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I. RESUME 
 
De seneste uger har været yderst begivenhedsrige i Litauen. Vedtagelsen af en ny national 
energistrategi blev hilst velkommen, fordi man heri tog spørgsmålet op om Ignalina-
atomkraftværkets fremtid. Man så ligeledes på privatiseringen af landets største olieraffinaderi - 
med et amerikansk firma som den nye partner. Premierminister Rolandas Paskas fandt, at 
privatiseringsbetingelserne var for gunstige for den nye partner, og da hans kabinet var parat til 
at presse på med handlen, trådte han tilbage. Den nye premierminister, Andrius Kubilius, 
tiltrådte i begyndelsen af november. 
 
I oktober blev offentliggørelsen af Europa-Kommissionens anden periodiske rapport om 
fremskridt henimod tiltrædelse hilst varmt velkommen af den litauiske regering. Kommissionen 
anbefalede, at tiltrædelsesforhandlingerne skulle indledes snarest muligt. Den bifaldt navnlig de 
foranstaltninger, Litauen har truffet vedrørende Ignalina-atomkraftværkets fremtid, og gav 
tilsagn om yderligere finansiel bistand i forbindelse med nedlukningsprocessen. 
 
 
II. DEN POLITISKE SITUATION 
 
a) Historie 

 
I begyndelsen af det 15. århundrede, på Vytautas Magnus' tid, var Litauen et af de største lande i 
Europa, der på sit højdepunkt strakte sig fra Østersøen til Sortehavet. For at imødegå truslen fra 
storfyrstendømmet Moskva gik storhertugdømmet Litauen (oprettet i midten af det 13. 
århundrede) i 1569 sammen med Polen i Lublin-unionen, og et polsk-litauisk rige opstod. I 1795 
blev riget delt for tredje gang, og Litauen blev indlemmet i det russiske kejserrige. Opstande mod 
det russiske styre blev undertrykt i 1830-1831 og 1863, og der blev gennemført en 
"russificering". 
 
I 1915 blev Litauen besat af tyske tropper. På trods af besættelsen afholdtes der en litauisk 
konference i september 1917, og landet blev erklæret uafhængigt den 16. februar 1918. Den 
første demokratiske forfatning blev vedtaget i august 1922, men i december 1926 greb Antanas 
Smetona magten og indførte et autoritært styre, som varede indtil 1940. Ifølge Molotov-
Ribbentrop-pagten, som undertegnedes den 23. august 1939 af Sovjetunionen og Tyskland, 
skulle Litauen nu være en del af det tyske indflydelsesområde. Hitler-Stalin-pagten, som blev 
vedtaget i september samme år, medførte dog, at Litauen kom under sovjetisk herredømme. 
 
I marts 1990 valgte et nyt uafhængighedsorienteret parlament Vytautas Landsbergis som 
Litauens præsident de facto og erklærede genindførelse af uafhængigheden den 11. marts 1990. 
Litauen blev således det første af de baltiske lande eller af SNG-landene, der proklamerede sin 
uafhængighed. Den sovjetiske militære intervention i januar 1991 forstærkede folkets ønske om 
litauisk uafhængighed, og der blev afholdt folkeafstemning i republikken den 9. februar 1991. 
Da statskomiteen for undtagelsestilstanden midt i august 1991 tog magten i Moskva, frygtede 
Litauen, at der ville komme et nyt forsøg på at vælte Landsbergis-regeringen og genindføre 
sovjetisk styre. Selvom sovjetiske militærkøretøjer kørte ind i Vilnius, gav den litauiske regering 
ordre til, at de sovjetiske styrker skulle trække sig ud af republikken, og gentog det litauiske 
folks stærke ønske om på ny at blive integreret i Vesteuropa. 
 
Det mislykkede kup efterfulgtes af den længe ventede internationale anerkendelse af Litauens 
uafhængighed. Den 6. september 1991 anerkendte Den Øverste Sovjet Litauens uafhængighed. 
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b) Institutioner 
 
Efter uafhængigheden anvendte Litauen en tilpasset version af den sovjetiske forfatning, indtil en 
ny forfatning blev vedtaget ved en folkeafstemning i oktober 1992. Den lovgivende forsamling 
består af et parlament med ét kammer, Seimas, med 141 medlemmer, der vælges hvert fjerde år i 
henhold til en blandet valgordning. 71 af medlemmerne vælges direkte, mens 70 medlemmer 
vælges ved forholdstalsvalg med en spærregrænse på 5%. Alle litauiske borgere over 18 år har 
stemmeret. Den udøvende magt ligger hos Ministerrådet (regeringen), som ledes af en 
premierminister, som udnævnes af præsidenten og godkendes af Seimas. 
 
Præsidenten vælges direkte for en femårig periode og for højst to på hinanden følgende 
embedsperioder. I henhold til den litauiske forfatning er præsidenten statsoverhoved og har en 
forholdsvis vidtspændende række beføjelser, der omfatter udnævnelse og afsættelse, som skal 
bekræftes i Seimas, af premierministeren, de enkelte ministre og den øverstbefalende for de 
væbnede styrker. Præsidenten har også visse beføjelser på det udenrigspolitiske område. 
 
Litauens dømmende magt udøves via et system af lokale og (regionale) forvaltningsdomstole. 
Den højeste domstol er højesteret, hvis dommere udnævnes af Seimas. Det samme gælder de ni 
dommere ved forfatningsdomstolen. Der findes tillige en appeldomstol, hvis dommere udnævnes 
af præsidenten. Forfatningsdomstolen påser, at love ikke er i strid med forfatningen, og den har 
ret til at rejse sigtelse mod dommere og præsidenten. Domstolene og anklagemyndigheden er i 
vidt omfang uafhængige. 
 
De seneste valg fandt sted i oktober og november 1996. Resultatet var: 
 
 % af stemmerne 

i 1996 
Mandater i 
december 1998 

Fædrelandsunionen – De Konservative 29,8 69 
Det Kristelig-Demokratiske Parti 12,2 15 
Centrumsunionen 8,2 15 
Det Litauiske Demokratiske Arbejderparti  9,5 12 
Det Litauiske Socialdemokratiske Parti  6,6 10 
Det Litauiske Demokratiske Parti  2,1 2 
Uafhængige 20,7 12 
Andre 10,9 6 
 
Af de 137 medlemmer, der blev valgt i 1996, var 24 (17,52%) kvinder. 
 
c) Aktuelle politiske spørgsmål 
 
i) Premierministerens tilbagetræden 
 
Den 27. oktober trådte Litauens premierminister, Rolandas Paskas, tilbage, efter at der var 
opstået uenighed i kabinettet om undertegnelsen af en aftale med det amerikanske selskab 
Williams om investeringer i den nationale olieindustri (se også afsnittet om energistrategien 
nedenfor). Premierministeren stemte imod undertegnelsen, og det samme gjorde finansminister 
Eugenijus Maldeikis og økonomiminister Jonas Lionginas. Justitsministeren undlod at stemme, 
mens alle de andre ministre stemte for. Paskas udtalte, at han gik ind for privatisering og 
investeringer, men betingelserne i aftalen med Williams var uacceptable. Præsident Adamkus 
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bemyndigede imidlertid minister for reformer af den offentlige sektor Sigitas Kaktys til at sætte 
sine initialer under aftalen. Den 22. oktober blev to ud af de tre aftaler med Williams 
undertegnet. 
 
Paskas blev efterfulgt af næstformanden for Seimas, Andrius Kubilius. Fra 1992 til 1996 var 
Kubilius leder af Fædrelandsunionens konservative gruppe i Seimas. Da Kubilius overtog 
premierministerposten lovede han højtideligt, at han ville holde sig til det konservative partis 
valgprogram og tage “meget hurtige skridt til at danne en ny regering, udarbejde og bekræfte 
programmet og løse de problemer, der kræver en hurtig løsning". Kubilius er Litauens 10. 
premierminister, siden landet genvandt sin uafhængighed i marts 1990. 
 
ii) Energistrategien 
 
Den 6. oktober godkendte det litauiske parlament (Seimas) den nationale energistrategi. 
Strategien ændrer og konkretiserer energiudviklingstendenserne i Litauen og indeholder 
anbefalinger med hensyn til en omstrukturering af energisektoren og dannelse af et 
energimarked. Et af de grundlæggende elementer i strategien er følgende plan for nedlukning af 
Ignalina-atomkraftværket. Seimas vedtog ligeledes ændringsforslag til en pakke bestående af 
fem love om investering i landets oliekompleks. Den væsentligste lov i pakken omhandler salget 
af 51% af aktierne i Mazeikiu Nafta (Mazeikiai Oil) til det amerikanske selskab, Williams 
International. Regeringen var ivrig efter at finde en partner, der ikke var stærkt engageret i resten 
af Europa. Den mente, at det kunne være en passende investering, hvis partneren ikke havde 
andre anlæg at prioritere. En lignende logik udelukkede en russisk partner. Den Europæiske 
Bank for Økonomisk Genopbygning og Udvikling (EBRD) og Den Internationale 
Finansieringsinstitution (IFC) får lov til at erhverve aktier i komplekset, der omfatter Mazeikiai-
olieraffinaderiet, Butinge-olieterminalen og rørledningsvirksomheden i Birzai. 
 
Ifølge denne strategi vil reaktor 1 på Ignalina-atomkraftværket blive lukket ned inden år 2005. I 
overensstemmelse hermed forventer Litauen en betydelig langfristet finansiel bistand fra Den 
Europæiske Union, G7-landene, andre stater og internationale finansinstitutioner. På samme 
måde vil betingelserne for den endelige nedlukning af reaktor 2, idet der tages hensyn til 
aldersforskellen, blive fastsat i den næste nationale energistrategi (2004). Kommissionen har 
bebudet, at EU vil tildele Litauen 10 millioner euro fra Phare-programmet 1999 til nedlukning af 
Ignalina-atomkraftværket, og Kommissionen har forpligtet sig til at tildele 20 millioner euro om 
året i de kommende år.  
 
iii) Forbindelserne med Estland og Letland 
 
I år 2000 vil de tre baltiske stater begynde at harmonisere deres personnummersystemer. Til 
næste år vil de tre lande godkende kravene for personlige ID-kort. Idéen kom fra lederne af de 
tre landes immigrationsmyndigheder ved et seminar, der blev afholdt af Det Baltiske 
Ministerråds Immigrationsudvalg i Tallin medio oktober. Embedsmændene godkendte 
handlingsplanen for år 2000 om ovennævnte spørgsmål. Det forventes, at det efter 
harmoniseringen vil blive nemmere at anvende og kontrollere personlige ID-kort. De vil også 
blive mere pålidelige. Deltagerne i seminaret drøftede ligeledes, hvordan de mest effektivt kan 
bruge EU-bistanden til immigrationsmyndighederne.  
 
Den 18. oktober undertegnede den litauiske, lettiske og estiske justitsminister samarbejdsaftalen 
for år 2000 i Vilnius. Aftalen omhandler afholdelsen af fælles seminarer, høringer og 
rundbordsmøder indtil april næste år. Ifølge den litauiske justitsminister, Gintaras Balciunas, 
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omhandler planen ligeledes høringer om harmonisering af lovgivning med EU-lovgivningen, om 
samordning af retlige procedurer og om gratis retshjælp i straffe-, civile og forvaltningsmæssige 
sager. 
 
Den 28. oktober ratificerede det litauiske parlament (Seimas) aftalen med Letland om 
afgrænsningen af territorialfarvandet, den eksklusive økonomiske zone og kontinentalsoklen i 
Østersøen. Aftalen om havgrænserne mellem Litauen og Letland blev undertegnet den 9. juli i år. 
 
iv) Forbindelserne med Rusland 
 
Den 19. oktober ratificerede Seimas (det litauiske parlament) en grænseaftale med Rusland. Med 
absolut flertal godkendte Seimas aftalen om grænsedemarkation og afgrænsning af 
kontinentalsoklen i Østersøen. Aftalen blev undertegnet i oktober 1997 af præsidenterne for 
Republikken Litauen og Den Russiske Føderation, Algirdas Brazauskas og Boris Jeltsin. Det 
russiske udenrigsministerium udtrykte håb om, at grænseaftalen ville blive forelagt statsdumaen 
til ratificering snarest muligt. 
 
 
III. DEN ØKONOMISKE SITUATION 
 
a) Resumé 
 
Litauen oplever for tiden økonomiske vanskeligheder. BNP er faldet betragteligt i år, der er en 
begyndende deflation, og budgetunderskuddet er stærkt stigende. Både eksterne og interne 
faktorer har bidraget til Litauens økonomiske problemer: 
 
• Afsmitningen fra den økonomiske krise i Rusland er tiltaget i de seneste måneder, selvom 

den til at begynde med blev afbødet ved kraftige tiltag fra regeringens side. 
 
• Landbrugssektoren og levnedsmiddelforarbejdningsindustrien er blevet særlig hårdt ramt 

af de traditionelle markeders sammenbrud.  
 
• Ruslands beslutning om at afbryde oliestrømmen til Mazeikiai-raffinaderiet flere gange 

siden februar har ført til en voldsom nedgang i industriproduktionen og et indtægtsfald. 
 
• Regeringernes overforbrug til social sikring og økonomiske subsidier kombineret med en 

ringe skatteopkrævning har ført til et voksende budgetunderskud. 

Det var meningen, at de øgede offentlige udgifter – det nationale budget steg fra USD 1,7 
milliarder i 1996 til USD 2,6 milliarder i 1999 – skulle finansieres af en fremspirende 
skatteindtægt kombineret med, at der ville blive slået hårdt ned mod skatteunddragere. Selvom 
de offentlige indtægter voksede med USD 666 millioner i perioden 1997-98, lagde den 
voldsomme stigning i udgifterne et stort pres på økonomien. Alle disse faktorer førte til en 
nedgang i væksten og en tillidskrise blandt producenter og forbrugere.  
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b) Aktuelle spørgsmål 
 
i) Vækst 
 
Bruttonationalproduktet faldt med 5,7% i første kvartal i år. I andet kvartal skønnes det at falde 
med 3%. Til at begynde med forudså regeringen en vækst på 5,5% for hele 1999, men i juli 
nedjusterede den sit skøn til 1,3% og igen i september til 0,3%.  
 
Industriproduktionen faldt med 9,2% i første kvartal 1999 sammenlignet med samme periode 
sidste år. Dette tal er dog noget vildledende. Af faldet på USD 92 millioner skyldtes USD 90,25 
millioner Mazeikiai-raffinaderiet, hvis produktion stadig udgør næsten 20% af Litauens BNP. I 
september forudså regeringen et fald i industriproduktionen på 4,2% for hele 1999. 
 
ii) Priser 
 
Deflationen i forbrugerpriserne var tydelig for første gang siden uafhængigheden. I juli 1999 var 
forbrugerpriserne på årsbasis faldet med 0,2%. Producenter, især af levnedsmidler, tøj og møbler 
var tvunget til at sætte deres priser ned, da de traditionelle eksportmarkeder svandt ind. Det førte 
til et fald i detailhandlens omsætning på 13% i først halvdel af året. Stigningen i olie- og 
råvarepriserne forventes dog at sætte en stopper for deflationstendensen. Der forventes en 
inflation på 1,5%- 2,0% i 1999. 
 
iii) Budgettet 
 
Mellem januar og juli opkrævede skattemyndighederne kun 87,2% af de forventede indtægter, 
hvilket førte til et underskud på det nationale budget på USD 187 millioner til trods for, at 
parlamentet havde vedtaget et balanceret budget.  
 
Til at begynde med var der tale om at reducere budgetudgifterne for 1999 med omkring USD 
200 millioner, men de foreslåede budgetnedskæringer blev reduceret voldsomt til det nuværende 
beløb på USD 112,5 millioner. I modsætning hertil har den estiske og lettiske regering taget 
meget mere beslutsomme skridt for at tackle lignende budgetmæssige og økonomiske problemer. 
Regeringen er dog bundet lidt af det snarlige valg, der efter planen vil finde sted i oktober 2000. 
 
iv) Valutaspørgsmål 
 
De aktuelle vanskeligheder har endnu engang sat gang i diskussionen om en devaluering af 
valutaen (litas) og om afvikling af valutarådet. Selvom regeringen stadig går ind for en afvikling 
af valutarådet og en styrkelse af centralbankens beføjelser såvel som for at opgive tilknytningen 
til dollaren, har den hele tiden udsat at fastsætte en bestemt dato, og det skyldes til dels dens 
angst for, at overgangen kan føre til en ukontrolleret devaluering.  
Der har været rygter i omløb om en nært forestående devaluering i over et år nu, men de er 
mindre troværdige nu end tidligere. I august gentog den litauiske centralbank, at man ikke 
påtænkte at devaluere valutaen.  
I april blev centralbanken og finansministeren offentligt uenige. Centralbanken opfordrede til, at 
litas skulle knyttes til dollar-euro-kurven ved udgangen af 1999, mens finansministeriet foreslog, 
at litas kun skulle knyttes til euroen i år 2000.  
 



 10 PE 167.533/rév.3 

c) Handel 
 
For hele 1998 nåede underskuddet på handelsbalancen op på LTL 8,3 milliarder eller næsten 
20% af BNP, da faldet i den russiske efterspørgsel førte til en betydelig nedgang i eksporten. I de 
første fem måneder af 1999 var underskuddet på handelsbalancen 11% lavere end i samme 
periode året før, da både importen og eksporten fortsatte sit bratte fald. Selvom en mindskelse af 
underskuddet ville være en velkommen udvikling, eftersom instrømningen af langfristet 
fremmedkapital nok ikke vil nå op på 1998-niveauet, skyldes forbedringen snarere en 
importnedgang end øget eksport. Efterspørgselen efter importvarer i Litauen er forbundet med 
eksportvækst på grund af det høje importindhold i de eksporterede varer og de umiddelbart 
geneksporterede varer.  
 
i) Partnere 
 
Til trods for den økonomiske krise forblev Rusland Litauens væsentligste leverandør med 19,1% 
af den samlede import i de første fem måneder af 1999, tæt fulgt af Tyskland med 16,8% af den 
samlede import. EU som helhed tegnede sig for 46% af Litauens import i perioden fra januar til 
juni, hvilket var en stigning fra 44,5% i den tilsvarende periode i 1998. 
 
Eksporten til Samfundet af Uafhængige Stater (SNG) faldt med 68% på årsbasis i de første fem 
måneder, og eksporten til Rusland faldt med over 76%, da efterspørgselen i regionen 
styrtdykkede efter den finansielle krise i august 1998. Eksporten til EU-markedet øgedes 
imidlertid fortsat med 12% på årsbasis. I betragtning af, at de litauiske eksportører var meget 
ugunstigt stillede på grund af den voldsomme opskrivning af litas (der var knyttet til en styrket 
dollar) over for euroen, tegner den fortsatte vækst i eksporten godt for Litauens 
konkurrenceevne. 
 
ii) Struktur 
 
Størstedelen af eksporten til EU består af færdigvarer og halvfabrikata. Omkring 37% af det 
samlede salg til EU bestod af tekstiler og tøj i perioden fra januar til maj. Kemikalier tegnede sig 
for 35%, hvilket var en stor stigning fra 14% i 1998. Eftersom Litauens kemikalieproducenter 
var ved at vinde store markedsandele, overvejede EU imidlertid at indføre antidumpingtold på 
litauisk kunstgødning i juli. Uædelt metal tegner sig for en stor del af det resterende salg til EU 
(35% af det samlede salg). Maskiners og udstyrs andel af den samlede eksport til EU har holdt 
sig mere eller mindre konstant på 11%.  
 
Tyskland overtog Ruslands rolle som Litauens væsentligste eksportmarked og tegnede sig for 
16,5% af den samlede eksport i perioden fra januar til maj, fulgt af Letland (13,1%), Belarus 
(7,4%), Rusland (6,8%) og Danmark og Italien (5,8% hver). Med den store nedgang i 
efterspørgselen fra Rusland, Ukraine og Belarus er de to andre baltiske lande blevet stadig 
vigtigere handelspartnere for Litauen. Estland og Letland stod tilsammen for 15% af den 
samlede eksport i perioden fra januar til juni. Mens handlen med færdigvarer mellem de baltiske 
lande i det store og hele er liberaliseret, har de lokale landmænd ved lobbyisme overtalt deres 
regeringer til at øge handelsbarriererne og holde landbrugsfødevarer fra de baltiske nabolande 
ude. Selvom den lettiske og den litauiske regering har vist sig at være modtagelige over for 
lobbyvirksomhed, har de gentagne gange afholdt sig fra planlagte stramninger af de 
protektionistiske barrierer, og har således overholdt den baltiske frihandelsaftale om 
landbrugsvarer, der blev undertegnet i 1997. 
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IV. FORBINDELSERNE MED EU 
 
a) Europa-Kommissionens holdning 
 
Den 13. oktober offentliggjorde Europa-Kommissionen sin anden periodiske rapport om 
fremskridt henimod tiltrædelse. I konklusionen anførte den, at der snarest muligt ville blive 
indledt formelle tiltrædelsesforhandlinger med Litauen. Kommissionens tidligere henstilling var, 
at Litauen ikke skulle være blandt de lande, der skulle indledes tiltrædelsesforhandlinger med. 
Mere konkret udtalte den, at "Litauen opfylder de politiske kriterier, der blev fastlagt i 
København. Områder, der stadig skal gøres en særlig indsats med, er bekæmpelsen af korruption 
og en fortsat reform af retssystemet." 
 
"Litauen har fortsat gjort fremskridt med at etablere en velfungerende markedsøkonomi og er på 
vej til at være i stand til at klare konkurrencepresset og markedskræfterne inden for Unionen på 
mellemlang sigt, såfremt det gennemfører de resterende reformer."  
 
"Den makroøkonomiske stabilitet er blevet bevaret, selvom den er blevet gjort mere sårbar – til 
dels som følge af den politiske reaktion på krisen i Rusland. Regeringens forsøg på at afdæmpe 
de negative eksterne påvirkninger førte til en alvorlig forværring af finans- og handelsbalancen 
til niveauer, der kan blive uholdbare." 
 
"Der bør gives prioritet til foranstaltninger, der kan nedbringe finansunderskuddet, også med 
henblik på at få kontrol med det store underskud på de løbende poster, færdiggøre 
strukturreformerne og på effektiv vis gennemføre de igangværende reformer. Navnlig bør 
privatiseringen af finanssektoren gennemføres, og energisektoren bør omstruktureres i 
overensstemmelse med de vigtige beslutninger, der blev truffet af regeringen for nylig. Litauen 
bør fortsætte bestræbelserne på at omdirigere sin handel mod Den Europæiske Union og andre 
udviklede markeder. Det bør ligeledes investere i infrastruktur og udvikle arbejdsstyrkens 
færdigheder, således at det kan opretholde den langfristede vækst i produktiviteten og fortsat 
gøre Litauen til et attraktivt mål for direkte udenlandske investeringer." 
 
"Litauen har gjort fremskridt inden for de fleste områder af det indre marked, og navnlig hvad 
angår offentlige indkøb, intellektuel og industriel ejendomsret, overensstemmelsesvurdering, fri 
bevægelighed for kapital og tjenesteydelser såvel som antitrust-lovgivning. Men kapaciteten til 
at håndhæve dette bør styrkes. Dette gælder navnlig bekæmpelsen af kommerciel 
piratvirksomhed. Kontrollen med statsstøtten er stadig et spørgsmål, der giver anledning til 
bekymring, og det er nødvendigt med en yderligere harmonisering af lovgivningen og strengere 
kontrolprocedurer. Der er ligeledes behov for en yderligere indsats inden for området fri 
bevægelighed for varer (standardisering og markedsovervågning). Der er ikke blevet gjort nogen 
fremskridt inden for den audiovisuelle sektor, og der er behov for omfattende bestræbelser med 
henblik på at bringe beskatningen i overensstemmelse med gældende fællesskabsret." 
 
"Selvom der kan konstateres fremskridt inden for landbruget, bør disse bestræbelser opretholdes. 
Der står stadig meget tilbage at gøre inden for fiskeriområdet. Der er gjort gode fremskridt inden 
for transportområdet, og indsatsen bør nu koncentrere sig om en skattemæssig harmonisering 
inden for områderne landevejstransport, sikkerhed til søs og luftfart. Der er blevet gjort 
betydelige fremskridt inden for miljøområdet, selvom overensstemmelsesniveauet er noget 
ujævnt. De bestræbelser, der er gjort inden for den sociale sektor, bør opretholdes, navnlig hvad 
angår evnen til at håndhæve fællesskabsretten. Der bør rettes en særlig opmærksomhed mod 
regionalpolitikken, hvor der stadig mangler at gøres meget. Der er gjort imponerende fremskridt 
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inden for retsvæsen og indre anliggender, men meget lidt inden for told- og afgiftsområdet, hvor 
den administrative kapacitet giver anledning til bekymring. Der er kun gjort begrænsede 
fremskridt hvad angår finanskontrol." 
 
"Litauen har gjort energiske bestræbelser inden for det energipolitiske område og har taget en 
velkommen beslutning om at lukke Ignalina-atomkraftværket, hvilket er et tydeligt tegn på dets 
engagement over for europæisk integration." 
 
"Det er nødvendigt, at der fortsat gøres en indsats for at sikre, at de fremskridt, der er gjort med 
at gennemføre fællesskabsretten og med at nå de fleste af de kortsigtede prioriteter, der er fastsat 
i tiltrædelsespartnerskabet, modsvares af lignende fremskridt med at styrke evnen til at 
gennemføre og håndhæve dette. Der bør rettes særlig opmærksomhed mod kontrol med 
statsstøtte, miljøspørgsmål, told og afgifter, regionalpolitik, finanskontrol og socialpolitikken. 
Den nye lov om offentlig forvaltning og den fortsatte reform af retssystemet er positive 
udviklinger i denne henseende." 
 
Den fulde tekst til den anden periodiske rapport om Litauens fremskridt henimod tiltrædelse 
findes på følgende Internetadresse: 
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/lithuania/rep_10_99/index.htm. 
 
b) Europa-Parlamentets holdning 
 
Den 11. marts 1998 godkendte Europa-Parlamentet et forslag til Rådets afgørelse om 
principperne, prioriteterne, de mellemliggende mål og betingelserne for 
tiltrædelsespartnerskaberne {KOM(98)0053 - C4-0130/98; ordfører: Oostlander [medordfører 
vedrørende Litauen, Kristoffersen] (A4-0087/98)}. 
 
Ordføreren understregede, at listen over kortsigtede og mellemsigtede prioriteter og 
mellemliggende mål, som var opstillet for Litauen i tiltrædelsespartnerskabet, virkede relativt 
omfattende, selvom det ikke altid var klart, på hvilket grundlag visse elementer var opført under 
kortsigtede i stedet for mellemsigtede mål, og omvendt. De elementer, som specifikt nævnes i 
afsnittet om Litauen i Europa-Parlamentets beslutning om Agenda 2000 (punkt 102 og 103), er 
blevet taget op: reform og styrkelse af den offentlige forvaltning og konkrete foranstaltninger til 
bekæmpelse af korruption. Denne beslutning henledte også opmærksomheden på behovet for at 
træffe vigtige foranstaltninger med henblik på gennemførelse og håndhævelse af retsreglerne. 
Dette er naturligvis omfattende, og de mellemsigtede mål med henblik på en forbedring af 
retssystemet og en styrkelse af institutionerne for retlige og indre anliggender er et skridt i denne 
retning. 
 
Europa-Parlamentet talte specifikt om nødvendigheden af at forbedre reglerne for 
arbejdsmarkedet. Afsnittet under mellemsigtede mål om beskæftigelse og sociale anliggender 
behandler ikke emnet tilfredsstillende. Europa-Parlamentet bemærker, at spørgsmålet om 
sikkerheden på atomkraftværket Ignalina er taget op, og at der vil blive udarbejdet en plan i år 
for nedlukning af værket. Der nævnes dog ikke noget om en opfølgning af planen. 
 
Rådet besluttede, i overensstemmelse med Kommissionens ønske, fortsat at skelne mellem 
hurtige og langsomme ansøgerlande. Europa-Parlamentet var dybest set imod dette - og de tre 
ordførere vedrørende de baltiske stater gjorde opmærksom på, at det var vigtigt ikke at 
igangsætte forhandlinger, som på nogen måde kunne undertrykke det voksende samarbejde 
imellem dem. Medordføreren vedrørende Litauen mente ligeledes, at der i Kommissionens 
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dokument ikke blev skelnet særlig meget mellem de fem hurtige og de fem langsomme lande, 
bortset fra en kort bemærkning om, at sidstnævnte havde ret til at modtage støtte fra 
udligningsfaciliteten, og at Kommissionens i sine udtalelser havde fremhævet visse alvorlige 
vanskeligheder. 
 
I december 1998 vedtog EP en betænkning om "Litauens ansøgning om medlemskab af EU med 
henblik på Det Europæiske Råds møde i Wien den 12. og 13. december 1998" (A4-0431/98, 
ordfører Kristoffersen). I betænkningen understregedes det, at det var af største vigtighed at 
bevare den positive atmosfære, der har ført til Litauens ansøgning om EU-medlemskab. 
 
c) Ministerrådets holdning 
Da Det Europæiske Råd på topmødet i Luxembourg i december 1997 besluttede at indlede 
tiltrædelsesforhandlingerne, var Litauen ikke med i den første gruppe lande, der skulle indledes 
forhandlinger med. Den litauiske regering havde håbet, at man på topmødet i Wien i december 
1998 ville beslutte at medtage Litauen i denne gruppe. Selvom Rådet udtrykte tilfredshed med 
Litauens fremskridt, besluttede det ikke at flytte nogen lande ind i den første gruppe. For så vidt 
angår oplysninger om andre tidligere udviklingstendenser, henvises til det tidligere dokument 
(PE 167.333/ændr.1). 
 
d) Den litauiske regerings holdning  
 
Efter offentliggørelsen af Kommissionens anden periodiske rapport udsendte det litauiske 
udenrigsministerium følgende pressemeddelelse: "For Litauen var dette et længe ventet 
dokument af politisk betydning, idet det indeholder henstillinger til Rådet, når det mødes i 
Helsinki, om en udvidelse af tiltrædelsesforhandlingerne. Kommissionen har anerkendt de 
væsentlige fremskridt, Litauen har gjort, og henstillet om at indlede tiltrædelsesforhandlinger 
med Litauen. Malta, Letland, Slovakiet og med visse forbehold Bulgarien og Rumænien blev 
også henstillet til forhandlinger." 
 
"Anerkendelsen af Litauens bestræbelser i de senere år er opmuntrende og gunstig, når det 
gælder om at mobilisere nationale førtiltrædelsesforberedelser. Selvom de nationale reformer er 
påvirket i ugunstig retning af den økonomiske krise i Rusland, har den europæiske integration 
øvet indflydelse på og formet udviklingen i Litauen i stadig højere grad og har opretholdt 
drivkraften bag reformerne inden for alle de relevante områder." 
 
"Litauens stabile udenrigspolitik, der omfatter gode naborelationer, er også en væsentlig 
forudsætning for vellykket deltagelse i den europæiske integrationsproces. Litauens skridt mod 
tiltrædelse af EU er allerede eller vil blive gavnlig for alle landets naboer." 
 
"Kommissionen anerkendte, at Litauen opretholder en pletfri demokratisk praksis, styrker 
grundlaget for markedsøkonomien og dens måde at fungere på, såvel som dens evne til at modstå 
konkurrencepresset fra EU’s indre marked. Litauen gør endvidere yderligere fremskridt med at 
gennemføre gældende fællesskabsret og udvikler en administrativ kapacitet til at håndhæve den. 
Beslutningen vedrørende Ignalina-atomkraftværket anses for at være en vigtig præcedens i 
Central- og Østeuropa, og Kommissionen har atter bekræftet, at den er rede til at yde finansiel og 
teknisk bistand i forbindelse med nedlukningen af værket." 
 
"Den litauiske regering vil tage sig af spørgsmål, der kræver yderligere opmærksomhed, og som 
er blevet rejst i Kommissionens rapport om fremskridt, når den opdaterer og udarbejder det 
nationale EU-tiltrædelsesprogram." 
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*  *  * 
 
 
 
Yderligere oplysninger kan indhentes hos: 
Adam ISAACS, Europa-Parlamentet, GD IV, Bruxelles 
Kontoret for Internationalt Samarbejde, Analyser og Dokumentarisk Forskning 
Tlf.: (32) 2 284 3072 / Fax: (32) 2 284 9063 / e-mail: aisaacs@europarl.eu.int 
 
Yderligere oplysninger om den økonomiske del kan indhentes hos: 
John WITTENBERG, Europa-Parlamentet, GD IV, Luxembourg 
Afdelingen for Internationale og Forfatningsmæssige Anliggender 
Tlf.: (352) 4300 22447 / e-mail: jwittenberg@europarl.eu.int 
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