167.887    17.11.98  DE-EN-ES-FR-IT 
33  Phare-programmet och utvidgningen av EU       167.944    04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34  EMU och utvidgningen av EU        167.962/ändr.1   20.10.99  DE-EN-ES-FR-IT 
35  Industripolitiken och utvidgningen av EU       167.963/ändr.1   24.06.99  DE-EN-ES-FR-IT 
36  Agenda 2000 och anslutningsprocessen till EU      168.008/ändr.1   10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
37  Utvidgningen och externa ekonomiska relationer      168.062/ändr.1   08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38  Europaparlamentets roll i utvidgningsprocessen      168.065    27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
39  Sociala aspekter på utvidgningen av EU       168.115/ändr.1   01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40  Kärnsäkerheten i de central- och östeuropeiska kandidatländerna    168.257    22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
41  Allmänhetens syn på utvidgningen i EU:s medlemsstater och kandidatländerna  168.296    22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
42  Den ryska minoriteten i de baltiska länderna       168.307    03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT 
43  Energipolitiken och utvidgningen av EU       168.394    10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
44  Transportpolitiken och utvidgningen av EU       168.459    28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
45  De nationella parlamenten och utvidgningen / anslutning     168.571    10.11.99 DE-EN-ES-FR-IT 
 
  
För kopior av dessa översikter, kontakta: 
 
E. Deguffroy, Luxemburg, SCH 602, tfn (352) 4300 22906 / fax (352) 4300 29027 
Särskilda arbetsgruppen för utvidgningen, Bryssel, LEO 06D119, tfn (32-2) 284 23 81 / fax (32-2) 284 49 84 
Särskilda arbetsgruppen för utvidgningen, Strasbourg, IP2 447, tfn (33-3) 88 17 44 08 / fax (33-3) 88 17 90 59 
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1. SAMMANFATTNING 
 
Lettland fick goda nyheter i december 1999 när Europeiska rådet beslutade att formella 
anslutningsförhandlingar skulle inledas med Lettland i februari 2000. Beslutet följdes av 
offentliggörandet av kommissionens andra återkommande rapport om framstegen på väg mot 
anslutning. I denna rapport påtalades det emellertid också att det krävdes ytterligare insatser inom 
vissa områden, och då framför allt inom den offentliga förvaltningen. 
 
EU:s beslut att inleda anslutningsförhandlingar utgör den största politiska händelsen under senare 
tid. Den andra viktiga händelsen var antagandet av språklagen efter att ett tidigare lagförslag skickats 
tillbaka till parlamentet, Saeima, av president Vike-Freiberga. Den nya lagen välkomnades av EU 
och OSSE:s kommissarie för nationella minoriteter. Andra viktiga frågor utgörs av riksåklagarens 
avgång med anklagelser om otillbörlig politisk inblandning samt undersökningen av Konrad Kalejs 
förehavanden under kriget. 
 
Lettland väntar ivrigt på resultatet av Europeiska kommissionens andra återkommande rapport om 
framstegen på väg mot anslutning, som skulle offentliggöras i oktober 1999. Den lettländska 
regeringen hoppas att EU kommer att besluta att inbjuda Lettland till formella 
anslutningsförhandlingar i samband med toppmötet i Helsingfors i december. 
 
 
II. POLITISK SITUATION 
 
1) Historisk översikt 
 
Under medeltiden stod Lettland under olika utländska styren som var intresserade av landets 
strategiska belägenhet för handel och dess till stor del isfria kust. Större delen av Lettland kom 
genom freden i Nystad 1721 under ryskt herravälde. Lettgallen införlivades i det ryska territoriet 
följande år som följd av den första delningen av Polen, och den tredje delningen 1795 innebar att 
Kurland blev en del av det ryska imperiet. Den lettiska självständighetsrörelsen ökade i styrka efter 
den ryska revolutionen 1917, även om man inte uppnådde full självständighet förrän 1922 då den 
lettiska nationalistregeringen under Karlis Ullmanis lyckades driva ut först bolsjevikiska och sedan 
tyska trupper. Självständigheten visade sig dock bli kortlivad. Genom ickeaggressions-pakten mellan 
Tyskland och Sovjetunionen av den 23 augusti 1939 hamnade de baltiska republikerna inom 
Moskvas intressesfär. 
 
De sovjetiska trupperna invaderade landet den 17 juli 1940, och Lettland anslöts till Sovjetunionen 
efter skenval som resulterade i en regering som ville införliva landet i Sovjetunionen. Tyskland tog 
kontroll över Riga 1941 efter sin invasion, men Röda armén drev ut nazi-armén och återtog 
kontrollen 1944. Lettlands ekonomi, infrastruktur och politiska liv inlemmades då i Sovjetsystemet, 
vilket inbegrep industrialisering av ekonomin och kollektivisering av jordbruket. Det lettländska 
kommunistpartiet (LKP) hade total ensamrätt till makten och alla andra politiska partier förbjöds. 
Efter Stalins död innebar Chrusjtjovs ledarskap en kortvarig decentralisering från Moskva, vilken 
dock följdes av nya hårda tag. Den nationella medvetenheten ökade åter under Brezjnevs ledning och 
var framför allt inriktad på miljöfrågor och återupplivande av Lettlands kulturella traditioner.  
 
Lettiska dissidenter blev mer frispråkiga till följd av Michail Gorbatjovs politik grundad på glasnost 
och perestrojka från 1985, men de mötte hårt motstånd från det konservativa rysk-dominerade 
lettländska kommunistpartiet under ledning av Boris Pugo. Pugo flyttade till Moskva i september 
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1988 och efterträddes av den jämförelsevis liberale Janis Vargis. Följande månad höll Lettlands 
folkfront (LTF) sin konstituerande kongress. Lettiska nationalrörelsen för oberoende (LNNK) 
bildades också vid denna tid. I juli 1989 deklarerade Lettlands högsta sovjet landets suveränitet och 
ekonomiska oberoende 
 
Vid valen 1990 vann LTF en majoritet av platserna i högsta sovjet, som sedan döptes om till högsta 
rådet, och förklarade den sovjetiska annekteringen 1940 som olaglig genom att rösta för att återinföra 
1922 års konstitution. LTF:s ledare, Ivars Godmanis, blev premiärminister. Under tryck från 
konservativa krafter i Moskva skickade Gorbatjov fallskärmsjägare från det sovjetiska 
inrikesministeriet för att storma Rigas presshus den 2 januari 1991 och inrikesministeriet den 20 
januari. Detta ledde till oroligheter där fyra personer dödades. Vid en folkomröstning den 3 mars 
1991 röstade 73,7 % för självständighet, vilket med god marginal överskred den två tredjedels 
majoritet som Moskva hade föreskrivit för ett utträde. Läget ändrades efter den misslyckade kuppen 
mot Gorbatjov i augusti 1991 (där Boris Pugo var en av anstiftarna), vilket innebar att Lettland 
senare samma månad kunde förbjuda LKP. Sovjetunionens ministerråd erkände formellt Lettlands 
självständighet den 6 september 1991. 
 
Den LTF-ledda regering som tillträdde efter självständigheten förlorade snabbt i popularitet då landet 
drabbades av en recession. Partiet i sig slets sönder av splittringar och var i princip upplöst i juni 
1993 då Lettland höll sitt första val efter självständigheten. Störst antal platser vanns av Lettlands 
väg, ett höger-center parti som hade skapats tidigare samma år och som leddes av Anatolijs 
Gorbunovs. Partiet bildade en koalitionsregering tillsammans med Bondeunionen (LFU) som 
försvarar jordbrukarnas intressen. Valvis Birkavs, en ledande medlem i LFU, blev premiärminister. 
En annan partimedlem, Guntis Ulmanis - nevö till mellankrigstidens ledare Karlis Ulmanis, valdes 
till president av parlamentet (Saeima) följande år. Regeringskoalitionerna har dock sedan dess varit 
instabila, och regeringsförhandlingarna var särskilt komplicerade efter 1995 års val.  
 
2) Institutioner 
 
Den nuvarande konstitutionen, som antogs den 21 augusti 1991, är en reviderad version av 
mellankrigstidens konstitution från den 15 februari 1922. Lagstiftande församling är 
enkammarparlamentet Saeima med 100 platser som härrör från mellankrigstiden, och som ersatte 
högsta rådet med dess 210 platser efter valet i juni 1993. Valsystemet är proportionellt och partierna 
måste få minst 5 % av de samlade rösterna för att komma in i parlamentet. Parlamentsledamöterna 
väljs för en mandatperiod på fyra år. 
 
Presidenten väljs av parlamentet genom en sluten omröstning och kan sitta i högst två på varandra 
följande ämbetsperioder. Presidentens roll är till stor del ceremoniell, men han eller hon har 
avsevärda utrikes- och inrikespolitiska befogenheter samt är överbefälhavare. Presidenten utser 
premiärministern, som i sin tur utser en regering som parlamentet kan godta. Presidentens rätt att 
upplösa parlamentet kompliceras av kravet på en folkomröstning innan allmänna val kan hållas i 
förtid. Presidenten har vetorätt i lagstiftningsfrågor, men dennes veto kan röstas ned av en 
kvalificerad majoritet av parlamentsledamöterna. 
 
Den dömande makten baseras på ett system av allmänna domstolar, med en högsta domstol som är 
högsta instans i alla straff- och civilrättsliga mål. Domstolsväsendet är oberoende från politiska 
intressen, men har kritiserats för att vara ineffektivt med långa förseningar när det gäller prövningar 
och verkställande av domar. Konstitutionsdomstolen, som skall pröva om rättsakter är förenliga med 
konstitutionen, höll sitt första sammanträde 1996. En oberoende byrå för mänskliga rättigheter 
övervakar detta område i Lettland och prövar om landet uppfyller internationella normer.  



 7 PE 167.532/rév.3 

De senaste valen i Lettland ägde rum den 3 oktober 1998. Det allmänna valet hölls samtidigt som en 
folkomröstning om ändringar av medborgarskapslagen. Reformvänliga partier som förespråkar 
marknadsekonomi och ett snabbt EU-medlemskap gick ledande ur valet, vilket innebär kontinuitet 
när det gäller regeringens politik i dessa frågor. Premiärminister är Vilis Kristopans från Lettlands 
väg. Resultatet i valen blev följande: 
 
 
Parti  

 
Procent av 
rösterna 

 
Antal platser 

 
Folkets parti (TP) 

 
21,19 

 
24 

 
Lettlands väg (LC) 

 
18,05 

 
21 

 
Fosterland och frihet / Lettiska nationalrörelsen för 
oberoende (TuB/LNNK) 

 
14,65 

 
17 

 
Nationell harmoni 

 
14,12 

 
16 

 
Socialdemokratiska alliansen 

 
12,81 

 
14 

 
Nya partiet 

 
7,31 

 
8 

 
Övriga 

 
11,87 

 
- 

 
Av de 100 ledamöter som valdes till parlamentet är 17 kvinnor. 
 
3) Den senaste tidens utveckling 
 
i. Riksåklagarens avgång 
Riksåklagare Janis Skrastins avgick den 3 januari 2000. Parlamentsledamöterna hade samlat in 
tillräckligt med namnunderskrifter för att begära en undersökning av riksåklagarens ämbetsutövande. 
Högsta domstolens ordförande Andris Gulans beslutade dock att inte inleda en sådan undersökning. 
Riksåklagarens avgång följde på en växande turbulens kring genomförandet av undersökningen av 
den så kallade pedofilaffären. Denna grundade sig på rapporter i LNT, en oberoende TV-station, där 
man i sitt veckonyhetsmagasin ”Nedela” den 19 september påstod att två icke namngivna ministrar 
var inblandade i en krets som ägnade sig åt barnprostitution och barnpornografi. I programmet 
beskyllde också två intervjuade tonårspojkar ordföranden för skönhetstävlingen Miss Latvia och en 
anställd vid ett privat turismföretag för sexuellt utnyttjande. Sedan dess har dock de två pojkarna 
som intervjuades i programmet sagt till åklagarämbetet att de hade mutats av TV-stationen. 
 
Skrastins ansåg dock att målet för det parlamentariska undersökningsutskottet uppenbarligen inte var 
att granska pedofilaffären, utan att politisera riksåklagarämbetet - precis som under Sovjettiden. 
Detta skulle beröva ämbetet dess procedurmässiga rättigheter, vilket skulle göra det till ett rent 
organisatorisk ämbete. Skrastins kritik har dock inneburit att insamlingen av namnunderskrifter 
återupptagits i syfte att begära en ytterligare gransknings av hans förehavanden. 
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ii. Språklagen 
I juli godkände parlamentet en kontroversiell språklag trots varningar från väst att lagen var 
bristfällig. Lagen syftade till att säkra användningen av lettiska inom flertalet områden för att 
övervinna mer än 50 års ryskspråkig dominans från den sovjetiska ockupationstiden. Enligt lagen 
skulle statligt kontrollerade företag använda lettiska för officiell statistik och redovisningsrapporter 
samt ge medborgarna rätt att kräva tolkning vid arbetsmöten som inte hålls på lettiska. President 
Vike-Freiberga återremitterade emellertid lagen till parlamentet och menade att lagen var "oprecis 
och olämplig", och att man behövde precisera vissa villkor som var "alltför inriktade på att begränsa 
snarare än att utbilda och integrera det lettländska samhället". Hon tillade att "en tydlig och otvetydig 
lag skulle vara till nytta för alla. Det är därför viktigt att denna lag både är rättsligt precis och 
förenlig med konstitutionen och Lettlands internationella förpliktelser". Samtidigt betonade hon 
behovet av en lag för att återupprätta lettiskan, som hade förbisetts under sovjetstyret.  
 
En reviderad version av språklagen godkändes av Saeiman den 9 december 1999 och undertecknades 
av presidenten den 20 december. Förslaget från juli hade kritiserats för att det stred mot Lettlands 
konstitution samt mot landets åtaganden gentemot EU:s och FN:s fördrag om de mänskliga 
rättigheterna. Lager träder i kraft den 1 september 2000. 
 
I lagen anges regler för att använda och försvara det nationella språket inom den statliga sektorn, och 
även inom den privata sektorn om detta återspeglar statens intressen inom områden som rör den 
allmänna säkerheten, befolkningens hälsa och moraliska normer, hälsovård, konsumentskydd, 
arbetstagares rättigheter, säkerhet på arbetet samt offentliga och administrativa inspektioner. Lagen 
kommer inte att tillämpas på informell kommunikation mellan lettländska medborgare, intern 
kommunikation mellan medlemmar i etniska grupper, gudstjänster, ceremonier, ritualer eller andra 
former av religiös verksamhet. 
 
I den nationella språklagen anges att alla som är anställda inom den offentliga sektorn måste tala 
tillräckligt god lettiska för att kunna utföra sin yrkesmässiga och officiella förpliktelser. Anställda 
inom den privata sektorn måste också kunna tala lettiska om deras verksamhet rör det allmännas 
berättigade intressen. Om dessa personer utövar uppenbart offentliga funktioner måste deras 
kunskaper i lettiska vara tillräckliga för detta. Enligt den nya lagen skall offentliga evenemang som 
organiseras av staten, statliga organisationer och företag eller företag med staten som dominerande 
ägare utföras på lettiska, eller så måste översättning till lettiska ske. 
 
OSSE:s kommissarie för nationella minoriteter, Max von der Stoel, välkomnade den nya lagen och 
menade att den i stort stämde överens med Lettlands internationella förpliktelser och åtaganden. 
 
iii. Fallet Kalejs 
 
Konrad Kalejs, en australisk medborgare som beskyllts för att ha varit kompanibefäl i Arajs 
Kommando mellan 1941 och 1944, utvisades av de brittiska myndigheterna den 6 januari 2000. 
Enligt tyska dokument mördade det nazistiska Einsatzkommando med Arajs Kommando och 
liknande lokala grupper 29 000 människor (varav 90 % judar) före den 10 augusti 1941. Några 
månader senare sköts 27 800 judar på tre dagar i skogarna utanför Riga. Syftet var att skapa utrymme 
i Rigas judiska getto för de tusentals som förvisats från Tyskland. I januari 1942 levde bara 4 000 av 
de 70 000 judar som fanns i Lettland i början av kriget. Arajs Kommando ansvarade tillsammans 
med Einsatzkommando för mer än häften av dessa mord. Arajs Kommando förenade sig också med 
SS i dess insatser mot motståndsrörelsen, en täckmantel för att arrestera och mörda civila. Dessutom 
tjänstgjorde Arajs Kommando som vaktstyrka vid koncentrationslägret i Salaspils, där fångarna 
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främst dog till följd av omänskliga förhållanden eller sköts vid flyktförsök. Arajs Kommando 
ansvarade för att vakta fångar som kommenderats ut i arbete samt för att förhindra flykt från 
Salaspils i Lettland. 
Kalejs har hela tiden nekat till anklagelserna och säger att han var jordbruksarbetare under kriget. 
Kalejs flyttade till Danmark och reste fem år senare till Australien som flykting. Han arbetade för det 
australiska immigrationsverket och fick medborgarskap 1957. Han flyttade till USA 1959 och 
byggde upp ett framgångsrikt fastighetsföretag, men i slutet av 1984 fick det amerikanska 
justitiedepartementet upp ögon för honom efter att det informerats om anklagelserna mot honom. 
1994 utvisades han till Australien efter att en amerikansk domstol förklarat att han hade varit en 
”nyckelofficerare” i samband med mord på tusentals oskyldiga. 1995 flydde han från Australien till 
Kanada, men två år senare utvisades han också därifrån efter att en tio månader lång undersökning 
visat att han var inblandad i mordet på 30 000 judar i ett nazistisk slavläger. Slutligen deporterades 
han från Storbritannien till Australien i januari 2000. 
 
De lettländska myndigheterna har kritiserats för att inte göra sina undersökningar tillräckligt noga. 
Deras senaste undersökning avslutades 1997 utan att man hade hittat några bevis som stöd för 
beskyllningarna om krigsförbrytelser. De lettländska regeringen återupptog sin undersökning i 
januari. 
 
iv. Byte av sovjetiska pass 
Regeringen har beslutat att förlänga tidsfristen för att byta ut gamla sovjetiska pass fram till den 31 
mars 2000. Den 20 januari skulle regeringen godkänna förslag som syftade till att säkerställa att så 
många människor som möjligt byter ut sina gamla sovjetiska pass. Tidigare hade tidsfristen för att 
byta ut dem satts till den 31 december 1999. Bytesprogrammet inleddes den 10 april 1997. I 
december 1999 inkom ett tusental ansökningar om dagen, vilket var dubbelt så mycket som 
genomsnittet för året, då 12 000 - 13 000 nya pass utfärdades varje månad. 
 
 
III EKONOMISK SITUATION 
 
1) Sammanfattning 
 
Efter tre år av hög tillväxt hamnade den lettländska ekonomin i svårigheter efter den ryska 
finanskrisen i augusti 1998 som innebar att Lettlands enskilt viktigaste exportmarknad kollapsade. 
Den ekonomiska nedgången har lett till minskade budgetintäkter medan utgifterna, och då särskilt 
för sociala förmåner och subventioner, ökar snabbt.  
 
Den centrala statliga budgeten uppvisade ett överskott under större delen av första kvartalet, vilket 
framför allt berodde på utgifternas säsongsvariationer, men övergick till ett underskott i april. Under 
perioden januari - juni uppgick budgetunderskottet till 48 miljoner lettiska lats (80 miljoner US-
dollar eller cirka 1,3 % av prognostiserad BNP för 1999). Detta stämmer på det stora hela överens 
med budgetmålet, eftersom man i budgetplanen räknat med ett underskott på 2,9 % av den 
prognostiserade bruttonationalprodukten för hela året. Underskottet ökar nu emellertid i en oroande 
takt, och den nya regeringen förväntas genomföra budgetnedskärningar. 
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2) Sammanfattning av ekonomiska prognoser 

 
(procentuell årlig förändring såvida inte annat anges) 
 

1997(a) 1998(a) 1999(b) 2000(c)
 
Reell BNP 8,6 3,6 0,0 2,5
Industriproduktion 13,7 3,0 -5,0 2,0
Tjänster 7,7 4,6 2,0 3,3
Konsumentprisindex (genomsnitt) 8,4 4,7 2,8 3,0
Konsumentprisindex (årsslut) 6,9 2,8 3,5 3,0
Export fob (miljoner US-dollar) 1 838 2 011 1 950 2 040
Import fob (miljoner US-dollar) -2 686 -3 141 -2 950 -2 970
Handelsbalans (miljoner US-dollar)-848 -1,130 -1,000 -930
Bytesbalans (miljoner US-dollar) -345 -714 -590 -510
Bytesbalans (i % av BNP) 6,3 11,1 9,2 7,5
 
 

(a) faktiska uppgifter (b) EIU:s prognoser. 
 

3) Den ekonomiska nedgången 
 
Efter två kvartal i rad med en negativ tillväxt gick den lettländska ekonomin rent tekniskt in i en 
recession under första kvartalet 1999. Reell BNP minskade under sista kvartalet 1998 med 1,9 % på 
årsbas, vilket följdes av en minskning på 2,3 % första kvartalet 1999. Uppgifter för andra kvartalet 
visar att fallet i industriproduktion och export ännu inte hade nått sin botten. Tjänstesektorn visade 
sig vara mer dynamisk under första kvartalet 1999, men denna tendens väntas inte stå sig. 
Detaljhandelns starka tillväxt fram till april berodde på väntade skattehöjningar och kraftiga 
löneökningar, faktorer som förväntades försvinna under andra kvartalet. Utlåningen till 
konsumenterna fortsatte dock att öka trots höga realräntor. 
 
i. Industriproduktion 
Industrin bör uppvisa en måttlig återhämtning under andra halvåret tack vare en fortsatt 
omorientering av exporten och en gradvis förskjutning av den inhemska efterfrågan till billigare 
konsumentvaror producerade i landet. Det förutses ändå att industriproduktionen kommer att minska 
med 5 % jämfört med 1998. Eftersom tillverkningssektorn står för en relativt liten del av Lettlands 
BNP (cirka 20 % 1998) är det emellertid möjligt att landet kommer att uppleva en svag tillväxt under 
andra halvåret 1999 tack vare en fortsatt expansiv tjänstesektor. Prognoserna för helåret 1999 tyder 
på ekonomisk stagnation. Om det uppstår ytterligare störningar i transithandeln med Ryssland skulle 
dock risken för en regelrätt recession öka därefter. Lettlands lilla öppna ekonomi väntas åter uppvisa 
tillväxt ganska snabbt, så snart exportvillkoren börjar att förbättras. Med antagandet att tillväxten i 
EU tar fart och att en återhämtning inleds i Ryssland förväntas tillväxten uppnå 2 % - 3 % under år 
2000. 
 
ii. Handelns struktur 
Under 1998 stod EU för 56,6 % av Lettlands export och för 55,3 % av dess import. De viktigaste 
handelspartnerna i EU var Tyskland (16 % av exporten och 17 % av importen), Sverige (10 % 
respektive 7 %) och Förenade kungariket (13 % respektive 3 %). OSS stod för 19 % av importen och 
16 % av exporten, där Ryssland i sig stod för 12 % av vardera. Under första halvåret 1999 ökade 
EU:s relativa andel av handeln på bekostnad av handeln med OSS. 
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iii. Handelsunderskott 
Handelsunderskottet ökade snabbt efter att exporten till Ryssland kollapsat under andra halvåret 
1998. För helåret 1998 uppgick handelsunderskottet till 1,1 miljarder US-dollar, vilket motsvarade 
nästan 18 % av BNP. Eftersom en stor del av Lettlands import är avsedd för bearbetning inom 
exportindustrin eller för återexport återspeglas den minskade exporten i en minskad import. Under 
första halvåret 1999 minskade importen med 13,5 % på årsbas medan exporten minskade med 
10,2 %, vilket innebar att handelsunderskottet blev nästan en femtedel mindre än under samma 
period 1998. Under första kvartalet var exporten till Ryssland cirka 70 % mindre än under samma 
period 1998, men det fanns blygsamma tecken på en återhämtning av försäljningen till före detta 
Sovjetunionen.  
 
Exporten till EU fortsatte att öka, även om den låga ekonomiska tillväxten i många EU-länder, och 
då särskilt Tyskland, begränsar efterfrågan på lettländska produkter under 1999. Den lettländska 
importen kommer att öka något under andra halvåret, och ökade oljepriser kommer att öka kostnaden 
för landets import ytterligare. Importvärdet kommer ändå inte att uppnå samma höga nivå som under 
1998. Handelsunderskottet förväntas uppgå till cirka 1 miljard US-dollar under 1999. Detta 
motsvarar fortfarande hela 15 % av BNP, och regeringen kommer att göra ytterligare ansträngningar 
för att minska underskottet till en nivå som på ett betryggande sätt kan finansieras med långsiktiga 
utländska investeringar.  
 
iv. Utländska direktinvesteringar 
Fram till 1998 kunde Lettland finansiera hela sitt underskott gentemot omvärlden genom utländska 
direktinvesteringar och därmed hålla upplåningen till ett minimum. Dessa investeringar uppgick 
under 1998 emellertid bara till 274 miljoner US-dollar, vilket var långt under förväntningarna. De 
faktorer som under förra året höll de utländska investerarna på avstånd - framför allt bristande 
framsteg i privatiseringsplanerna, politisk osäkerhet och dåliga ekonomiska utsikter för regionen - 
kvarstår under 1999. De utländska direktinvesteringarna väntas därför också i år understiga sin 
högsta nivå på 520 miljoner US-dollar 1997.  

 
v.  Export av tjänster 
Överskottet i handeln med tjänster, som tidigare täckt cirka 40 % av underskottet i varuhandeln, föll 
kraftigt under 1998. Den kollapsade ryska efterfrågan har medfört att många lettländska 
transportföretag gått i konkurs, och det fanns inga tecken på någon återhämtning av väg- eller 
järnvägstransporterna under första kvartalet 1999. Den nya oljeterminalen i Litauen kommer att öka 
den regionala konkurrensen inom transithandeln och pressa transitavgifterna. Flaskhalsar i 
infrastrukturen hindrar också de ryska oljeföretagen från att öka exporten över den nuvarande nivån. 
Lettlands export av tjänster väntas därför minska i år och bara gradvis återhämta sig under år 2000. 
Eftersom importen av tjänster kommer att minska i samma takt uppvisar handeln med tjänster 
fortfarande ett överskott och bidrar därmed till att minska det totala handelsunderskottet. 
Bytesbalansen förväntas gradvis förbättras till ett underskott på 590 miljoner US-dollar i år och 510 
miljoner US-dollar år 2000. 
 
vi. Liberalisering av handeln 
Lettland fortsatte att liberalisera sin handel under 1998 och 1999, och i februari i år gick landet 
formellt med i WTO. Flertalet specifika importavgifter har bytts ut mot värdebaserade avgifter, och 
praktiskt taget alla exportavgifter har avskaffats. Under 1998 infördes ett nytt system för 
tullvärdering. Det har under 1999 hittills förekommit flera avgiftsminskningar men bara ett fåtal 
höjningar, inklusive en nyligen införd tillfällig höjning av importavgifterna för fläskkött på 70 % 
som svar på påstådd dumpning. 
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4) IMF:s ståndpunkt 
 
I en rapport av den 10 augusti 1999, som följde på diskussioner med Lettland, berömde IMF:s 
direktion de lettländska myndigheterna för deras fortsatt försiktiga skattepolitik under 1998 och för 
framstegen beträffande de omfattande strukturella ändringar som krävs för att införa 
marknadsekonomi. De noterade att den totala tillväxten var tillfredsställande under 1998, trots de 
negativa effekterna av den ryska krisen, och att inflationen hade sjunkit snabbare än väntat. När det 
gäller den närmaste framtiden betonade direktionen behovet att fortsätta att föra en sund skatte- och 
penningpolitik som stöd för den fasta växelkursen, att snabbt fastställa en dagordning för strukturella 
reformer och att stärka finanssystemet ytterligare. 
 
Direktionen noterade Lettlands konsekvent försiktiga skattepolitik som stöd för dess positiva 
ekonomiska utveckling och oroades av den avsevärda ökning av budgetunderskottet som väntades 
enligt 1999 års budgetlag. Den betonade behovet att säkra den underliggande skattestabiliteten. Den 
välkomnade den nya regeringens omvärdering av den ekonomiska situationen samt dess planer på 
omedelbara åtgärder för en budgetkonsolidering under 1999 och ytterligare åtgärder under år 2000. 
 
 
IV. FÖRBINDELSERNA MED EU 
 
1) Europeiska kommissionen 
 
i. Yttrande 
Lettland lämnade in sin ansökan om medlemskap i Europeiska unionen den 27 oktober 1995. 
Europeiska kommissionen offentliggjorde sitt yttrande om ansökningen den 15 juli 1997. Den 
rekommenderade att Lettland inte skulle ingå i den första gruppen av länder med vilka 
anslutningsförhandlingar skulle inledas. Huvudpunkterna i yttrandet löd som följer: 
 
Politiska kriterier 
De politiska institutionerna var stabila och fungerar korrekt, och den demokratiska processen 
fungerar öppet och smidigt. Lettland måste dock förbättra sitt rättsväsende, intensifiera kampen mot 
korruption, påskynda naturaliseringen av statslösa rysktalande personer och förbättra 
minoritetsgruppernas tillträde till vissa yrken. Det krävdes också avsevärda reformer inom 
förvaltning och rättsväsende. 
 
Ekonomiska kriterier 
Lettlands BNP per capita uppgick till 18 % av genomsnittet i EU. Landet hade gjort avsevärda 
framsteg när det gäller att skapa en relativt öppen marknadsekonomi. Handel och prissättning var till 
stor del avreglerade, men handelsunderskottet var stort och exporten bestod genomgående av varor 
med lågt förädlingsvärde. Lettlands ekonomi skulle få det svårt att klara sig inom EU med tanke på 
de ofullbordade privatiseringarna, många statliga företags låga konkurrenskraft och svagheterna 
inom banksektorn. 
 
Förmåga att axla de skyldigheter som följer av medlemskapet 
När det gäller de centrala delarna av marknadslagstiftningen noterade Europeiska kommissionen att 
Lettland hade gjort avsevärda framsteg inom banksektorn, industriell äganderätt och bolagsrätt. Det 
krävs ytterligare insatser när det gäller immaterialrättsligt skydd, offentliga upphandlingsförfaranden, 
dataskydd samt konkurrens- och skattelagstiftningen. Inom områdena utbildning, 
telekommunikationer, fiskeri samt utrikes- och säkerhetspolitik bör Lettland inte ha några problem 
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att införa gemenskapens rättsliga och institutionella regelverk. Ytterligare framsteg krävs inom 
områdena miljö, jordbruk och energi. Även om transportsystemet har moderniserats måste Lettland 
fortsätta att investera för att bygga ut det transeuropeiska transportnätet. 
 
ii. Återkommande rapport 
Den 13 oktober 1999 offentliggjorde kommissionen sina andra återkommande rapport om 
framstegen på väg mot anslutning. I sina slutsatser ansåg kommissionen följande: 
 
”Lettland uppfyller de politiska kriterierna från Köpenhamn. Även om landet har gjort stora framsteg 
när det gäller att integrera icke-medborgare är det nödvändigt att säkerställa att den slutliga texten i 
språklagen är förenlig med internationella normer och Europaavtalet. Områden som kräver fortsatt 
uppmärksamhet inbegriper en förstärkning av rättsväsendet och dess effektivitet, kampen mot 
korruption samt främjandet av icke-medborgarnas inlärning av lettiska.” 
 
”Lettland kan betraktas som en fungerande marknadsekonomi. Landet bör klara konkurrenstrycket 
inom unionen på medellång sikt, förutsatt att det bevarar den makroekonomiska stabiliteten och åtar 
sig att fullfölja de strukturella reformerna.” 
 
”Den ekonomiska verksamhetsnivån i Lettland minskade avsevärt till följd av krisen i Ryssland. I 
denna svåra externa situation lyckades man bevara den makroekonomiska och finansiella stabiliteten 
tack vare lämpliga politiska åtgärder från myndigheternas sida. De negativa externa förhållandena 
har utgjort en katalysator för en gynnsam utveckling inom finans- och företagssektorn. 
Försiktighetsreglerna har förstärkts och den finansiella sektorn fortsätter att stärkas. Trots den 
ekonomiska avmattningen i Europeiska unionen har Lettland fortsatt att öka sin export till EU.” 
 
”Under den närmaste tiden bör myndigheterna fokusera sig på att bevara den makroekonomiska 
stabiliteten, framför allt genom en effektiv kontroll av de offentliga finanserna. Dessutom bör de 
lettländska myndigheterna verka för att undanröja kvarvarande flaskhalsar för näringsverksamhet 
och investeringar. Privatiseringen av de få återstående stora företagen bör fullbordas. Investeringar i 
infrastruktur och utveckling av arbetskraftens färdigheter bör fortsätta för att bevara den långsiktiga 
produktivitetsökningen samt för att Lettland även fortsättningsvis skall vara en attraktiv destination 
för utländska direktinvesteringar.” 
 
”Lettland har gjort avsevärda framsteg när det gäller att ytterligare harmonisera sin lagstiftning till 
regelverket för den gemensamma marknaden, i synnerhet vad gäller branschspecifik lagstiftning om 
fri rörlighet för varor och tjänster, konkurrens samt statligt stöd. De myndigheter som ansvarar för 
konkurrens och statligt stöd har börjat verka och fungerar väl. Det har gjorts rejäla framsteg inom 
områdena beskattning, energi och järnvägstransporter. Avsevärda förbättringar kan också noteras 
inom miljöområdet, särskilt i fråga om miljökonsekvensanalyser och luftkvalitet. Inom området 
rättsliga och inrikes frågor är utvecklingen positiv, vilket främst gäller viserings- och asylpolitiken.” 
 
”Det återstår ett avsevärt arbete i fråga om immateriell och industriell äganderätt - och då främst vad 
gäller dess tillämpning - dataskydd samt företagsrätt. Det måste också göras stora insatser inom 
områdena telekommunikationer, jordbruk, fiskeri samt regionalpolitik, där strukturerna måste 
anpassas till kraven i gemenskapens regelverk. Mycket återstår att göra för att skapa adekvata system 
för finansiell kontroll. Man måste arbeta för att utveckla förmågan att genomföra gemenskapens 
sociala regelverk och säkra en väl fungerande tullförvaltning. Det imponerande programmet för 
anpassning och strategisk planering inom miljöområdet måste omsättas i konkreta åtgärder när det 
gäller genomförande och tillämpning. Polisväsendets förmåga och samordning i fråga om kampen 
mot organiserad brottslighet måste stärkas.” 
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”Lettland har fortsatt sin strävan att uppfylla de kortsiktiga prioriteringarna i 
anslutningspartnerskapet på ett tillfredsställande sätt och uppvisar goda framsteg när det gäller att 
anpassa sin lagstiftning till gemenskapens regelverk och upprätta de strukturer som krävs för att 
genomföra det inom flertalet områden. Det försenade genomförandet av reformen av den offentliga 
förvaltningen har dock försvagat dess förmåga i detta avseende. Prioriteringen av förmågan att 
genomföra och tillämpa lagstiftningen bör eftersträvas på ett mer systematiskt sätt, med en betoning 
på telekommunikationer, jordbruk, tull- och skatteförvaltning, sjösäkerhet samt finansiell kontroll.”  
 
Den fullständiga texten till kommissionens andra återkommande rapport återfinns på Internet på 
adressen http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/latvia/rep_10_99/aa.htm. Detaljuppgifter från 
den första återkommande rapporten, som offentliggjorde den 4 november 1998, återfinns i 
föregående översikt (PE 167.532/ändrad 2). 
 
 
2) Europaparlamentet 
 
När parlamentet behandlade sitt betänkande om kommissionens meddelande om Agenda 2000 och 
dess yttranden om medlemskapsansökningarna ansåg församlingen att utvidgningsprocessen skulle 
omfatta så många länder som möjligt. Den 4 december 1997 antog parlamentet en resolution om 
kommissionens meddelande om Agenda 2000: en förstärkt och utvidgad union (C4-0371/97). I 
resolutionen ansåg parlamentet att ”alla kandidatländer som för närvarande uppfyller de kriterier i 
fråga om stabil demokratisk ordning, respekt för de mänskliga rättigheterna och skydd av 
minoriteter, som fastställdes i Köpenhamn, har rätt att samtidigt inleda en förstärkt anslutnings- och 
förhandlingsprocess, och att denna process bör inledas för alla dessa länder i början av 1998.” Efter 
att ha understrukit att processen bör inbegripa så många länder som möjligt bekräftade parlamentet 
att ”intensiva enskilda förhandlingar bör inledas med de länder som gjort störst framsteg” och stödde 
kommissionens bedömning av vilka länder som gör detta, även om parlamentet noterade vissa 
faktafel. När det gäller Lettland anser parlamentet i sin resolution att ”Lettland har gjort verkliga 
insatser för att bygga upp nationella institutioner, men att åtgärder ännu måste vidtas inom den 
offentliga förvaltningen och när det gäller tillämpning och genomförande av rättsstaten, för att 
gemenskapens regelverk skall kunna genomföras korrekt.” Parlamentet ansåg också att ”landet har 
genomfört framgångsrika reformer för en övergång till marknadsekonomi.” Vidare noterade 
parlamentet ”att det finns vissa problem, till exempel statusen för den ryska minoriteten, den ännu 
inte fullbordade privatiseringsprocessen och nödvändigheten av att reformera rättsväsendet och den 
offentliga administrationen.” 
 
I november 1998 antog parlamentet, inför Europeiska rådet i Wien, en resolution om Lettlands 
ansökning om anslutning till Europeiska unionen (A4-0430/98). I resolutionen betonade parlamentet 
att ”möjligheten till en flexibel övergång till en fas av intensiva förhandlingar hela tiden bör stå 
öppen.” Parlamentet uttryckte också sin ”tillfredsställelse över resultatet av folkomröstningen den 
3 oktober, i vilken det lettiska folket förespråkade att nationalitetslagen ändras genom att det 
kritiserade så kallade fönstersystemet upphävs och att barn till statslösa personer som har fötts i 
landet efter självständighetsförklaringen automatiskt får lettiskt medborgarskap”.  
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3) Ministerrådet 
 
I Madrid enades Europeiska rådet om att anslutningsförhandlingar med Cypern och Malta skulle 
inledas sex månader efter att regeringskonferensen avslutats. Rådet angav också att det skulle fatta 
nödvändiga beslut för att inleda anslutningsförhandlingar med de central- och östeuropeiska länderna 
mot bakgrund av resultatet från regeringskonferensen. Rådet hoppades att det preliminära stadiet av 
förhandlingarna skulle sammanträffa med förhandlingsstarten för Cypern och Malta. Vid rådets möte 
i Florens stärktes detta åtagande genom att man bekräftade att förhandlingar med de central- och 
östeuropeiska länderna skulle inledas samtidigt som med Cypern och Malta, det vill säga sex 
månader efter slutsatserna från regeringskonferensen. 
 
Regeringskonferensen avslutades i Amsterdam i juni 1997. Detta öppnade vägen för att inleda 
förhandlingar inom sex månader i enlighet med slutsatserna från Madrid. Vid Europeiska rådet i 
Luxemburg i december 1997 beslutade rådet att inleda anslutningsprocessen för tio central- och 
östeuropeiska ansökarländer samt Cypern. Dessutom beslutade rådet att sammankalla bilaterala 
regeringskonferenser under våren 1998 för att inleda förhandlingar med Cypern, Ungern, Polen, 
Estland, Tjeckien och Slovenien beträffande villkoren för deras anslutning till unionen och de därav 
följande ändringarna av fördraget. Denna utvidgningsprocess inleddes i vederbörlig ordning i 
London den 12 mars 1998 genom den första Europakonferensen. 
 
Vid toppmötet i Helsingfors i december 1999 beslutade Europeiska rådet att sammankalla bilaterala 
regeringskonferenser i februari 2000 för att inleda förhandlingar med Rumänien, Slovakien, Lettland, 
Litauen, Bulgarien och Malta i fråga om villkoren för deras anslutning till Europeiska unionen och 
därav följande fördragsändringar. Rådet betonade att varje kandidatland kommer att bedömas efter 
egna meriter under förhandlingarna. Denna princip gäller både starten av olika förhandlingsavsnitt 
och genomförandet av förhandlingarna. För att bevara dynamiken i förhandlingarna bör man att 
undvika ohanterliga förfaranden. De kandidatländer som nu har gått vidare till förhandlingsprocessen 
kommer att få möjlighet att inom en rimlig period komma i fatt de länder som redan förhandlar om 
de gör tillräckliga framsteg i sina förberedelser. Förhandlingsframstegen måste gå hand i hand med 
framsteg i införlivandet av gemenskapens regelverk i den nationella lagstiftningen samt med att det 
faktiskt genomförs och tillämpas. 
 
 
 

*   *   * 
 
 

Ytterligare information kan fås från 
Adam Isaacs, Europaparlamentet, GD IV, Bryssel 
Parlamentariska forsknings- och dokumentationstjänsten 
Tfn (32-2) 284 30 72 / Fax (32-2) 284 90 63 / e-post: aisaacs@europarl.eu.int 
 
Ytterligare information om det ekonomiska avsnittet kan fås från 
John Wittenberg, Europaparlamentet, GD IV, Luxemburg 
Avdelningen för institutionella och konstitutionella frågor 
Tfn (352) 4300 22447 / e-post: jwittenberg@europarl.eu.int 
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BILAGA I 
 

 
 
FÖRTECKNING ÖVER LETTLANDS REGERING DEN 16 DECEMBER 1999 
 
President (avlade sin ämbetsed den 8 juli 1999) Vaira Vike-Freiberga   
 
KOALITIONSREGERING 
(Se slutet av förteckningen för partiförkortningar)  
Premiärminister     Andris Shkele (TP)  
 
MINISTRAR: 
Jordbruk      Aigars Kalvitis (TuB/LNNK) 
Kultur       Karina Petersone (LC) 
Försvar      Girts Kristovskis (LC) 
Ekonomi      Vladimirs Makarovs (TuB/LNNK) 
Utbildning och vetenskap    Silva Golde (TP) 
Miljöskydd och regional utveckling   Vents Balodis (TuB/LNNK) 
Finans       Edmunds Krastinsh (TP) 
Utrikesministeriet     Indulis Berzins (LC) 
Inrikesministeriet     Mareks Seglins (TP) 
Justitieministeriet     Valdis Birkavs (LC) 
Transport      Anatolijs Gorbunovs (LC) 
Välfärd      Roberts Jurdzs (TuB/LNNK) 
 
BITRÄDANDE MINISTRAR: 
Särskild minister för samarbete med  
internationella finansiella institut   Roberts Zile (TuB/LNNK) 
Särskild minister för statlig förvaltning  
och kommunala reformer    Janis Bunkss (LC) 
 
Parlamentets talman     Janis Straume (TuB/LNNK) 
 
Centralbankens ordförande    Einars Repse   
 
(nästa ordinarie val äger rum i augusti 2003) 
 
PARTIFÖRKORTNINGAR: 
TP  Folkets parti 
LC  Lettlands väg 
TuB/LNNK sammanslagning av Fosterland och frihet samt Lettiska nationalrörelsen för 

oberoende 


