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Τα ενηµερωτικά δελτία που συντάσσει η Οµάδα Εργασίας “∆ιεύρυνση” της Γραµµατείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  έχουν σαν σκοπό να παρουσιάσουν 
µε συστηµατικό, συνοπτικό τρόπο, την πρόοδο των συζητήσεων όσον αφορά τις διάφορες πτυχές της διεύρυνσης της Ένωσης και τις θέσεις που υιοθετούν τα 
κράτη µέλη, οι αιτούσες χώρες και τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα. Τα ενηµερωτικά δελτία θα προσαρµόζονται µε βάση τα νέα στοιχεία, καθώς οι 
διαπραγµατεύσεις θα προχωρούν. Τα ακόλουθα δελτία έχουν ήδη δηµοσιευθεί: 
 
Αριθµός Τίτλος         Αριθ. ΡΕ  Ηµεροµηνία Γλώσσες 
 
1  Η Κύπρος και η ένταξή της στην ΕΕ       167.284/αναθ.5  21.10.99 Όλες 
2  Η Ουγγαρία και η διεύρυνση της ΕΕ                  167.296/αναθ. 2 01.02.99 Όλες 
3  Η Ρουµανία και η προσχώρησή της στην ΕΕ     167.297/αναθ. 2 26.02.99 Όλες 
4  Η Τσεχική ∆ηµοκρατία και η διεύρυνση της ΕΕ           167.335/αναθ. 3 18.10.99 Όλες 
5  Η Μάλτα και οι σχέσεις της µε την ΕΕ     167.350/αναθ. 3 01.07.99 Όλες 
6  Η Βουλγαρία και η διεύρυνση της ΕΕ     167.392/αναθ. 3 11.10.99 Όλες 
7  Η Τουρκία και οι σχέσεις της µε την ΕΕ    167.407/αναθ. 2 17.06.99 Όλες 
8  Η Εσθονία και η διεύρυνση της ΕΕ     167.409/αναθ. 2 18.11.99 Όλες 
9  Η Σλοβενία και η προσχώρησή της στην ΕΕ    167.531/αναθ. 2 11.11.99 Όλες 
10  Η Λεττονία και η διεύρυνση της ΕΕ     167.532/αναθ. 2 27.09.99 Όλες 
11  Η Λιθουανία και η διεύρυνση της ΕΕ     167.533/αναθ. 3 23.11.99 Όλες 
12  Η Πολωνία και η διεύρυνση της ΕΕ     167.587/αναθ. 3 25.11.99 Όλες 
13  Η Σλοβακία και η προσχώρησή της στην ΕΕ    167.609/αναθ. 2 20.08.99 Όλες 
14  Η Ρωσία και η διεύρυνση της ΕΕ     167.734/αναθ. 2 25.10.99 Όλες 
15  Θεσµικές πτυχές της διεύρυνσης της ΕΕ    167.299/αναθ. 1 21.06.99DE-EN-ES -FR-IT 
16  Έλεγχος και προστασία των οικονοµικών της ΕΕ στην προοπτική της διεύρυνσης  167.330  09.03.98DE-EN-ES-FR-IT 
17  Η περιβαλλοντική πολιτική και η διεύρυνση της ΕΕ   167.402  23.03.98DE-EN-ES-FR-IT 
18  Η Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη και η διεύρυνση της ΕΕ   167.410  03.04.98DE-EN-ES-FR-IT 
19  ∆ηµοσιονοµικές πτυχές της διεύρυνσης της ΕΕ   167.581  12.04.98DE-EN-ES-FR-IT 
20  Η δηµοκρατία και ο σεβασµός των δικαιωµάτων του ανθρώπου στη διαδικασία διεύρυνσης 167.582  01.04.98DE-EN-ES-FR-IT 
21  Η διεύρυνση της ΕΕ και η οικονοµική και κοινωνική συνοχή  167.584  08.05.98DE-EN-ES-FR-IT 
22  Στατιστικό παράρτηµα σχετικά µε τη διεύρυνση της ΕΕ  167.614/αναθ. 6 13.10.99EN 
23  Τα νοµικά προβλήµατα της διεύρυνσης    167.617  19.05.98DE-EN-ES-FR-IT 
24  Η προενταξιακή στρατηγική για τη διεύρυνση της ΕΕ   167.631  17.06.98DE-EN-ES-FR-IT 
25  Η συνεργασία στους τοµείς της δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων στη διαδικασία 
  διεύρυνσης της ΕΕ       167.690/αναθ. 1  30.03.99DE-EN-ES-FR-IT 
26  Τα δικαιώµατα της γυναίκας και η διεύρυνση της ΕΕ   167.735  14.07.98DE-EN-ES-FR-IT 
27  Η διεύρυνση και η γεωργία      167.741  03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT 
28  Η Ελβετία και η διεύρυνση      167.777/αναθ. 1 08.03.99 Όλες 
29  Η διεύρυνση και η αλιεία      167.799  12.10.98 Όλες 
30  Η κοινή εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφαλείας και η διεύρυνση της ΕΕ  167.822/αναθ. 1 26.07.99DE-EN-ES-FR-IT 
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Αριθµός Τίτλος        Αριθµός ΡΕ  Ηµεροµηνία Γλώσσες 
  
31  Η ασφάλεια και η άµυνα και η διεύρυνση της ΕΕ   167.877  30.10.98DE-EN-ES-FR-IT 
32  Ο Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος (ΕΟΧ) και η διεύρυνση της ΕΕ  167.887  17.11.98DE-EN-ES-FR-IT 
33  Το πρόγραµµα PHARE και η διεύρυνση της ΕΕ   167.944  04.12.98DE-EN-ES-FR-IT 
34  Η οικονοµική και νοµισµατική ένωση (ΟΝΕ) και η διεύρυνση της ΕΕ  167.962/αναθ. 1 20.10.99DE-EN-ES-FR-IT 
35  Η βιοµηχανική πολιτική και η διεύρυνση της ΕΕ   167.963/αναθ. 1 24.06.99DE-EN-ES-FR-IT 
36  Η Ατζέντα 2000 και η διεύρυνση της ΕΕ    168.008/αναθ. 1 10.06.99DE-EN-ES-FR-IT 
37  Η διεύρυνση και οι εξωτερικές οικονοµικές σχέσεις   168.062/αναθ. 1 08.09.99DE-EN-ES-FR-IT 
38  Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία διεύρυνσης  168.065  27.01.99DE-EN-ES-FR-IT 
39  Κοινωνικές πτυχές της διεύρυνσης της ΕΕ    168.115/αναθ. 1 01.07.99DE-EN-ES-FR-IT 
40  Πυρηνική ασφάλεια στις αιτούσες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης  168.257  22.03.99DE-EN-ES-FR-IT 
41  Η κοινή γνώµη σχετικά µε τη διεύρυνση στα κράτη µέλη της ΕΕ και στις αιτούσες χώρες 168.296  22.04.99DE-EN-ES-FR-IT 
42  Η Ρωσική µειονότητα στα Κράτη της Βαλτικής και η διεύρυνση της ΕΕ  168.307  03.05.99DE-EN-ES-FR-IT 
43  Η ενεργειακή πολιτική και η διεύρυνση της ΕΕ   168.394  10.06.99DE-EN-ES-FR-IT 
44  Η πολιτική µεταφορών και η διεύρυνση της ΕΕ   168.459  28.07.99DE-EN-ES-FR-IT 
45  Τα εθνικά κοινοβούλια και η διεύρυνση της ΕΕ   168.571  10.11.99DE-EN-ES-FR-IT 
 
 
  
 
Για να αναζητήσετε αντίγραφα των δελτίων αυτών θα πρέπει να απευθύνεστε στους :  
κα.  E. Deguffroy, Λουξεµβούργο, SCH 602, Τηλ. (352) 4300-22906 /φαξ: (352) 4300-29027  
Οµάδα Εργασίας “∆ιεύρυνση”, Βρυξέλλες, LEO 06D119, Τηλ. (32 2) 284 2381 /φαξ : (32 2) 284 4984 
Οµάδα Εργασίας “∆ιεύρυνση”, Στρασβούργο, , IP2 447, Τηλ.. (33 3) 8817-4408 /φαξ : (33 3) 8817-9059 
 
INTRANET: http://www.europarl.ep.ec/enlargement  INTERNET: http://www.europarl.eu.int/enlargement EPADES: epades\public\elargiss 
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I.  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
 
Στη Λιθουανία, οι τελευταίες εβδοµάδες υπήρξαν πλήρεις γεγονότων. Η έγκριση 
µιας νέας εθνικής στρατηγικής για την ενέργεια έτυχε θερµής υποδοχής, ως λύση 
στο πρόβληµα  σχετικά µε το µέλλον της µονάδας παραγωγής ενέργειας της 
Ιgnalina. Η στρατηγική αυτή προβλέπει επίσης την ιδιωτικοποίηση του 
µεγαλύτερου διυλιστηρίου πετρελαίου της χώρας, µε µια αµερικανική εταιρία ως 
νέο εταίρο. Ο πρωθυπουργός, Rolandas Paskas, θεώρησε ότι οι όροι της 
ιδιωτικοποίησης ήταν υπερβολικά ευνοϊκοί για τον νέο εταίρο και παραιτήθηκε, 
ενώ το υπουργικό συµβούλιό του ήταν έτοιµο να προχωρήσει στην σύναψη 
συµφωνίας. Ο νέος πρωθυπουργός, Andrius Kubilius, ανέλαβε καθήκοντα στις 
αρχές Νοεµβρίου. 
 
Η δηµοσίευση, τον Οκτώβριο, της δεύτερης Περιοδικής Έκθεσης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σχετικά µε την πορεία προς την διεύρυνση έτυχε θερµής υποδοχής 
από την κυβέρνηση της Λιθουανίας. Η Επιτροπή συνέστησε την έναρξη των 
διαπραγµατεύσεων για την προσχώρηση το συντοµότερο δυνατόν. Ιδιαίτερα, 
εξέφρασε την ικανοποίησή της για τα µέτρα που έλαβε η κυβέρνηση της 
Λιθουανίας σχετικά µε το µέλλον του πυρηνικού σταθµού της Ignalina, 
υποσχόµενη πρόσθετη οικονοµική βοήθεια για την οριστική παύση λειτουργίας 
του σταθµού.  
 
 
II.  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
α) Η νεώτερη ιστορία 
Την εποχή του Vytautas Magnus, στις αρχές του δέκατου πέµπτου αιώνα, η 
Λιθουανία ήταν µια από τις µεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης, µε σύνορα που 
εκτείνονταν από την Βαλτική µέχρι την Μαύρη Θάλασσα Το 1569, το Μεγάλο 
∆ουκάτο της Λιθουανίας (που είχε ιδρυθεί στα µέσα του 13ου αιώνα), για να 
αντιµετωπίσει την απειλή του ρωσικού κρατιδίου του Muscovy, ενώθηκε µε την 
Πολωνία, σχηµατίζοντας την Ένωση του Lublin, ένα είδος πολωνο-λιθουανικής 
κοινοπολιτείας. Το 1795, κατά την διάρκεια της τρίτης διχοτόµησης της 
κοινοπολιτείας, η Λιθουανία προσαρτήθηκε στην ρωσική αυτοκρατορία. Οι 
εξεγέρσεις ενάντια στην ρωσική κυριαρχία κατεστάλησαν το 1830-31 και το 1863, 
και υιοθετήθηκε µια πολιτική “εκρωσισµού”.   
 
Το 1915 βρίσκει τη Λιθουανία υπό γερµανική κατοχή. Παρά την κατοχή, µια 
“λιθουανική διάσκεψη” έλαβε χώρα τον Σεπτέµβριο του 1917 και η ανεξαρτησία 
της χώρας κηρύχθηκε στις 16 Φεβρουαρίου του 1918. Το πρώτο δηµοκρατικό 
σύνταγµα θεσπίσθηκε τον Αύγουστο του 1922, όµως τον ∆εκέµβριο του 1926 ο  
Antanas Smetona κατέλαβε την εξουσία και εγκατέστησε ένα απολυταρχικό 
καθεστώς που διήρκεσε µέχρι το 1940. Βάσει του “Συµφώνου Μοlotov-
Ribbentrop”, που υπεγράφη στις 23 Αυγούστου του 1939 µεταξύ της Σοβιετικής 
Ένωσης και της Γερµανίας, η Λιθουανία θα ανήκε στην γερµανική σφαίρα 
επιρροής. Ωστόσο, η Συνθήκη Φιλίας και ∆ιατήρησης των Συνόρων, που συνήφθη 



 

 8 PE 167.533/rév.3 

το Σεπτέµβριο του ιδίου έτους, επέτρεψε στην ΕΣΣ∆ να αναλάβει την εξουσία στην 
Λιθουανία.  
 
Τον Μάρτιο του 1990, ένα νέο κοινοβούλιο που υποστήριξε την ανεξαρτησία της 
χώρας, εξέλεξε τον Vytautas Landsbergis ως de facto πρόεδρο της Λιθουανίας και 
ανακήρυξε την χώρα εκ νέου ανεξάρτητη στις 11 Μαρτίου του 1990. Έτσι, η 
Λιθουανία κατέστη η πρώτη χώρα από τα Κράτη της Βαλτικής ή µέλη της 
Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών, που διακήρυξε την ανεξαρτησία της. Η 
σοβιετική στρατιωτική επέµβαση τον Ιανουάριο του 1991 τροφοδότησε την λαϊκή 
υποστήριξη για την ανεξαρτησία της Λιθουανίας και στις 9 Φεβρουαρίου του 1991 
διεξήχθη δηµοψήφισµα. Η κατάληψη της εξουσίας στην Μόσχα από την Κρατική 
Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης στα µέσα Αυγούστου του 1991 προκάλεσε έντονη 
ανησυχία στη Λιθουανία για το ενδεχόµενο µιας νέας απόπειρας ανατροπής της 
κυβέρνησης Landsbergis και επιβολή της ρωσικής κυριαρχίας. Παρόλο που 
ρωσικά στρατιωτικά οχήµατα εισήλθαν στη Vilnius, η λιθουανική κυβέρνηση 
διέταξε την αποχώρηση των σοβιετικών δυνάµεων από την χώρα και επανέλαβε 
την έντονη επιθυµία του λιθουανικού λαού να ενσωµατωθεί στη δυτική Ευρώπη.  
 
Την αποτυχία του πραξικοπήµατος ακολούθησε η επί µακρόν αναµενόµενη 
αναγνώριση της λιθουανικής ανεξαρτησίας από άλλα κράτη. Στις 6 Σεπτεµβρίου 
του 1991, το Συµβούλιο της ΕΣΣ∆ αναγνώρισε την ανεξαρτησία της Λιθουανίας.  
 
β) Θεσµοί 
Μετά την ανεξαρτησία, η Λιθουανία υιοθέτησε µια τροποποιηµένη εκδοχή του 
σοβιετικού συντάγµατος µέχρι την ψήφιση ενός νέου συντάγµατος, µε την 
διενέργεια δηµοψηφίσµατος, τον Οκτώβριο του 1992. Η νοµοθετική εξουσία 
ασκείται από ένα νοµοθετικό σώµα, την Seimas, µε τετραετή θητεία. Το σύστηµα 
εκλογής των 141 αντιπροσώπων είναι µικτό, καθώς 71 βουλευτές εκλέγονται σε 
µονοεδρικές περιφέρειες, ενώ 70 εκλέγονται από συνδυασµούς µε αναλογικό 
σύστηµα και κατώτατο όριο αντιπροσώπευσης στο κοινοβούλιο το 5%. Όλοι οι 
Λιθουανοί πολίτες άνω των 18 έχουν δικαίωµα ψήφου. Η εκτελεστική εξουσία 
ασκείται από το υπουργικό συµβούλιο (κυβέρνηση), του οποίου ηγείται ο 
πρωθυπουργός, που διορίζεται από τον πρόεδρό της χώρας και εγκρίνεται από το 
κοινοβούλιο (Seimas). 
 
Ο Πρόεδρος εκλέγεται µε άµεση ψηφοφορία για περίοδο πέντε ετών και για δύο, 
το ανώτερο, συνεχείς θητείες. Σύµφωνα µε το λιθουανικό σύνταγµα, ο πρόεδρος 
είναι ο αρχηγός του κράτους και έχει ένα αρκετά ευρύ πεδίο εξουσιών, οι οποίες 
περιλαµβάνουν τον διορισµό και την παύση του πρωθυπουργού, µεµονωµένων 
υπουργών και του ανώτατου διοικητή των ενόπλων δυνάµεων κατόπιν επικύρωσης 
από το κοινοβούλιο. Ο πρόεδρος έχει επίσης κάποιες εξουσίες σχετικά µε θέµατα 
εξωτερικής πολιτικής.  
 
Η δικαστική εξουσία στη Λιθουανία ασκείται βάσει ενός συστήµατος πρωτοδικείων 
και διοικητικών (περιφερειακών) δικαστηρίων. Η ανώτατη δικαστική αρχή είναι το 
ανώτατο δικαστήριο, οι δικαστές του οποίου διορίζονται από την Seimas, όπως και 
οι εννέα δικαστές του συνταγµατικού δικαστηρίου. Υπάρχει ακόµα το εφετείο, οι 
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δικαστές του οποίου διορίζονται από τον πρόεδρο της δηµοκρατίας. Το 
συνταγµατικό δικαστήριο διασφαλίζει ότι οι νόµοι δεν έρχονται σε σύγκρουση µε 
το σύνταγµα και έχει το δικαίωµα να παραπέµψει σε δίκη τους δικαστές και τον 
πρόεδρο. Τα δικαστήρια και το γραφείο του εισαγγελέως απολαµβάνουν µεγάλο 
βαθµό ανεξαρτησίας.  
 
Οι πιο πρόσφατες εκλογές διενεργήθηκαν τον Οκτώβριο και Νοέµβριο του 1996. 
Τα αποτελέσµατα ήταν τα εξής:  
 
 % ψήφος το 1996 Έδρες ∆εκ. 1998 
Ένωση για την Πατρίδα- Συντηρητικοί 29,8 69 
Χριστιανοδηµοκράτες 12,2 15 
Ένωση Κέντρου 8,2 15 
Λιθουανικό ∆ηµοκρατικό Εργατικό 
Κόµµα 

9,5 12 

Λιθουανικό Σοσιαλδηµοκρατικό Κόµµα 6,6 10 
Λιθουανικό ∆ηµοκρατικό Κόµµα 2,1 2 
Ανεξάρτητοι 20,7 12 
 Λοιποί 10,9 6 
 
Από τα 137 µέλη που εξελέγησαν το 1996, 24 (17,52%)  ήταν γυναίκες. 
γ) Πρόσφατες εξελίξεις 
i) Παραίτηση του πρωθυπουργού 
Ο πρωθυπουργός της Λιθουανίας, Rolandas Paskas, παραιτήθηκε στις 27 
Οκτωβρίου, µετά την διαφωνία που προέκυψε στους κόλπους του υπουργικού 
συµβουλίου σχετικά µε την υπογραφή της συµφωνίας µε την αµερικανική εταιρία 
Williams, για επενδύσεις στην εθνική βιοµηχανία πετρελαίου (βλέπε επίσης 
κατωτέρω, παράγραφο για την στρατηγική ενέργειας). Ο πρωθυπουργός, όπως και 
οι υπουργοί οικονοµικών και εθνικής οικονοµίας Eugenijus Maldeikis και Jonas 
Lionginas, ψήφισαν κατά της υπογραφής της συµφωνίας. Ο υπουργός 
δικαιοσύνης απείχε, ενώ οι υπόλοιποι υπουργοί ψήφισαν υπέρ της συµφωνίας. Ο 
κ. Paskas δήλωσε ότι ήταν υπέρ της ιδιωτικοποίησης και των επενδύσεων, αλλά οι 
όροι της συµφωνίας µε την Williams ήταν απαράδεκτοι. Ωστόσο, ο πρόεδρος 
Adamkus εξουσιοδότησε τον υπουργό µεταρρυθµίσεων της δηµόσιας διοίκησης 
και τοπικής αυτοδιοίκησης Sigitas Kaktys να υπογράψει την συµφωνία. ∆ύο από 
τις τρεις συµφωνίες µε την Williams υπεγράφησαν στις 22 Οκτωβρίου. 
 
Ο κ. Paskas αντικαταστάθηκε από τον Andrius Kubilius, αντιπρόεδρο του 
κοινοβουλίου. Από το 1992 µέχρι το 1996 ο κ. Kubilius ήταν αρχηγός της 
συντηρητικής παράταξης της Ένωσης για την Πατρίδα στο κοινοβούλιο. Με την 
ανάληψη των καθηκόντων του, ο κ. Kubilius υποσχέθηκε να ακολουθήσει το 
πρόγραµµα της προεκλογικής εκστρατείας του κόµµατος των Συντηρητικών και να 
προχωρήσει “µε γρήγορα βήµατα στο σχηµατισµό της νέας κυβέρνησης, στον 
σχεδιασµό και επικύρωση του προγράµµατος και την επίλυση των προβληµάτων 
που απαιτούν ταχεία λύση”. Ο κ. Kubilius είναι ο δέκατος πρωθυπουργός από την 
κήρυξη της ανεξαρτησίας της Λιθουανίας, τον Μάρτιο του 1990. 
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ii) Στρατηγική για την ενέργεια  
Στις 6 Οκτωβρίου, η λιθουανική Seimas (κοινοβούλιο) ενέκρινε την εθνική 
στρατηγική για την ενέργεια. Η στρατηγική τροποποιεί και προσδιορίζει τις τάσεις 
ανάπτυξης της ενεργειακής πολιτικής στη Λιθουανία  και περιλαµβάνει συστάσεις 
σχετικά µε την αναδιάρθρωση του τοµέα της ενέργειας και την δηµιουργία αγοράς 
ενέργειας. Ένα από τα θεµελιώδη στοιχεία της στρατηγικής είναι και το ακόλουθο 
σχέδιο για την οριστική παύση λειτουργίας του πυρηνικού σταθµού της Ignalina.  
Η Seimas ψήφισε επίσης τροπολογίες στο πακέτο των πέντε νόµων για τις 
επενδύσεις στο συγκρότηµα πετρελαίου της Λιθουανίας. Ο νόµος-κλειδί στο 
πακέτο προβλέπει την πώληση του 51 τοις εκατό των µετοχών της Mazeikiu Nafta 
(Πετρελαίων Mazeikiai) στην αµερικανική εταιρία Williams International.  Η 
κυβέρνηση επιθυµούσε έναν εταίρο χωρίς έντονη παρουσία σε κάποια άλλη χώρα 
της Ευρώπης, µε το σκεπτικό ότι η επένδυση του εταίρου θα ήταν αξιόλογη, 
εφόσον δεν χρηµατοδοτούσε παράλληλα άλλες βιοµηχανίες. Με παρόµοιο 
σκεπτικό αποκλείσθηκε ένας ρώσος εταίρος. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την 
Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD) και η ∆ιεθνής Εταιρία 
Χρηµατοδοτήσεων (IFC) θα έχουν το δικαίωµα να αποκτήσουν µετοχές στο 
συγκρότηµα, που περιλαµβάνει το διυλιστήριο πετρελαίων Mazeikiai, τον 
πετρελαϊκό σταθµό Butinge και την εταιρία πετρελαιαγωγών µε έδρα το Birzai. 
 
Σύµφωνα µε την εν λόγω στρατηγική, η Μονάδα 1 του πυρηνικού σταθµού της 
Ignalina θα τεθεί εκτός λειτουργίας πριν από το 2005. Κατόπιν αυτού, η 
Λιθουανία αναµένει σηµαντική µακροπρόθεσµη χρηµατοοικονοµική βοήθεια από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Οµάδα G7, άλλα κράτη και διεθνείς 
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς. Παράλληλα, οι προϋποθέσεις για την οριστική 
παύση λειτουργίας της Μονάδας 2, λαµβανοµένης υπόψη της διαφοράς ως προς 
την παλαιότητα, θα αποφασισθούν στην επόµενη εθνική στρατηγική για την 
ενέργεια (2004). Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η ΕΕ θα χορηγήσει στη Λιθουανία, 
υπό µορφή µη επιστρεπτέας ενίσχυσης, 10 εκατ. � στα πλαίσια του 
προγράµµατος PHARE 1999 για την οριστική παύση λειτουργίας του πυρηνικού 
σταθµού της Ignalina. Επίσης, η Επιτροπή δεσµεύτηκε να χορηγήσει µη 
επιστρεπτέα ενίσχυση ύψους 20 εκατ. � ετησίως,  για τα επόµενα έτη.  
 
iii) Σχέσεις µε την Εσθονία και την Λεττονία 
Τα τρία Κράτη της Βαλτικής θα αρχίσουν την εναρµόνιση των συστηµάτων 
προσωπικής αναγνώρισης, το 2000. Το επόµενο έτος, τα τρία κράτη θα εγκρίνουν 
τις απαιτήσεις για τα δελτία ταυτότητας. Πρόκειται για µια ιδέα των προϊσταµένων 
των υπηρεσιών για την µετανάστευση των τριών χωρών, που διατυπώθηκε κατά τη 
διάρκεια του σεµιναρίου που διεξήχθη από την επιτροπή µετανάστευσης του 
συµβουλίου των υπουργών της Βαλτικής στο Ταλλίν, στα µέσα Οκτωβρίου. Οι 
αξιωµατούχοι ενέκριναν ένα σχέδιο δράσης για το έτος 2000 σχετικά µε τα 
ανωτέρω ζητήµατα. Αναµένεται ότι µετά την εναρµόνιση θα είναι απλούστερη η 
χρήση και πιο εύκολος ο έλεγχος των δελτίων ταυτότητας, θα καταστούν δε πιο 
αξιόπιστα. Οι συµµετέχοντες στο σεµινάριο συζήτησαν επίσης τρόπους για την πιο 
αποτελεσµατική χρήση της βοήθειας της ΕΕ προς τις υπηρεσίες µετανάστευσης.  
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Στις 18 Οκτωβρίου, οι υπουργοί δικαιοσύνης της Λιθουανίας, της Λεττονίας και 
της Εσθονίας, υπέγραψαν στη Βίλνα µια συµφωνία συνεργασίας για το 2000. Η 
συµφωνία προβλέπει την διοργάνωση κοινών σεµιναρίων, διαβουλεύσεων και 
συζητήσεων στρογγυλής τράπεζας, µέχρι τον Απρίλιο του επόµενου έτους. 
Σύµφωνα µε τον υπουργό δικαιοσύνης της Λιθουανίας Gintaras Balciunas, το 
σχέδιο προβλέπει επίσης διαβουλεύσεις για την εναρµόνιση των νοµικών πράξεων 
µε την νοµοθεσία της ΕΕ, τον συντονισµό των νοµικών διαδικασιών και την 
παροχή δωρεάν νοµικής βοήθειας σε ποινικές, αστικές και διοικητικές υποθέσεις. 
 
Στις 28 Οκτωβρίου, η λιθουανική Seimas (κοινοβούλιο) επικύρωσε την συµφωνία 
µε την Λεττονία για την οριοθέτηση της αιγιαλίτιδας ζώνης, της αποκλειστικής 
οικονοµικής ζώνης και της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας στην Βαλτική Θάλασσα. 
Η συµφωνία για τα θαλάσσια σύνορα µεταξύ Λιθουανίας και Λεττονίας υπεγράφη 
στις 9 Ιουλίου του τρέχοντος έτους.  
 
iv) Σχέσεις µε την Ρωσία 
Στις 19 Οκτωβρίου η Seimas (λιθουανικό κοινοβούλιο) επικύρωσε την συνθήκη 
για τα σύνορα µε την Ρωσία. Το κοινοβούλιο ενέκρινε µε απόλυτη πλειοψηφία την 
συνθήκη για την χάραξη των συνόρων και την οριοθέτηση της ηπειρωτικής 
υφαλοκρηπίδας στην Βαλτική Θάλασσα. Η συνθήκη υπεγράφη τον Οκτώβριο του 
1997 από τους προέδρους της Λιθουανίας και της Ρωσικής Οµοσπονδίας, 
Algirdas Brazauskas και Boris Yeltsin. Το ρωσικό υπουργείο εξωτερικών 
εξέφρασε την ελπίδα ότι η συµφωνία για τα σύνορα θα επιδοθεί χωρίς 
καθυστέρηση στο ρωσικό κοινοβούλιο (∆ούµα) για επικύρωση.  
 
 
III.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
α) Επισκόπηση 
Επί του παρόντος, η Λιθουανία αντιµετωπίζει οικονοµικές δυσκολίες. Το ΑΕγχΠ 
µειώθηκε σηµαντικά φέτος, σηµειώνονται αντιπληθωριστικές τάσεις και το 
δηµοσιονοµικό έλλειµµα παρουσιάζει σηµαντική αύξηση. Εξωτερικοί και 
εσωτερικοί παράγοντες συνέβαλαν στα οικονοµικά προβλήµατα της Λιθουανίας:  
• Οι επιπτώσεις της ρωσικής οικονοµικής κρίσης, παρόλο που αρχικά 

µετριάστηκαν χάρη στην άµεση αντίδραση της κυβέρνησης, τους τελευταίους 
µήνες έγιναν έντονα αισθητές.  

• Ο τοµέας της γεωργίας και η βιοµηχανία επεξεργασίας τροφίµων επλήγησαν 
ιδιαίτερα από την κατάρρευση των παραδοσιακών αγορών.  

• Οι επανειληµµένες διακοπές της παροχής πετρελαίου από τη Ρωσία προς το 
διυλιστήριο του Mazeikiai από τον Φεβρουάριο και έπειτα οδήγησαν σε 
απότοµη πτώση της βιοµηχανικής παραγωγής και µείωση των εσόδων. 

• Οι ιδιαίτερα υψηλές δαπάνες των διαφόρων κυβερνήσεων για κοινωνική 
ασφάλιση και επιχορηγήσεις, σε συνδυασµό µε την περιορισµένη είσπραξη 
φόρων, οδήγησαν σε αύξηση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος.  
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Η αύξηση των κρατικών δαπανών - ο κρατικός προϋπολογισµός αυξήθηκε από 1,7 
δις δολάρια το 1996, σε 2,6 δις το 1999 - επρόκειτο να καλυφθεί από την αύξηση 
των φορολογικών εσόδων σε συνδυασµό µε την πάταξη της φοροδιαφυγής. Παρόλο 
που τα κρατικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 666 εκατ. $ κατά την διάρκεια της 
περιόδου 1997-98, η ραγδαία αύξηση των δαπανών άσκησε µεγάλη πίεση στην 
οικονοµία. Όλοι αυτοί οι παράγοντες επέφεραν µια επιβράδυνση στον ρυθµό της 
οικονοµικής ανάπτυξης και οδήγησαν σε κρίση εµπιστοσύνης των παραγωγών και 
καταναλωτών.  
  
β) Η τρέχουσα κατάσταση 
i) Οικονοµική ανάπτυξη 
Το ΑΕγχΠ µειώθηκε κατά 5,7% το πρώτο τρίµηνο του έτους. Για το δεύτερο 
τρίµηνο προβλέπεται µείωση κατά 3%.  Η κυβέρνηση είχε αρχικά προβλέψει 
οικονοµική ανάπτυξη 5,5% για ολόκληρο το 1999, αλλά αναθεώρησε την 
πρόβλεψη, µειώνοντας το ποσοστό σε 1,3% τον Ιούλιο, και σε 0,3% τον 
Σεπτέµβριο.  
 
Η βιοµηχανική παραγωγή µειώθηκε κατά 9,2% το πρώτο τρίµηνο του 1999, σε 
σύγκριση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ωστόσο, το µέγεθος αυτό είναι 
µάλλον παραπλανητικό. Στο διυλιστήριο του Mazeikiai, του οποίου η παραγωγή 
ακόµα αντιπροσωπεύει σχεδόν το 20% του ΑΕγχΠ της Λιθουανίας, αντιστοιχούν 
τα 90,25 εκατ. $ από τα 92 εκατ. $ της µείωσης αυτής. Το Σεπτέµβριο, η 
κυβέρνηση προέβλεψε µείωση της βιοµηχανικής παραγωγής κατά 4,2% για 
ολόκληρο το 1999. 
 
ii) Τιµές  
Οι αντιπληθωριστικές τάσεις στις τιµές καταναλωτή ήταν εµφανείς, για πρώτη 
φορά από την ανακήρυξη της  ανεξαρτησίας. Οι τιµές καταναλωτή σε ετήσια βάση 
µειώθηκαν κατά 0,2% τον Ιούλιο του 1999. Οι παραγωγοί, ιδιαίτερα τροφίµων, 
ένδυσης και επίπλων, αναγκάστηκαν να µειώσουν τις τιµές, λόγω της απώλειας 
των παραδοσιακών αγορών εξαγωγών, µε συνέπεια τη µείωση του κύκλου εργασιών 
του λιανικού εµπορίου κατά 13% στο πρώτο εξάµηνο του έτους. Ωστόσο, η αύξηση 
της τιµής του πετρελαίου και των καταναλωτικών αγαθών αναµένεται να αναστείλει 
την αντιπληθωριστική τάση. Ο πληθωρισµός αναµένεται να φθάσει το 1,5%-2,0% 
το 1999.  
 
iii) Προϋπολογισµός 
Οι φορολογικές αρχές εισέπραξαν µόνο 87,2% από τα προγραµµατισµένα έσοδα, 
µεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου, γεγονός που οδήγησε σε δηµοσιονοµικό έλλειµµα 
ύψους 187 εκατ. $, παρόλο που το κοινοβούλιο είχε εγκρίνει έναν ισοσκελισµένο 
προϋπολογισµό.  

Αρχικά προβλεπόταν η µείωση των δαπανών του προϋπολογισµού για το 1999 
κατά 200 εκατ. $ περίπου, αλλά οι προτεινόµενες περικοπές του προϋπολογισµού 
µειώθηκαν δραστικά στο τρέχον ποσό των 112,5 εκατ. $. Σε αντίθεση µε την 
Λιθουανία, οι κυβερνήσεις της Εσθονίας και της Λεττονίας κινήθηκαν πιο 
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αποφασιστικά για την αντιµετώπιση παρόµοιων δηµοσιονοµικών και οικονοµικών 
προβληµάτων. Ωστόσο, η κυβέρνηση περιορίζεται εν µέρει λόγω των επικείµενων 
βουλευτικών εκλογών, που έχουν προγραµµατισθεί για τον Οκτώβριο του 2000.  
iv) Νοµισµατικά ζητήµατα 
Οι τρέχουσες δυσκολίες αναζωπύρωσαν τις συζητήσεις για υποτίµηση του λίτας 
και κατάργηση του νοµισµατικού συµβουλίου. Παρόλο που η κυβέρνηση 
παραµένει σταθερή στη δέσµευσή της για κατάργηση του νοµισµατικού 
συµβουλίου και ενίσχυση των εξουσιών της κεντρικής τράπεζας, όπως και για 
κατάργηση της πρόσδεσης του λίτας στο δολλάριο, αναβάλλει συνεχώς τον 
προσδιορισµό συγκεκριµένης ηµεροµηνίας, εν µέρει λόγω του φόβου ότι η εν 
λόγω µετάβαση µπορεί να επιφέρει µη ελεγχόµενη υποτίµηση.  

Οι φήµες για επικείµενη υποτίµηση, που κυκλοφορούν εδώ και ένα έτος, σήµερα 
είναι λιγότερο πιστευτές από ό,τι παλαιότερα. Τον Αύγουστο, η Τράπεζα της 
Λιθουανίας (ΒοL) επανέλαβε ότι η υποτίµηση δεν περιλαµβάνεται στα σχέδια της.  
Τον Απρίλιο είδε το φως της δηµοσιότητας µια διαφωνία µεταξύ της Τράπεζας της 
Λιθουανίας και του υπουργού οικονοµικών. Η Τράπεζα ζήτησε πρόσδεση του λίτας 
µε καλάθι δολαρίου-ευρώ στο τέλος του 1999, ενώ το υπουργείο οικονοµικών 
πρότεινε το λίτας να προσδεθεί µόνο στο ευρώ κατά την διάρκεια του 2000.    
γ)  Εµπόριο 
Για ολόκληρο το 1998, το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου έφθασε τα 8,3 δις 
LTL, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 20% του ΑΕγχΠ, καθώς η κατακόρυφη 
πτώση της ρωσικής ζήτησης οδήγησε σε δραστικό περιορισµό των εξαγωγών. Τους 
πέντε πρώτους µήνες του 1999, το  έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου ήταν κατά 
11% µικρότερο από την αντίστοιχη περίοδο του περασµένου έτους, καθώς οι 
εισαγωγές και εξαγωγές συνέχισαν την ραγδαία πτώση τους. Παρόλο που η µείωση 
του ελλείµµατος αποτελεί µια ευχάριστη εξέλιξη, δεδοµένου ότι οι 
µακροπρόθεσµες εισροές κεφαλαίων για εξωτερική χρηµατοδότηση δεν 
αναµένεται να φθάσουν τα επίπεδα του 1998, η βελτίωση οφείλεται κυρίως στον 
περιορισµό των εισαγωγών, παρά στην αύξηση των εξαγωγών. Στη Λιθουανία, η 
ζήτηση για εισαγωγές είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την ανάπτυξη των εξαγωγών 
καθώς τα εισαγόµενα προϊόντα, σε µεγάλο βαθµό, αποτελούν συστατικά 
εξαγόµενων αγαθών ή προορίζονται για άµεση επανεξαγωγή. 
 
i) Εταίροι 
Παρά την οικονοµική κρίση, η Ρωσία παρέµεινε ο πιο σηµαντικός προµηθευτής 
της Λιθουανίας, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 19,1% των συνολικών εισαγωγών 
κατά τους πέντε πρώτους µήνες του 1999, ενώ ακολουθεί η Γερµανία, µε ποσοστό 
16,8% των συνολικών εισαγωγών. Το διάστηµα Ιανουαρίου-Ιουνίου, η ΕΕ, στο 
σύνολό της, αντιπροσώπευε ποσοστό 46% των εισαγωγών της Λιθουανίας, ποσοστό 
λίγο µεγαλύτερο από το 44,5% που είχε σηµειωθεί κατά την ίδια περίοδο το 1998.  
Οι εξαγωγές προς την Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ) µειώθηκαν κατά 
68% σε ετήσια βάση κατά τους πρώτους πέντε µήνες, οι δε εξαγωγές προς την 
Ρωσία κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 76%, καθώς η ζήτηση στην περιοχή έπεσε 
κατακόρυφα, στον απόηχο της κρίσης του Αυγούστου του 1998. Ωστόσο, οι 
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εξαγωγές προς την αγορά της ΕΕ συνέχισαν την ανοδική πορεία τους κατά 12% σε 
ετήσια βάση. ∆εδοµένου ότι οι Λιθουανοί εξαγωγείς µειονεκτούσαν σηµαντικά 
λόγω της ραγδαίας ανατίµησης του λίτας (συνδεδεµένου µε το δολάριο του οποίου 
η θέση ισχυροποιήθηκε) σε σχέση µε το ευρώ, η συνέχιση της αύξησης των 
εξαγωγών σε αυτή την αγορά αποτελεί καλό οιωνό για τη λιθουανική 
ανταγωνιστικότητα.  
 
ii) ∆ιάρθρωση 
Οι περισσότερες εξαγωγές προς την ΕΕ αποτελούνται από βιοµηχανικά και 
ενδιάµεσα αγαθά. Το διάστηµα Ιανουαρίου-Μαΐου, περίπου το 37% των 
συνολικών πωλήσεων προς την ΕΕ ήταν υφάσµατα και είδη ένδυσης. Τα χηµικά 
προϊόντα αντιπροσώπευαν ποσοστό 35%, µε κατακόρυφη αύξηση από το 14% του 
1998. Ωστόσο, καθώς οι παραγωγοί χηµικών προϊόντων της Λιθουανίας κέρδιζαν 
µε γοργούς ρυθµούς µερίδιο της αγοράς, τον Ιούλιο, η ΕΕ εξέτασε το ενδεχόµενο 
να επιβάλει δασµούς αντιντάµπινγκ στα λιπάσµατα της Λιθουανίας. Τα κοινά 
µέταλλα αντιπροσωπεύουν το µεγαλύτερο τµήµα των λοιπών πωλήσεων προς την 
ΕΕ (35% επί του συνόλου). Το µερίδιο µηχανών και εξοπλισµού στο σύνολο των 
εξαγωγών προς την ΕΕ παρέµεινε σχεδόν σταθερό, µε ποσοστό 11%.  
 
Η Γερµανία αντικατέστησε την Ρωσία ως η βασικότερη αγορά εξαγωγών της 
Λιθουανίας. Αντιπροσώπευε το 16,5% του συνόλου των εξαγωγών κατά το 
διάστηµα Ιανουαρίου-Μαΐου, ακολουθούµενη από την Λεττονία (13,1%), την 
Λευκορωσία (7,4%), την Ρωσία (6,8%) και την ∆ανία και Ιταλία (µε ποσοστό 5,8% 
έκαστη). Με τη συρρίκνωση της ζήτησης από την Ρωσία, την Ουκρανία και την 
Λευκορωσία, τα δύο άλλα κράτη της Βαλτικής κατέστησαν σηµαντικοί εµπορικοί 
εταίροι της Λιθουανίας. Η Εσθονία και η Λεττονία µαζί απορρόφησαν ποσοστό 
15% των συνολικών εξαγωγών κατά το διάστηµα Ιανουαρίου-Ιουνίου. Ενώ το ενδο-
βαλτικό εµπόριο σε βιοµηχανικά είδη έχει κατά πολύ απελευθερωθεί, οι αγρότες 
των χωρών της Βαλτικής πίεσαν τις κυβερνήσεις τους να αυξήσουν τους 
εµπορικούς φραγµούς και να παρεµποδίσουν την εισαγωγή γεωργοεπισιτιστικών 
προϊόντων από τα γειτονικά κράτη της Βαλτικής. Παρόλο που οι κυβερνήσεις της 
Λεττονίας και της Λιθουανίας φάνηκαν να ενδίδουν  στις πιέσεις, υποχώρησαν κατ’ 
επανάληψη από την επιβολή των προγραµµατισµένων προστατευτικών φραγµών, 
υποστηρίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη συµφωνία ελεύθερου εµπορίου της 
Βαλτικής για τα γεωργικά προϊόντα, που υπεγράφη το 1997.  
 
 
IV.  ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ 
α) Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Στις 13 Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε την δεύτερη Περιοδική 
Έκθεση σχετικά µε την πορεία προς την διεύρυνση. Η Επιτροπή κατέληγε ότι οι 
επίσηµες διαπραγµατεύσεις για την προσχώρηση της Λιθουανίας έπρεπε να 
αρχίσουν το συντοµότερο δυνατόν. Παλαιότερα, η Επιτροπή είχε προτείνει να µην 
περιληφθεί η Λιθουανία στις χώρες µε τις οποίες θα αρχίσουν οι 
διαπραγµατεύσεις προσχώρησης. Ειδικότερα, ανέφερε ότι η Λιθουανία πληροί τα 
πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης. Οι τοµείς που ακόµα χρήζουν προσοχής είναι 
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ο αγώνας ενάντια στην διαφθορά και η συνεχιζόµενη µεταρρύθµιση του 
δικαστικού κλάδου.   
 
Συνεχίστηκε η πορεία προόδου της Λιθουανίας για την εδραίωση µιας 
λειτουργικής οικονοµίας της αγοράς και αναµένεται ότι θα είναι σε θέση να 
αντεπεξέλθει στις ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάµεις της αγοράς στο 
εσωτερικό της Ένωσης µεσοπρόθεσµα, µε την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρώσει τις 
υπόλοιπες προγραµµατισµένες µεταρρυθµίσεις.  
 
Η µακροοικονοµική σταθερότητα διατηρήθηκε, παρόλο που κατέστη πιο ευάλωτη, 
εν µέρει λόγω της πολιτικής για την αντιµετώπιση της ρωσικής κρίσης. Οι 
προσπάθειες της κυβέρνησης να µειώσει τις αρνητικές συνέπειες της εξωγενούς 
κρίσης οδήγησε σε σοβαρή επιδείνωση των δηµοσιονοµικών και εξωτερικών 
ισοζυγίων, σε επίπεδα που µπορεί να αποβούν µη ανατρέψιµα. 
 
Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε µέτρα για την µείωση του δηµοσιονοµικού 
ελλείµµατος, ως µέσου για να τεθεί το έλλειµµα των τρεχουσών συναλλαγών υπό 
έλεγχο, να ολοκληρωθεί η διαρθρωτική µεταρρύθµιση και να επιβληθούν οι 
δροµολογηµένες µεταρρυθµίσεις. Ιδιαίτερα, πρέπει να ολοκληρωθεί η 
ιδιωτικοποίηση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και η αναδιάρθρωση του τοµέα 
ενέργειας, σύµφωνα µε τις σηµαντικές αποφάσεις που έλαβε πρόσφατα η 
κυβέρνηση. Η Λιθουανία πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες για τον 
επαναπροσανατολισµό του εµπορίου της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες 
αναπτυγµένες αγορές. Πρέπει επίσης να επενδύσει στην υποδοµή και να 
αναπτύξει τις ικανότητες του εργατικού δυναµικού, ώστε να υποστηρίξει την 
µακροπρόθεσµη ανάπτυξη τις παραγωγικότητας και να προσελκύσει άµεσες ξένες 
επενδύσεις. 
 
Η Λιθουανία έχει σηµειώσει πρόοδο στους περισσότερους τοµείς της εσωτερικής 
αγοράς, ιδιαίτερα στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων, της πνευµατικής και 
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, της αξιολόγησης συµµόρφωσης, της ελεύθερης 
κυκλοφορίας κεφαλαίων και υπηρεσιών, καθώς και της αντιµονοπωλιακής 
νοµοθεσίας. Ωστόσο, πρέπει να ενισχυθεί η ικανότητα επιβολής του νόµου, 
ιδιαίτερα όσον αφορά την καταπολέµηση της πειρατείας. Ο έλεγχος των κρατικών 
ενισχύσεων συνεχίζει να προκαλεί προβληµατισµό και είναι αναγκαία η περαιτέρω 
προσέγγιση της νοµοθεσίας και η επιβολή αυστηρότερων διαδικασιών ελέγχου. 
Περαιτέρω προσπάθειες χρειάζονται επίσης και στον τοµέα της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εµπορευµάτων (τυποποίηση και εποπτεία της αγοράς). Καµία 
πρόοδος δεν έχει σηµειωθεί στον οπτικοακουστικό τοµέα και χρειάζονται µεγάλες 
προσπάθειες για την εναρµόνιση του φορολογικού συστήµατος µε το κεκτηµένο. 
 
Αν και σηµειώθηκε πρόοδος στον τοµέα της γεωργίας, αυτές οι προσπάθειες 
πρέπει να συνεχισθούν, ιδιαίτερα στον τοµέα της αλιείας. Ενώ η πρόοδος είναι 
ικανοποιητική στον τοµέα των µεταφορών, οι προσπάθειες πρέπει τώρα να 
επικεντρωθούν στην δηµοσιονοµική εναρµόνιση των οδικών µεταφορών, της 
ναυτικής ασφάλειας καθώς και την εναρµόνιση µε το κεκτηµένο στον τοµέα της 
αεροπλοΐας. Σηµαντική είναι η πρόοδος στον τοµέα του περιβάλλοντος, παρόλο 
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που το επίπεδο προσαρµογής δεν είναι ίδιο σε όλους τους τοµείς. Οι προσπάθειες 
που έχουν γίνει στον κοινωνικό τοµέα πρέπει να συνεχισθούν, ιδιαίτερα σχετικά 
µε την ικανότητα εφαρµογής του κεκτηµένου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί 
στον τοµέα της περιφερειακής πολιτικής όπου χρειάζεται να γίνουν πολλά. 
Εντυπωσιακή είναι η πρόοδος στους τοµείς της δικαιοσύνης και εσωτερικών 
υποθέσεων, αλλά πολύ λίγα έχουν γίνει στον τοµέα του τελωνειακού καθεστώτος, 
όπου η ικανότητα της διοίκησης είναι ανεπαρκής. Μικρή είναι η πρόοδος σχετικά 
µε τον δηµοσιονοµικό έλεγχο.  
 
Η Λιθουανία έχει καταβάλει σηµαντικές προσπάθειες στον τοµέα της ενεργειακής 
πολιτικής. Είναι ικανοποιητική η απόφασή της να θέσει εκτός λειτουργίας τον 
πυρηνικό σταθµό της Ignalina, καθώς αποτελεί σηµαντική ένδειξη της δέσµευσής 
της προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.  
 
Απαιτείται συνεχής προσοχή προκειµένου να διασφαλισθεί ότι η πρόοδος που έχει 
επιτευχθεί στην µεταφορά του κεκτηµένου και στην εκπλήρωση των περισσότερων 
από τις βραχυπρόθεσµες προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης προσχώρησης θα 
συµβαδίζει µε αντίστοιχη πρόοδο στην ικανότητα εφαρµογής και επιβολής. 
Ιδιαίτερης προσοχής χρήζουν οι τοµείς του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, του 
περιβάλλοντος, των τελωνείων, της περιφερειακής πολιτικής, της κοινωνικής 
πολιτικής και του δηµοσιονοµικού ελέγχου. Ο νέος νόµος για την δηµόσια 
διοίκηση και η συνεχιζόµενη µεταρρύθµιση του δικαστικού κλάδου, αποτελούν 
θετικές εξελίξεις προς αυτή την κατεύθυνση.  
 
Το πλήρες κείµενο της δεύτερης Περιοδικής Έκθεσης για την πορεία της 
Λιθουανίας προς την διεύρυνση µπορεί να αναζητηθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: 
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/lithuania/rep_10_99/index.ht
m. 
 
β) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  
Στις 11 Μαρτίου 1998, το ΕΚ ενέκρινε ψήφισµα σχετικά µε τις προτάσεις 
απόφασης του Συµβουλίου που αφορούν τις αρχές, προτεραιότητες, ενδιάµεσους 
στόχους και όρους των προενταξιακών εταιρικών σχέσεων µε τις υποψήφιες προς 
ένταξη χώρες {COM. (98)0053 - C4-0130/98, εισηγητής: κ. Oostlander 
[συνεισηγητής σχετικά µε την Λιθουανία, κ. Kristoffersen] (Εγγρ. A4-0087/98)}. 
 
Ο εισηγητής τόνιζε ότι ο κατάλογος µε τις βραχυπρόθεσµες και µεσοπρόθεσµες 
προτεραιότητες και τους ενδιάµεσους στόχους που είχαν καθορισθεί για την 
Λιθουανία στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης προσχώρησης φαίνεται ότι είvαι 
πλήρης παρόλo πoυ δεv είvαι πάvτα σαφές βάσει πoιωv κριτηρίωv oρισµέvoι 
στόχoι έχoυv καταταχθεί στoυς βραχυπρόθεσµoυς  αvτί vα καταταχθoύv στoυς 
µεσoπρόθεσµoυς, ή αvτιστρόφως. Τα στoιχεία τα oπoία επισηµαίvovται ειδικά στo 
αφoρόv τη Λιθoυαvία µέρoς τoυ ψηφίσµατoς τoυ Κoιvoβoυλίoυ σχετικά µε την 
Ατζέντα 2000 (παράγραφοι 99 και 100), έχoυv ληφθεί υπόψη: µεταρρύθµιση και 
εvίσχυση της δηµόσιας διoίκησης και συγκεκριµέvα µέτρα για τηv αvτιµετώπιση 
της διαφθoράς. Στo ψήφισµα επισηµαίvεται, επίσης, η αvάγκη για λήψη 
σηµαvτικώv µέτρωv για τηv εφαρµoγή και την επιβολή των αρχών του κράτους 
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δικαίου. Φυσικά, αυτός ο τοµέας είναι πολύ ευρύς και οι µεσοπρόθεσµοι στόχοι 
για τη βελτίωση της λειτουργίας της δικαστικής εξουσίας και την ενίσχυση του 
τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων τον καλύπτουν ως ένα 
βαθµό.  
 
Το ΕΚ αναφέρθηκε ρητά στην ανάγκη βελτίωσης του συστήµατος των κανόνων που 
διέπουν την αγορά εργασίας. Το τµήµα που υπάγεται στις µεσοπρόθεσµες 
προτεραιότητες του τοµέα απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων δεν 
αντιµετωπίζει αυτό το θέµα µε ικανοποιητικό τρόπο. Το ΕΚ σηµειώνει ότι το 
ζήτηµα της ασφάλειας του πυρηνικού σταθµού της Ignalina εξετάζεται, και ότι το 
σχέδιο για την οριστική παύση της λειτουργίας της θα εκπονηθεί το τρέχον έτος. 
Ωστόσο, δεν αναφέρεται η παρακολούθηση του σχεδίου αυτού.  
 
Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo απoφάσισε, ικαvoπoιώvτας τηv επιθυµία της 
Επιτρoπής, vα διατηρήσει ως έχει τov διαχωρισµό τωv υπoψηφίωv χωρώv σ' αυτές 
πoυ θα εvταχθoύv σε πρώτη φάση και αυτές πoυ θα εvταχθoύv σε µεταγεvέστερη 
φάση. Το ΕΚ ήταν κατά βάση αντίθετο µε αυτή τη διάκριση - και οι τρεις 
εισηγητές για τα κράτη της Βαλτικής επέστησαν την προσοχή στην ανάγκη οι 
διαπραγµατεύσεις να µη διεξαχθούν κατά τρόπο επιζήµιο για τη συνεργασία 
µεταξύ των χωρών αυτών, συνεργασία που παρουσιάζει σηµαντική πρόοδο. Ο 
συνεισηγητής για την Λιθουανία εξέφρασε επίσης την άποψη ότι στο έγγραφο της 
Επιτροπής δεν φαίνεται να υπάρχει σαφής διάκριση µεταξύ των πέντε χωρών που 
θα ενταχθούν σε πρώτη φάση από αυτές που θα ενταχθούν σε µεταγενέστερη 
φάση, εκτός από την σύντοµη αναφορά στο ότι οι τελευταίες δικαιoύvται ειδικής 
εvίσχυσης για τη µετάβαση και ότι οι γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής είχαν 
επισηµάνει κάποιες σοβαρές δυσκολίες.  
 
Τον ∆εκέµβριο του 1998, το ΕΚ ενέκρινε µια έκθεση “σχετικά µε την αίτηση 
προσχώρησης της Λιθουανίας στην ΕΕ, ενόψει του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου ….. 
της Βιέννης στις 12 και 13 ∆εκεµβρίου 1998” (A4-0431/98, εισηγητής κ. 
Kristoffersen). Η έκθεση τόνιζε την ύψιστη σηµασία της διατήρησης του θετικού 
κλίµατος που οδήγησε την Λιθουανία στην αίτηση ένταξής της στην ΕΕ.  
 
γ)  Συµβούλιο Υπουργών  
Όταν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφάσισε την έναρξη των διαπραγµατεύσεων 
προσχώρησης, στην σύνοδο κορυφής του Λουξεµβούργου τον ∆εκέµβριο του 
1997, η Λιθουανία δεν περιλαµβανόταν στην οµάδα χωρών του πρώτου κύµατος, 
µε τις οποίες θα ξεκινούσαν οι διαπραγµατεύσεις. Η λιθουανική κυβέρνηση είχε 
την ελπίδα ότι κατά τη σύνοδο κορυφής της Βιέννης, τον ∆εκέµβριο του 1998 θα 
αποφασιζόταν να περιληφθεί η Λιθουανία σε αυτή την οµάδα. Ωστόσο, παρόλο 
που το Συµβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο της Λιθουανίας, 
αποφάσισε να µην µεταφέρει καµία χώρα στην οµάδα του πρώτου κύµατος. Για 
πληροφορίες σχετικά µε προηγούµενες εξελίξεις, βλέπε το προηγούµενο έγγραφο 
(PE 167.533/αναθ. 1).  
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δ) Κυβέρνηση της Λιθουανίας  
Μετά την δηµοσίευση της δεύτερης Περιοδικής Έκθεσης της Επιτροπής, το 
υπουργείο εξωτερικών της Λιθουανίας εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο τύπου: Η 
Λιθουανία περίµενε για πολύ καιρό αυτό το µεγάλης πολιτικής σηµασίας 
έγγραφο, καθώς περιλαµβάνει συστάσεις προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 
Ελσίνκι σχετικά µε την επέκταση των διαπραγµατεύσεων προσχώρησης. Η 
Επιτροπή αναγνώρισε την σηµαντική πρόοδο της Λιθουανίας και πρότεινε την 
έναρξη διαπραγµατεύσεων για την προσχώρηση της Λιθουανίας. Χώρες για τις 
οποίες προτάθηκε επίσης η έναρξη των διαπραγµατεύσεων ήταν η Μάλτα, η 
Λεττονία, η Σλοβακία και, µε κάποιους όρους, η Βουλγαρία και η Ρουµανία.  
 
Η αναγνώριση των προσπαθειών που κατέβαλε η Λιθουανία τα τελευταία έτη είναι 
ένα ενθαρρυντικό στοιχείο και ευνοεί την εθνική κινητοποίηση για τις ετοιµασίες 
της προ-ενταξιακής περιόδου. Παρά τον αρνητικό αντίκτυπο της ρωσικής 
οικονοµικής κρίσης επί των µεταρρυθµίσεων σε εθνικό επίπεδο, η ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση επηρεάζει και διαµορφώνει όλο και περισσότερο τις εξελίξεις στην 
Λιθουανία και διατηρεί τη δυναµική των µεταρρυθµίσεων σε κάθε σχετικό τοµέα.  
 
Η σταθερή εξωτερική πολιτική της Λιθουανίας, συµπεριλαµβανοµένων των καλών 
σχέσεων µε τις γειτονικές χώρες, αποτελεί επίσης µια σηµαντική προϋπόθεση για 
την επιτυχή συµµετοχή της στην διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η 
πορεία της Λιθουανίας προς την ΕΕ ήδη είναι και θα παραµείνει, επωφελής για 
όλες τις γειτονικές της χώρες.  
 
Η Επιτροπή αναγνώρισε ότι η Λιθουανία παρουσιάζει άψογες δηµοκρατικές 
πρακτικές, ενδυναµώνει τα θεµέλια της οικονοµίας της αγοράς και την λειτουργία 
της, όπως και την δυνατότητα αντιµετώπισης των ανταγωνιστικών πιέσεων της 
ενιαίας αγοράς της ΕΕ. Επιπλέον, η Λιθουανία σηµειώνει πρόοδο όσον αφορά 
στην υιοθέτηση του κεκτηµένου της ΕΕ και αναπτύσσει τις διοικητικές ικανότητες 
για την εφαρµογή του. Η απόφασή της σχετικά µε τον πυρηνικό σταθµό της 
Ignalina αποτελεί σηµαντικό προηγούµενο για την Κεντρική και Ανατολική 
Ευρώπη και η Επιτροπή επιβεβαίωσε την ετοιµότητά της για την παροχή 
χρηµατοοικονοµικής και τεχνικής βοήθειας για την οριστική παύση λειτουργίας 
της µονάδας.  
 
Η κυβέρνηση της Λιθουανίας θα λάβει υπόψη της τα θέµατα που απαιτούν 
περαιτέρω προσοχή τα οποία προσδιορίστηκαν στην έκθεση προόδου, κατά την 
ενηµέρωση και σχεδιασµό του εθνικού προγράµµατος προσχώρησης στην ΕΕ.  
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*  *  * 

 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε απευθυνθείτε : 
Adam ISAACS, European Parliament, DG IV, Brussels 
Service for International Cooperation, Analysis and Documentary Research 
Τηλ : (32) 2 284 3072 /Φαξ : (32) 2 284 9063 / e-mail: aisaacs@europarl.eu.int 
 
Για πληροφορίες στον οικονοµικό τοµέα, παρακαλούµε απευθυνθείτε : 
John WITTENBERG, European Parliament, DG IV, Luxembourg 
Division for International and Constitutional Affairs 
Τηλ: (352) 4300 22447 / e-mail: jwittenberg@europarl.eu.int 
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