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 2 PE 167.533/rév.3 

Euroopan parlamentin sihteeristön laajentumista käsittelevän erityistyöryhmän tilannekatsaukset pyrkivät esittelemään järjestelmällisesti ja yhteenvedonomaisesti 
unionin laajentumisesta käytävän eri seikkoja koskevan keskustelun nykytilan sekä jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin toimielinten omaksumat kannat. 
Tilannekatsauksia päivitetään neuvottelujen edetessä. Tähän mennessä on julkaistu seuraavat katsaukset: 
 
 
Numero Otsikko         PE-nro  Päivämäärä Kielet 
 
1  Kypros ja Euroopan unionin jäsenyys     167.284/korj. 5  21.10.99 Kaikki 
2  Unkari ja Euroopan unionin laajentuminen     167.296/korj. 2 01.02.99 Kaikki 
3  Romania ja sen liittyminen Euroopan unioniin    167.297/korj. 2 26.02.99 Kaikki 
4  Tšekin tasavalta ja Euroopan unionin laajentuminen   167.335/korj. 3 18.10.99 Kaikki 
5  Malta ja sen suhteet Euroopan unioniin    167.350/korj. 3 01.07.99 Kaikki 
6  Bulgaria ja Euroopan unionin laajentuminen    167.392/korj. 3 11.10.99 Kaikki 
7  Turkki ja sen suhteet Euroopan unioniin    167.407/korj. 2 17.06.99 Kaikki 
8  Viro ja Euroopan unionin laajentuminen    167.409/korj. 2 18.11.99 Kaikki 
9  Slovenia ja sen liittyminen Euroopan unioniin   167.531/korj. 2 11.11.99 Kaikki 
10  Latvia ja Euroopan unionin laajentuminen    167.532/korj. 2 27.09.99 Kaikki 
11  Liettua ja Euroopan unionin laajentuminen    167.533/korj. 3 23.11.99 Kaikki 
12  Puola ja sen liittyminen Euroopan unioniin    167.587/korj. 3 25.11.99 Kaikki 
13  Slovakia ja sen liittyminen Euroopan unioniin   167.609/korj. 2 20.08.99 Kaikki 
14  Venäjä ja Euroopan unionin laajentuminen    167.734/korj. 2 25.10.99 Kaikki 
15  Euroopan unionin laajentumisen institutionaaliset näkökohdat  167.299/korj. 1 21.06.99 DE-EN-ES -FR-IT 
16  Euroopan unionin talouden valvonta ja suojelu laajentumisen näkökulmasta 167.330  09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17  Ympäristöpolitiikka ja laajentuminen    167.402  23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18  Eurooppa-konferenssi ja Euroopan unionin laajentuminen  167.410  03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19  EU:n laajentumisen talousarviovaikutukset    167.581  12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20  Demokratia ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen EU:n laajentumisprosessissa 167.582  01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21  Laajentuminen sekä taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus 167.584  08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22  EU:n laajentumista koskeva tilastoliite    167.614/korj. 6 13.10.99 EN 
23  Laajentumisen oikeudelliset näkökohdat    167.617  19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24  Liittymistä valmisteleva strategia Euroopan unionin laajentumista varten 167.631  17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25  Laajentumisprosessiin liittyvä yhteistyö oikeus- ja sisäasioissa  167.690/korj. 1 30.03.99  DE-EN-ES-FR-IT 
26  Naisten oikeudet ja EU:n laajentuminen    167.735  14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27  Laajentuminen ja maatalous     167.741  03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT 
28  Sveitsi ja laajentuminen      167.777/korj. 1 08.03.99 Kaikki 
29  Laajentuminen ja kalastus      167.799  12.10.98 Kaikki 
30  Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja Euroopan unionin laajentuminen 167.822/korj. 1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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Numero Otsikko        PE-nro  Päivämäärä Kielet 
 
31  Turvallisuus ja puolustus ja Euroopan unionin laajentuminen  167.877  30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32  Euroopan talousalue (ETA) ja EU:n laajentuminen   167.887  17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33  PHARE-ohjelma ja EU:n laajentuminen    167.944  04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34  Talous- ja rahaliitto (EMU) ja EU:n laajentuminen   167.962/korj. 1 20.10.99 DE-EN-ES-FR-IT 
35  Teollisuuspolitiikka ja EU:n laajentuminen    167.963/korj. 1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
36  Agenda 2000 ja EU:n laajentumisprosessi    168.008/korj. 1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
37  Laajentuminen ja taloudelliset ulkosuhteet    168.062/korj. 1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38  Euroopan parlamentin rooli laajentumisprosessissa   168.065  27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
39  EU:n laajentumisen sosiaaliset näkökohdat    168.115/korj. 1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40  Ydinturvallisuus Keski- ja Itä-Euroopan hakijamaissa   168.257  22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
41  Yleinen mielipide laajentumisesta EU:n jäsenvaltioissa ja hakijamaissa 168.296  22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
42  Venäläinen vähemmistö Baltian maissa ja EU:n laajentuminen  168.307  03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT 
43  Energiapolitiikka ja EU:n laajentuminen    168.394  10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
44  Liikennepolitiikka ja EU:n laajentuminen    168.459  28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
45  Kansalliset parlamentit ja EU:n laajentuminen   168.571  10.11.99 DE-EN-ES-FR-IT 
 
 
  
 
Jos haluatte kopiot oheisista tilannekatsauksista, ottakaa yhteyttä: 
 E. Deguffroy, Luxemburg, SCH huone 602, puh. (352) 4300-22906 / faksi: (352) 4300-29027 
 Laajentumista käsittelevä erityistyöryhmä, Bryssel, LEO 06D119, puh. (32 2) 284 2381 / faksi: (32 2) 284 4984 
 Laajentumista käsittelevä erityistyöryhmä, Strasbourg, IP2 447, puh. (33 3) 8817-4408 / faksi: (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. YHTEENVETO 
 
Viime viikot ovat olleet Liettuassa tavattoman tapahtumarikkaita. Uuden kansallisen energia-alan 
strategian hyväksymistä on pidetty hyvänä uutisena, koska siinä käsitellään Ignalinan 
ydinvoimalan tulevaisuutta. Strategiassa hahmotellaan myös maan tärkeimmän öljynjalostamon 
yksityistämistä ja yhdysvaltalaisen yrityksen ottamista sen uudeksi osakkaaksi. Pääministeri 
Rolandas Paksasin mielestä yksityistämisen ehdot suosivat liikaa uutta osakasta, ja kun hänen 
hallituksensa oli valmis edistämään hanketta, hän erosi. Uusi pääministeri Andrius Kubilius aloitti 
virassaan marraskuun alussa. 
 
Euroopan komission toinen määräaikaiskertomus Liettuan edistymisestä Euroopan unioniin 
liittymisen valmisteluissa sai Liettuan hallituksessa lokakuussa lämpimän vastaanoton. Komissio 
suositteli liittymisneuvottelujen aloittamista mahdollisimman pian. Komissio pitää erityisen 
tervetulleina toimenpiteitä, jotka Liettua on toteuttanut Ignalinan ydinvoimalan tulevaisuutta 
ajatellen, ja lupaa lisää taloudellista tukea sulkemisprosessia varten. 
 
 
II.  POLIITTINEN TILANNE 
 
a) Lähihistoria 
 
Vytautas Magnusin aikana, 1400-luvun alussa, Liettua oli Euroopan suurimpia maita, joka ulottui 
laajimmillaan Itämereltä Mustallemerelle asti. Moskovan suuriruhtinaskunnasta tulevan uhan 
torjumiseksi Liettuan suurherttuakunta (joka oli perustettu 1200-luvun puolivälissä) muodosti 
vuonna 1569 Puolan kanssa ns. Lublinin unionin, jolloin syntyi Puolan ja Liettuan unioni. 
Vuonna 1795, Puolan kolmannessa jaossa, Liettua liitettiin Venäjän keisarikuntaan. Kapinointi 
venäläistä hallintoa vastaan tukahdutettiin vuosina 1830–1831 ja vuonna 1863. Tämän jälkeen 
Liettuassa alkoi venäläistämisen kausi. 
 
Saksalaiset joukot miehittivät Liettuan vuonna 1915. Miehityksestä huolimatta "Liettuan 
konferenssi" kutsuttiin koolle syyskuussa 1917 ja Liettua julistautui itsenäiseksi 16. helmikuuta 
1918. Ensimmäinen demokraattinen perustuslaki hyväksyttiin elokuussa 1922, mutta joulukuussa 
1926 Antanas Smetona kaappasi vallan ja perusti diktatuurihallinnon, joka kesti vuoteen 1940 
asti. Neuvostoliiton ja Saksan 23. elokuuta 1939 allekirjoittamassa Molotovin ja Ribbentropin 
sopimuksessa Liettua määrättiin Saksan vaikutuspiiriin. Syyskuussa tehty Natsi-Saksan ja 
Neuvostoliiton ystävyys- ja rajasopimus antoi kuitenkin Neuvostoliitolle mahdollisuuden ottaa 
Liettuan valvontaansa. 
 
Maaliskuussa 1990 uusi itsenäisyysmielinen parlamentti valitsi Vytautas Landsbergisin Liettuan 
de facto presidentiksi ja julisti maan itsenäisyyden palautetuksi 11. maaliskuuta 1990. Liettuasta 
tuli näin ollen ensimmäinen itsenäiseksi julistautunut Baltian maa tai IVY-maa. Neuvostoliiton 
sotilaallinen interventio tammikuussa 1991 vahvisti itsenäisyyden kannatusta kansan 
keskuudessa, ja Liettuassa pidettiin kansanäänestys itsenäisyydestä 9. helmikuuta 1991. Kun 
valtiollinen hätätilakomitea teki Moskovassa vallankaappausyrityksen vuoden 1991 elokuun 
puolivälissä, Liettuassa pelättiin, että Neuvostoliitto yrittää uudelleen syrjäyttää Landsbergisin 
hallinnon ja palauttaa neuvostovallan. Neuvostoarmeijan panssarikolonna tunkeutui Vilnaan, 
mutta Liettuan hallitus määräsi neuvostojoukot poistumaan maasta ja ilmoitti toistamiseen 
Liettuan kansan haluavan liittyä uudelleen Länsi-Eurooppaan. 
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Vallankaappauksen epäonnistumisen jälkeen ulkovallat tunnustivat vihdoinkin Liettuan 
itsenäisyyden. Neuvostoliiton valtioneuvosto tunnusti Liettuan itsenäisyyden 6. syyskuuta 1991. 
 
b) Instituutiot 
 
Itsenäistymisen jälkeen Liettua sovelsi Neuvostoliiton perustuslain muutettua versiota siihen asti, 
kunnes uusi perustuslaki hyväksyttiin kansanäänestyksessä lokakuussa 1992. Maan 
yksikamarinen kansanedustuslaitos on nimeltään Seimas, ja siinä on 141 neljän vuoden välein 
sekajärjestelmällä valittavaa jäsentä. 71 kansanedustajaa valitaan yhden edustajan vaalipiireistä ja 
70 kansanedustajaa puolestaan listavaaleilla suhteellisen vaalitavan mukaan. Äänikynnys on 5 
prosenttia. Äänioikeus on kaikilla 18 vuotta täyttäneillä Liettuan kansalaisilla. Toimeenpanovaltaa 
käyttää valtioneuvosto (hallitus), jota johtaa presidentin nimittämä ja Seimasin hyväksymä 
pääministeri. 
 
Presidentti valitaan suorilla vaaleilla viiden vuoden toimikaudeksi, ja presidentin toimikaudet on 
rajoitettu kahteen perättäiseen kauteen. Liettuan perustuslain mukaan presidentti on 
valtionpäämies, jolla on suhteellisen laajat valtaoikeudet. Niihin kuuluvat - Seimasin vahvistuksen 
vaativa oikeus - nimittää ja myös erottaa pääministeri, yksittäiset ministerit ja puolustusvoimien 
ylipäällikkö. Presidentillä on myös tiettyjä ulkopoliittisia valtaoikeuksia. 
 
Liettuan oikeusjärjestelmä on piirioikeuksien ja (alueellisten) hallinto-oikeuksien portaittainen 
järjestelmä. Ylimpänä on korkein oikeus, ja sen tuomarit nimittää Seimas, joka nimittää myös 
perustuslakituomioistuimen yhdeksän tuomaria. Liettuassa on myös vetoomustuomioistuin, 
jonka tuomarit nimittää presidentti. Perustuslakituomioistuin varmistaa, että lait ovat perustuslain 
mukaisia, ja sillä on oikeus asettaa tuomarit ja presidentti syytteeseen valtakunnanoikeudessa. 
Tuomioistuimet ja valtakunnansyyttäjä ovat asemaltaan hyvin riippumattomia. 
 
Vaalit pidettiin viimeksi loka-marraskuussa 1996. Tulokset olivat seuraavanlaiset: 
 
 Prosenttiosuus äänistä  

vuonna 1996 
Paikkajakauma 
joulukuussa 1998 

Kotimaanliitto – konservatiivit 29,8 69 
Kristillisdemokraatit 12,2 15 
Keskustaunioni 8,2 15 
Liettuan demokraattinen työväenpuolue 9,5 12 
Liettuan sosiaalidemokraattinen puolue 6,6 10 
Liettuan demokraattinen puolue 2,1 2 
Sitoutumattomat 20,7 12 
Muut 10,9 6 
 
Vuonna 1996 valituista 137 jäsenestä oli naisia 24 (17,52 prosenttia). 
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c) Viime aikojen tapahtumat 
 
i) Pääministerin ero 
Liettuan pääministeri Rolandas Paksas erosi virastaan 27. lokakuuta niiden erimielisyyksien 
johdosta, joita hallituksessa oli kansalliseen öljyteollisuuteen tehtäviä sijoituksia koskevan 
sopimuksen solmimisesta yhdysvaltalaisen Williams-yrityksen kanssa (ks. myös energia-alan 
strategiaa koskeva luku). Pääministeri äänesti sopimuksen allekirjoittamista vastaan, ja samoin 
tekivät talousministerit Eugenijus Maldeikis ja Jonas Lionginas. Oikeusministeri pidättyi 
äänestyksestä, mutta kaikki muut ministerit äänestivät sopimuksen puolesta. Paksas ilmoitti 
olevansa yksityistämisen ja investointien kannalla, mutta hän ei voinut hyväksyä Williamsin  
sopimuksen ehtoja. Presidentti Adamkus valtuutti kuitenkin valtionhallinnon uudistuksista ja 
paikallisviranomaisista vastaavan ministeri Sigitas Kaktysin parafoimaan sopimuksen. Kaksi 
kolmesta Williamsin kanssa tehdystä sopimuksesta parafoitiin 22. lokakuuta. 
 
Paksasin seuraaja on Andrius Kubilius, Seimasin varapuhemies. Kubilius johti vuosina 1992–
1996 kotimaanliiton konservatiiviryhmää Seimasissa. Aloittaessaan pääministerinä Kubilius 
lupasi pitäytyä edelleen konservatiivipuolueen vaaliohjelmassa ja ryhtyä "erittäin pikaisiin toimiin 
uuden hallituksen muodostamiseksi, ohjelman laatimiseksi ja vahvistamiseksi sekä nopeaa 
ratkaisua vaativien ongelmien ratkaisemiseksi". Kubilius on jo kymmenes pääministeri 
maaliskuussa 1990 tapahtuneen Liettuan itsenäisyyden palauttamisen jälkeen. 
 
ii) Energia-alan strategia 
Liettuan Seimas (parlamentti) hyväksyi 6. lokakuuta kansallisen energiastrategian. Strategiassa 
tarkistetaan ja täsmennetään Liettuan energia-alan kehityssuunnat ja esitetään energia-alan 
uudelleenjärjestelyä ja energiamarkkinoiden luomista koskevia suosituksia. Yksi strategian 
keskeisistä osista on Ignalinan ydinvoimalan sulkemisen seurantasuunnitelma. Seimas hyväksyi 
myös muutoksia maan öljy-yhtymään tehtäviä sijoituksia koskevien viiden lain pakettiin. Paketin 
tärkeimmässä laissa ehdotetaan 51 prosentin osuuden myymistä Mazeikiu Naftan (Mazeikiai Oil) 
osakkeista yhdysvaltalaiselle Williams International -yhtiölle. Hallitus halusi löytää 
yhteistyökumppanin, jolla ei ole merkittävää asemaa muualla Euroopassa, koska se uskoi 
sijoituksista tulevan riittävän suuria, jos yhteistyökumppanilla ei olisi muita tärkeämpiä 
sijoituskohteita. Tämä logiikka sulki pois venäläisen yhteistyökumppanin. Euroopan 
jälleenrakennus -ja kehittämispankki (EBRD) ja Kansainvälinen rahoitusyhtiö (IFC) saavat 
tilaisuuden hankkia osakkeita yhtymästä, johon kuuluvat Mažeikiain öljynjalostamo, Butingen 
öljyterminaali ja Biržaissa toimiva öljy-yhtiö. 
 
Energia-strategian mukaan Ignalinan ydinvoimalan yksikkö 1 suljetaan vuoteen 2005 mennessä. 
Liettua odottaa saavansa tämän tavoitteen saavuttamista varten huomattavaa ja pitkäaikaista 
taloudellista tukea Euroopan unionilta, G7-mailta, muilta valtioilta ja kansainvälisiltä 
rahoituslaitoksilta. Kakkosreaktorin lopullisen sulkemisen ehdoista, joissa otetaan huomioon 
reaktoreiden eri käyttöiät, tehdään vastaavasti päätös seuraavassa kansallisessa energiastrategiassa 
(2004). Komissio on ilmoittanut, että EU on valmis myöntämään Liettualle 10 miljoonaa euroa 
PHARE 1999 -varoista Ignalinan ydinvoimalan sulkemista varten, ja komissio on lupautunut 
myöntämään 20 miljoonan euron suuruisen vuosittaisen avustuksen tulevina vuosina. 
 
 
 



 8 PE 167.533/rév.3 

iii) Suhteet Viroon ja Latviaan 
Kaikki kolme Baltian maata aloittavat vuonna 2000 henkilötunnusjärjestelmien 
yhdenmukaistamisen. Ensi vuonna maat hyväksyvät henkilötunnuksia koskevat vaatimukset. 
Ajatuksen esittivät asianomaisten maiden maahanmuuttovirastojen päälliköt seminaarissa, jonka 
Baltian maiden neuvoston maahanmuuttokomitea järjesti Tallinnassa lokakuun puolivälissä. 
Viranomaiset hyväksyivät edellä mainittuja asioita koskevan toimintasuunnitelman vuodelle 
2000. On odotettavissa, että yhdenmukaistamisen jälkeen henkilötunnuksia on helpompaa 
käyttää ja valvoa. Tunnuksista tulee lisäksi entistä luotettavampia. Seminaarin osallistujat 
keskustelivat myös siitä, miten EU:n maahanmuuttovirastoille antamaa tukea voitaisiin käyttää 
tehokkaasti. 
 
Liettuan, Latvian ja Viron oikeusministerit solmivat Vilnassa 18. lokakuuta sopimuksen vuoden 
2000 yhteistyöstä. Sopimuksessa mainitaan yhteisten seminaarien, neuvottelujen ja pyöreän 
pöydän kokousten järjestäminen ensi vuoden huhtikuuhun mennessä. Liettuan oikeusministeri 
Gintaras Balciunasin mukaan suunnitelma sisältää myös neuvottelut lainsäädännön 
yhdenmukaistamisesta EU:n lainsäädännön kanssa, oikeudenkäyntimenettelyjen 
yhtenäistämisestä sekä maksuttomasta oikeusavusta rikos-, siviili- ja hallinto-oikeudellisissa 
jutuissa. 
 
Liettuan Seimas (parlamentti) ratifioi 28. lokakuuta Latvian kanssa solmitun sopimuksen 
aluevesirajojen määräämisestä. Sopimus ei koske yksinoikeutettua talousvyöhykettä eikä 
Itämeressä olevaa mannerjalustaa. Liettuan ja Latvian välinen merirajoja koskeva sopimus 
allekirjoitettiin 9. heinäkuuta tänä vuonna. 
 
iv) Suhteet Venäjään 
Seimas (Liettuan parlamentti) ratifioi 19. lokakuuta rajasopimuksen Venäjän kanssa. Seimas 
hyväksyi ehdottomalla äänten enemmistöllä valtioiden rajojen demarkaatiota ja Itämeressä 
olevan mannerjalustan rajojen määräämistä koskevan sopimuksen. Sopimuksen allekirjoittivat 
lokakuussa 1997 Liettuan tasavallan presidentti Algirdas Brazauskas ja Venäjän federaation 
presidentti Boris Jeltsin. Venäjän ulkoministeriö ilmoitti toivovansa, että rajasopimus 
toimitettaisiin Venäjän duumalle ratifioitavaksi välittömästi. 
 
 
III. TALOUDELLINEN TILANNE 
 
a) Yhteenveto 
 
Liettualla on tällä hetkellä taloudellisia vaikeuksia. BKT on pienentynyt tänä vuonna 
huomattavasti, deflaatio on saanut jalansijaa ja budjettivaje pahenee koko ajan selvästi. Liettuan 
taloudelliset ongelmat johtuvat sekä ulkoisista että sisäisistä tekijöistä: 

• Venäjän talouskriisin vaikutukset ovat alkaneet voimistua viime kuukausina yhä 
selvemmin, vaikka hallituksen tarmokkaat reaktiot alun perin lievensivätkin niitä. 

• Perinteisten markkinoiden romahtaminen on ollut erityisen kova isku maataloudelle ja 
elintarviketeollisuudelle. 

• Venäjän päätös keskeyttää öljyn toimitukset Mažeikiain jalostamoon useaan otteeseen 
helmikuusta lähtien on johtanut teollisuustuotannon romahtamiseen ja tulojen 
voimakkaaseen vähenemiseen. 
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• Hallitusten liiallinen rahankäyttö sosiaaliturvaan ja taloudellisiin tukiin yhdessä 
veronkannon heikkouden kanssa on johtanut budjettialijäämän kasvuun. 

Valtion menojen kasvu – valtion talousarvion loppusumma kasvoi 1,7 miljardista dollarista 
2,6 miljardiin dollariin vuosien 1996 ja 1999 välillä – oli tarkoitus rahoittaa verotuloja 
kasvattamalla sekä tekemällä veronkiertäjiin kohdistuvia tehoiskuja. Vaikka valtion tulot 
kasvoivat 666 miljoonaa dollaria vuosina 1997–98, menojen nopea kasvu kuormitti taloutta 
suuresti. Kaikki nämä tekijät aiheuttivat kasvun hidastumisen sekä luottamuskriisin tuottajien ja 
kuluttajien keskuudessa. 

b) Nykyinen tilanne 
 
i) Kasvu 
BKT laski 5,7 prosenttia tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Ennusteiden mukaan toisen 
neljänneksen lasku on 3 %. Hallitus ennusti alun perin 5,5 % kasvua vuodelle 1999, mutta laski 
ennustettaan heinäkuussa 1,3 % ja uudelleen syyskuussa 0,3 %. 
 
Teollisuustuotanto väheni 9,2 % vuoden 1999 ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden samaan 
ajanjaksoon verrattuna. Tämä luku on kuitenkin jossain määrin harhaanjohtava. Mažeikiain 
jalostamon osuus 92 miljoonan dollarin laskusta oli 90,25 miljoonaa dollaria. Jalostamon 
tuotannon osuus Liettuan BKT:sta on edelleen lähes 20 %. Syyskuussa hallitus ennusti 4,2 % 
suuruista teollisuustuotannon laskua koko vuodelle 1999. 
 
ii) Hinnat 
Kuluttajahintojen deflaatio alkoi näkyä selvästi ensimmäistä kertaa itsenäistymisen jälkeen. 
Heinäkuussa 1999 kuluttajahinnat olivat laskeneet vuositasolla 0,2 %. Teollisuustuottajien, 
etenkin elintarvike-, vaatetus- ja huonekaluteollisuudessa toimivien, oli pakko alentaa hintoja, 
koska perinteiset vientimarkkinat sulkeutuivat. Vähittäiskaupan liikevaihto pieneni tästä syystä 
ensimmäisellä vusipuoliskolla 13 %. Öljyn ja kulutustavaroiden hintojen nousun odotetaan 
kuitenkin pysäyttävän deflaation. Vuoden 1999 inflaatioennuste on 1,5–2,0 %. 
 
iii) Talousarvio 
Veroviranomaiset keräsivät tammikuun ja heinäkuun välisenä aikana vain 87,2 % suunnitelluista 
vuosituloista. Tämä johti 187 miljoonan USD suuruiseen valtion talousarvion alijäämään, vaikka 
parlamentti oli hyväksynyt tasapainoisen talousarvion. 

Aluksi suunniteltiin vuoden 1999 talousarvion menojen vähentämistä suunnilleen 200 miljoonalla 
dollarilla, mutta ehdotettuja budjettileikkauksia pienennettiin huomattavasti nykyiseen 
112,5 miljoonan USD summaan. Viron ja Latvian hallitukset ovat käyneet vastaavanlaisten 
verotuksellisten ja taloudellisten ongelmien kimppuun paljon päättäväisemmin. Hallituksen 
vapautta rajoittaa kuitenkin jossain määrin parlamenttivaalien läheisyys: vaalit on määrä pitää 
lokakuussa 2000. 

 
iv) Valuuttakysymykset 
Nykyiset ongelmat ovat jälleen kerran herättäneet keskustelun litin devalvoinnista ja 
valuuttaneuvoston lakkauttamisesta. Vaikka hallitus on edelleen sitoutunut lakkauttamaan 
valuuttaneuvoston ja lisäämään keskuspankin toimivaltuuksia sekä poistamaan litin ja dollarin 
kytkennän, se on jatkuvasti lykännyt ehdottoman määräajan asettamista, osittain siitä syystä, että 
se pelkää muutoksen aiheuttavan hallitsemattoman devalvaation. 
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Liettuassa on jo yli vuoden ajan ollut liikkeellä huhuja, joiden mukaan devalvaatiolta on 
mahdoton välttyä, mutta ne ovat tällä hetkellä vähemmän uskottavia kuin aikaisemmin. Liettuan 
Pankki ilmoitti elokuussa toistamiseen, että devalvaatio ei ole harkinnassa. 

Keskuspankin ja valtiovarainministerin välille syntyi huhtikuussa erimielisyyttä. Keskuspankki 
vaati litin kytkemistä dollari–euro -koriin vuoden 1999 lopulla, kun taas valtiovarainministeriö 
ehdotti litin sitomista vain euroon vuoden 2000 aikana. 

c) Kauppa 

Vuonna 1998 kaupan alijäämä oli 8,3 miljardia litiä eli lähes 20 prosenttia BKT:sta, kun Venäjän 
kysynnän romahtaminen johti viennin voimakkaaseen vähenemiseen. Vuoden 1999 viiden 
ensimmäisen kuukauden aikana kaupan alijäämä oli 11 prosenttia pienempi kuin samaan aikaan 
vuotta aiemmin, koska sekä tuonti että vienti vähenivät edelleen nopeasti. Vaikka alijäämän 
pieneneminen on tervetullut kehityssuunta ottaen huomioon, että ulkomaisten investointien 
pitkäaikaisten pääomavirtojen yhteismäärä ei todennäköisesti yllä vuoden 1998 tasolle, tilanteen 
parantuminen johtuu pääasiassa tuonnin vähenemisestä eikä viennin kasvusta. Liettuan 
tuontikysyntä riippuu viennin kasvusta, koska vientituotteet ja suoraan jälleenviedyt tavarat 
sisältävät paljon tuotuja raaka-aineita. 

i) Kauppakumppanit 

 
Taloudellisesta kriisistä huolimatta Venäjä on edelleen Liettuan tärkein tavarantoimittaja, jonka 
osuus vuoden 1999 viiden ensimmäisen kuukauden kokonaistuonnista oli 19,1 %. Lähes yhtä 
tärkeä tuoja oli Saksa, jonka osuus kokonaistuonnista oli 16,8 %. Koko EU:n osuus Liettuan 
tuonnista tammikuun ja kesäkuun välisenä aikana oli 46 %, mikä merkitsi lievää kasvua, koska 
vastaavana aikana vuonna 1998 EU:n osuus oli 44,5 %. 

Vienti Itsenäisten valtioiden yhteisöön (IVY) väheni 68 % vuositasolla viiden ensimmäisen 
kuukauden aikana ja vienti Venäjälle yli 76 %, koska kysyntä alueella romahti vuoden 1998 
elokuun talouskriisin seurauksena. Vienti EU:n markkinoille jatkoi kuitenkin kasvuaan, joka oli 
vuositasolla 12 %. Ottaen huomioon, että liettualaiset vientiyritykset olivat erityisen 
epäedullisessa asemassa, koska (vahvistuvaan dollariin sidotun) litin arvo suhteessa euroon oli 
noussut nopeasti, viennin kasvun jatkuminen näillä markkinoilla on hyvä enne Liettuan 
kilpailukyvyn kannalta. 

 

ii) Kaupan rakenne 

 
Euroopan unioniin viedään enimmäkseen tehdasvalmisteisia tuotteita ja puolivalmisteita. 
Tammikuun ja toukokuun välisenä aikana suunnilleen 37 prosenttia kaikista EU:lle myydyistä 
tuotteista oli tekstiilejä ja vaatteita. Kemikaalien osuus oli 35 prosenttia, mikä merkitsi voimakasta 
kasvua vuoden 1998 osuudesta, joka oli 14 prosenttia. Koska liettualaiset kemikaalien valmistajat 
kasvattivat nopeasti markkinaosuuttaan, EU harkitsi kuitenkin polkumyynnin vastaisten tullien 
asettamista Liettuan lannoitteille heinäkuussa. Perusmetallit muodostavat suuren osan muusta 
viennistä EU-maihin (35 % kokonaisviennistä). Koneiden ja laitteiden osuus kokonaisviennistä 
EU-maihin on pysynyt suunnilleen entisellään eli 11 prosentissa. 

 

Saksa on ottanut Venäjän paikan Liettuan tärkeimpänä vientimarkkina-alueena. Saksan osuus 
viennistä oli tammikuun ja toukokuun välisenä aikana 16,5 %. Seuraavaksi tärkeimmät maat 
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olivat Latvia (13,1 %), Valkovenäjä (7,4 %), Venäjä (6,8 %) ja Tanska sekä Italia (molemmat 
5,8 %). Koska kysyntä Venäjällä, Ukrainassa ja Valkovenäjällä on romahtanut, kahdesta muusta 
Baltian maasta on tullut yhä tärkeämpiä kauppakumppaneita Liettualle. Viron ja Latvian 
yhteenlaskettu osuus Liettuan viennistä oli tammikuun ja kesäkuun välisenä aikana 15 %. Vaikka 
Baltian sisäinen tehdasvalmisteiden kauppa on suureksi osaksi vapautettu, Baltian maiden 
maataloustuottajat ovat yrittäneet vaikuttaa maidensa hallituksiin, jotta nämä käyttäisivät 
rajasuojaa muista Baltian maista peräisin olevia maataloustuotteita vastaan. Vaikka Latvian ja 
Liettuan hallitukset suhtautuivat asiaan myönteisesti, ne luopuivat kerta kerralta suunnitelmistaan 
lisätä protektionistisia esteitä ja noudattivat vuonna 1997 allekirjoitettua Baltian maiden 
maataloustuotteita koskevaa vapaakauppasopimusta. 
 
 
IV. SUHTEET EUROOPAN UNIONIIN 
 
a) Euroopan komissio 
 
Euroopan komissio esitteli 13. lokakuuta toisen määräaikaiskertomuksen Liettuan edistymisestä 
Euroopan unioniin liittymisen valmisteluissa. Komissio kehotti päätelmissään aloittamaan 
viralliset liittymisneuvottelut Liettuan kanssa mahdollisimman pian. Aiemmin komissio oli 
suositellut, että Liettua ei olisi niiden maiden joukossa, joiden kanssa liittymisneuvottelut olisi 
aloitettava. Komissio totesi tarkemmin, että “Liettua täyttää Kööpenhaminan poliittiset kriteerit. 
Liettuan on edelleen kiinnitettävä erityistä huomiota korruption vastaiseen taisteluun ja jatkettava 
oikeuslaitoksen uudistamista”. 
 
“Liettua on edistynyt jatkuvasti toimivan markkinatalouden muodostamisessa, ja jos se onnistuu 
panemaan täytäntöön jäljellä olevan uudistusohjelman, sillä on entistä paremmat mahdollisuudet 
selvitä unionin kilpailupaineesta ja markkinavoimien vaikutuksesta keskipitkällä aikavälillä. 
 
“Makrotalouden vakaus on pystytty säilyttämään, vaikka siitä on tullut entistä haavoittuvaisempi 
osittain Venäjän kriisin vaatimien poliittisten toimien vuoksi. Hallituksen pyrkimykset lieventää 
haitallista ulkoista vaikutusta ovat johtaneet valtion taseen ja ulkomaankauppataseen selvään 
huononemiseen tasolle, jolle ne eivät voi jäädä pitkäksi aikaa. 
 
“Toimia budjettivajeen pienentämiseksi on pidettävä ensisijaisina, koska niiden avulla voidaan 
saada myös vaihtotaseen suuri vaje kuriin, viedä päätökseen rakenneuudistus ja panna käynnissä 
olevat uudistukset voimallisesti täytäntöön. Erityisen tärkeää on saattaa rahoitusalan 
yksityistäminen loppuun ja uudistaa energia-alaa hallituksen äskettäin tekemien tärkeiden 
päätösten mukaisesti. Liettuan on jatkettava ponnistelujaan kauppansa suuntaamiseksi uudelleen 
kohti Euroopan unionia ja muita kehittyneitä markkinoita. Liettuan on myös tehtävä sijoituksia 
infrastruktuuriin ja kehitettävä työvoiman taitoja ylläpitääkseen tuottavuuden pitkäaikaista kasvua 
ja jatkaakseen Liettuan kehittämistä houkuttelevaksi ulkomaisten suorien sijoitusten kohteeksi. 
 
“Liettua on edistynyt useimmilla sisämarkkinoiden aloilla, erityisesti julkisten hankintojen, 
teollis- ja tekijänoikeuksien, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin, pääoman ja palveluiden vapaan 
liikkuvuuden sekä kartellilainsäädännön alalla. Valvontakapasiteettia on kuitenkin parannettava 
erityisesti piratismin vastaisessa taistelussa. Valtiontukien valvonta on edelleen keskeinen 
huolenaihe, ja lisäksi on jatkettava lainsäädännön muokkaamista ja kehitettävä entistä tiukemmat 
valvontamenettelyt. Lisätoimia tarvitaan myös tavaroiden vapaan liikkuvuuden alalla 
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(standardisoinnissa ja markkinoiden valvonnassa). Minkäänlaista edistystä ei ole saatu aikaan 
audio-visuaalisella alalla, ja merkittäviä ponnisteluja tarvitaan verotuksen muuttamiseksi yhteisön 
säännöstön mukaiseksi. 
 
“Vaikka maatalouden alalla on havaittavissa edistystä, siihen liittyviä ponnisteluja on jatkettava. 
Kalastuksen alalla on vielä paljon tehtävää. Vaikka liikenteen alalla edistytään hyvin, 
ponnistelujen on nyt keskityttävä verotuksen yhdenmukaistamiseen tieliikenteen, merenkulun 
turvallisuuden ja ilmailua koskevan yhteisön säännöstön alalla. Ympäristön alalla on saatu aikaan 
huomattavaa edistystä, vaikka vaatimustenmukaisuuden taso vaihtelee. Sosiaalialalla tehtyjä 
ponnisteluja on jatkettava, erityisesti yhteisön säännöstön täytäntöönpanon tehostamiseksi. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä aluepolitiikkaan, jonka alalla on vielä paljon tehtävää. Edistys 
on ollut vaikuttavaa oikeus- ja sisäasiain alalla, mutta vähäistä tullialalla, jolla hallinnon tehokkuus 
on keskeinen huolenaihe. Varainhoidon valvonnassa on tapahtunut hiukan edistystä. 
 
“Liettua on määrätietoisesti kehittänyt energiapolitiikkaa ja tehnyt tervetulleen päätöksen 
Ignalinan ydinvoimalan sulkemisesta, mikä on selkeä merkki sen sitoutumisesta Euroopan 
integraation edistämiseen. 
 
“Huomiota on kiinnitettävä edelleen sen varmistamiseen, että lainsäädännön muuttamisessa ja 
liittymistä valmistelevan kumppanuuden useimpien lyhyen aikavälin tavoitteiden saavuttamisessa 
aikaansaadun edistyksen lisäksi vastaavanlaista kehitystä tapahtuu myös täytäntöönpano- ja 
valvontakapasiteetin parantamisessa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä valtiontukien 
valvontaan, ympäristöön, tullialaan, aluepolitiikkaan, varainhoidon valvontaan ja 
sosiaalipolitiikkaan. Uusi valtionhallintoa koskeva laki ja oikeusjärjestelmän uudistuksen 
jatkaminen edustavat näin ollen myönteistä kehitystä.” 
 
Toinen määräaikaiskertomus Liettuan edistymisestä Euroopan unioniin liittymisen valmisteluissa 
on Web-sivulla http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/lithuania/rep_10_99/index.htm. 
 
 
b) Euroopan parlamentti 
 
Euroopan parlamentti hyväksyi 11. maaliskuuta 1998 päätöslauselman ehdotuksesta neuvoston 
päätökseksi jäsenyyttä hakeneiden maiden liittymistä valmistelevan kumppanuuden periaatteista, 
ensisijaisista alueista, välivaiheen tavoitteista ja edellytyksistä {KOM(98)0053 - C4-0130/98; 
esittelijä: Oostlander [yhteisesittelijä Liettuan osalta: Kristoffersen] (asiakirja A4-0087/98)}. 
 
Esittelijä huomautti, että Liettuaa varten liittymistä valmistelevassa kumppanuudessa laadittu 
lyhyen ja keskipitkän aikavälin ensisijaisten alueiden ja välivaiheen tavoitteiden luettelo näyttää 
suhteellisen laajalta, mutta aina ei ole suinkaan selvää, millä perusteella tietyt osatekijät on 
luokiteltu lyhyen aikavälin tavoitteiksi eikä keskipitkän aikavälin tavoitteiksi tai päinvastoin. 
Agenda 2000 -ohjelmaa koskevan Euroopan parlamentin päätöslauselman Liettuaa koskevassa 
osuudessa (99 ja 100 kohta) mainitaan erityisesti seuraavat osatekijät: julkishallinnon 
uudistaminen ja vahvistaminen sekä konkreettiset toimet korruption vastaisesssa taistelussa. 
Päätöslauselmassa kiinnitettiin huomiota myös siihen, että oikeusvaltion periaatteiden 
soveltamisessa ja valvonnassa tarvitaan merkittäviä toimia. Tavoite on tietenkin ymmärrettävä 
laajasti, ja keskipitkän aikavälin tavoitteisiin kuuluvat oikeusjärjestelmän toiminnan tehostaminen 
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sekä oikeus- ja sisäasioista vastaavien instituutioiden vahvistaminen edistävät omalta osaltaan 
tavoitteen saavuttamista. 
 
Euroopan parlamentti korosti erityisesti työmarkkinalainsäädännön kehittämisen tarvetta. 
Työllisyys- ja sosiaalialan keskipitkän aikavälin tavoitteisiin sisältyvässä osuudessa asiaa ei 
käsitellä tyydyttävästi. Euroopan parlamentti totesi, että Ignalinan ydinvoimalan 
turvallisuusongelma on otettu huomioon ja että sulkemisohjelma on määrä laatia tämän vuoden 
aikana. Ohjelman seurannasta ei ole kuitenkaan mitään mainintaa. 
 
Eurooppa-neuvosto päätti tehdä komission toivomuksen mukaisesti jatkossakin eron jäsenyyden 
nopeasti saavuttavien hakijamaiden ja hitaammin etenevien hakijamaiden välille. Euroopan 
parlamentti vastusti pohjimmiltaan tällaista ajattelutapaa – ja Baltian maista mietinnön laatineet 
kolme esittelijää kiinnittivät huomiota siihen, että neuvotteluissa on vältettävä tekemästä mitään 
sellaista, mikä voisi estää Baltian maiden välille kehittyvää yhteistyötä. Liettuan yhteisesittelijä 
totesi myös, että komission asiakirjasta saa sen vaikutelman, että nopeasti etenevän viisikon ja 
hitaasti etenevän viisikon välillä ei ole suurtakaan eroa: mukana on ainoastaan lyhyt maininta 
siitä, että jälkimmäiset voivat saada tukea tasoitusavun muodossa ja että komission lausunnoissa 
korostetaan tiettyjä vakavia ongelmia. 
 
Euroopan parlamentti hyväksyi joulukuussa 1998 mietinnön "Wienin 11. ja 12. joulukuuta 1998 
järjestettävälle Eurooppa-neuvostolle Liettuan hakemuksesta Euroopan unionin jäseneksi" (A4-
0431/98, esittelijä Kristoffersen). Mietinnössä korostettiin, että on äärimmäisen tärkeää säilyttää 
se myönteinen ilmapiiri, jonka ansiosta Liettua pystyi hakemaan EU:n jäsenyyttä. 
 
c) Neuvosto 
 
Kun Eurooppa-neuvosto päätti joulukuussa 1997 pidetyssä Luxemburgin huippukokouksessa 
käynnistää liittymisneuvottelut, Liettua ei ollut mukana ensimmäisten maiden ryhmässä, jonka 
kanssa neuvottelut oli tarkoitus aloittaa. Liettuan hallitus toivoi, että Wienin huippukokouksessa 
joulukuussa 1998 Liettua päätettäisiin ottaa tähän ryhmään. Vaikka neuvosto piti Liettuan 
edistymistä myönteisenä saavutuksena, se päätti kuitenkin olla ottamatta uusia maita 
ensimmäiseen ryhmään. Lisätietoja muista aikaisemmista kehityslinjoista on edellisessä 
asiakirjassa (PE 167.533/korj. 1). 
 
d) Liettuan hallitus 
 
Komission toisen määräaikaiskertomuksen ilmestyttyä Liettuan ulkoministeriö julkaisi seuraavan 
lehdistötiedotteen: “Tämä on Liettuan kauan odottama poliittisesti merkittävä asiakirja, koska se 
sisältää Helsingin Eurooppa-neuvostolle tarkoitettuja suosituksia liittymisneuvottelujen 
laajentamisesta. Komissio antoi tunnustusta Liettuan huomattavasta edistymisestä ja suositteli 
liittymisneuvottelujen aloittamista Liettuan kanssa. Neuvotteluja suositeltiin myös Maltan, 
Latvian ja Slovakian ja tietyin edellytyksin myös Bulgarian ja Romanian kanssa. 
 
“Liettuan viime vuosien ponnisteluista annettu tunnustus on kannustavaa kansallisten 
jäsenyysvalmistelujen käynnistämisen kannalta. Vaikka Venäjän talouskriisi on vaikuttanut 
kansallisiin uudistuksiin haitallisesti, Euroopan integraatio on vaikuttanut Liettuan tapahtumiin ja 
muovannut niitä yhä enenevässä määrin sekä auttanut pitämään yllä uudistusvauhtia kaikilla 
keskeisillä aloilla. 
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“Liettuan vakaa ulkopolitiikka, hyvät naapurisuhteet mukaan lukien, on myös tärkeä edellytys 
menestykselliselle osallistumiselle Euroopan integraatioprosessiin. Siitä, että Liettua lähestyy 
jatkuvasti Euroopan unionin jäsenyyttä, on hyötyä sen kaikille naapurimaille sekä nyt että 
tulevaisuudessa. 
 
“Komissio totesi, että Liettua ylläpitää moitteettomia demokraattisia käytäntöjä ja lujittaa 
markkinatalouden perustuksia ja sen toimintaa ja että se pystyy selviämään EU:n 
yhtenäismarkkinoiden kilpailupaineista. Lisäksi Liettua edistyy edelleen EU:n säännöstön 
sisällyttämisessä lainsäädäntöönsä ja kehittää hallinnollisia valmiuksia sen valvontaa varten. 
Ignalinan ydinvoimalaa koskevaa päätöstä pidetään tärkeänä ennakkotapauksena Keski- ja Itä-
Euroopassa, ja komissio vahvisti olevansa valmis antamaan sulkemisprosessia varten taloudellista 
ja teknistä apua. 
 
“Liettuan hallitus ottaa huomioon edistymistä koskevassa kertomuksessa mainitut lisätoimia 
vaativat alueet päivittäessään ja kehittäessään EU:n jäsenyyden saavuttamiseksi laadittua 
kansallista liittymisohjelmaansa.” 
 
 

*  *  * 
 
 
Lisätietoja antaa: 
Adam Isaacs, Euroopan parlamentti, PO IV, Bryssel 
Kansainvälisestä yhteistyöstä, analyyseistä ja asiakirjoihin pohjautuvasta tutkimuksesta 
vastaava yksikkö 
Puh: (32) 2 284 3072 / Faksi: (32) 2 284 9063 / sähköposti: aisaacs@europarl.eu.int 
 
Lisätietoja taloutta koskevasta osasta antaa: 
John Wittenberg, Euroopan parlamentti, PO IV, Luxemburg 
Kansainvälisistä ja toimielinten välisistä asioista vastaava jaosto 
Puh: (352) 4300 22447 / sähköposti: jwittenberg@europarl.eu.int 
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LIITE 
 
LIETTUAN HALLITUS 20. MARRASKUUTA 1999 
 
Pääministeri       Andrius Kubilius 
 
--- 
 
Maatalousministeri      Edvardas Makelis 
Ulkoministeri       Algirdas Saudargas 
Puolustusministeri      Ceslovas Stankevicius 
Sosiaaliturva- ja työministeri     Irena Degutiene 
Liikenneministeri      Rimantas Didžiokas 
Kulttuuriministeri      Arunas Bekšta 
Opetus- ja tiedeministeri     Kornelijus Platelis 
Valtionhallinnon uudistuksista ja 
paikallisviranomaisista vastaava ministeri   Sigitas Kaktys 
Ympäristöministeri      Danius Lygis 
Sisäministeri       Ceslovas Blažys 
Valtiovarainministeri      Vytautas Dudenas 
Terveysministeri      Raimundas Alekna 
Kansantalousministeri      Valentinas Milaknis 
Oikeusministeri      Gintaras Balciunas 
 
--- 
 
Parlamentin puhemies      Vytautas Landsbergis 
Keskuspankin pääjohtaja      Reinoldijus Sharkinas 
 


