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De door de Task force "Uitbreiding" uitgegeven briefings hebben tot doel een beknopt en systematisch overzicht te geven van de stand van de gesprekken die worden gevoerd over de verschillende aspecten van de 
uitbreiding van de Unie en de standpunten die hierover zijn ingenomen door de lidstaten, de kandidaat-landen en de Europese instellingen. Deze briefings zullen worden bijgewerkt aan de hand van de vorderingen die 
bij de onderhandelingen worden geboekt. Reeds verschenen: 
 
Nummer Titel PE nr. Datum Talen 
 
1 Cyprus en de uitbreiding van de EU 167.284/rev.5 21.10.99 alle 
2 Hongarije en de uitbreiding van de EU 167.296/rev.2 01.02.99 alle 
3 Roemenië en de uitbreiding van de EU 167.297/rev.2 26.02.99 alle 
4 De Republiek Tsjechië en de uitbreiding van de EU 167.335/rev.3 18.10.99 alle 
5 Malta en de uitbreiding van de EU 167.350/rev.3 01.07.99 alle 
6 Bulgarije en de uitbreiding van de EU 167.392/rev.3 11.10.99 alle 
7 Turkije en de uitbreiding van de EU 167.407/rev.2 17.06.99 alle 
8 Estland en de uitbreiding van de EU 167.409/rev.2 18.11.99 alle 
9 Slovenië en de uitbreiding van de EU 167.531/rev.2 11.11.99 alle 
10 Letland en de uitbreiding van de EU 167.532/rev.2 27.09.99 alle 
11 Litouwen en de uitbreiding van de EU 167.533/rev.3 23.11.99 alle 
12 Polen en de uitbreiding van de EU 167.587/rev.3 25.10.99 alle 
13 Slowakije en de uitbreiding van de EU 167.609/rev.2 20.08.99 alle 
14 Rusland en de uitbreiding van de EU 167.734/rev.2 25.10.99 alle 
15 De institutionele aspecten van de uitbreiding van de EU 167.299/rev.1 21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
16 De controle en bescherming van de financiën van de EU in het licht van de uitbreiding 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17 Het milieubeleid en de uitbreiding van de EU 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18 De Europese Conferentie en de uitbreiding van de EU 167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19 De begrotingsaspecten van de uitbreiding van de EU 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20 Democratie en eerbied voor de mensenrechten in het proces van uitbreiding van de EU 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21 De uitbreiding van de EU en de economische en sociale samenhang 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22 Statistische bijlage over de uitbreiding van de EU 167.614/rev.6 13.10.99 EN 
23 De juridische problemen van de uitbreiding van de EU 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24 De pretoetredingsstrategie voor de uitbreiding van de EU 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25 Samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken en de uitbreiding van de EU 167.690/rev.1 30.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
26 De rechten van de vrouw en de uitbreiding van de EU 167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27 De uitbreiding van de EU en de landbouw 167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT 
28 Zwitserland en de uitbreiding van de EU 167.777/rev.1 08.03.99 alle 
29 Uitbreiding en visserij 167.799 12.10.98 alle 
30 Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en de uitbreiding van de Europese Unie 167.822/rev.1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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Nummer Titel PE nr. Datum Talen 
 
31 Veiligheid en defensie en de uitbreiding van de Europese Unie 167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32 De Europese Economische Ruimte (EER) en de uitbreiding van de Europese Unie 167.887 17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33 Het PHARE-programma en de uitbreiding van de Europese Unie 167.944 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34 De Economische en Monetaire Unie (EMU) en de uitbreiding van de Europese Unie 167.962/rev.1 20.10.99 DE-EN-ES-FR-IT 
35 Het industriebeleid en de uitbreiding van de Europese Unie 167.963/rev.1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
36 Agenda 2000 en de uitbreiding van de EU 168.008/rev.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
37 De uitbreiding en de externe economische betrekkingen 168.062/rev.1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38 De rol van het Europees Parlement in de uitbreiding 168.065 27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
39 De sociale aspecten van de uitbreiding van de EU 168.115/rev.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40 Nucleaire veiligheid in de kandidaat-landen van Midden- en Oost-Europa 168.257 22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
41 De publieke opinie en de uitbreiding in de EU-lidstaten en de kandidaat-landen 168.296 22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
42 De Russische minderheid in de Baltische staten en de uitbreiding van de EU 168.307 03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT 
43 Energiebeleid en de uitbreiding van de EU 168.394 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
44 Het vervoerbeleid en de uitbreiding van de EU 168.459 28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
45 De nationale parlementen en de uitbreiding van de EU 168.571 10.11.99 DE-EN-ES-FR-IT 
   
 
Bovengenoemde briefings zijn verkrijgbaar bij: 
  Mevrouw E. Deguffroy, Luxemburg, SCH 602, tel.: (352) 4300-22906 / fax: (352) 4300-29027 
  Task Force "Uitbreiding", Brussel, LEO 06D119, tel.: (32) 2 284 2381 / fax: (32) 2 284 4984 
  Task Force "Uitbreiding", Straatsburg, IP2 447, tel.: (33) 3 8817-4408 / fax: (33) 3 8817-9059 
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I. SAMENVATTING 
 
De afgelopen weken is er op de Litouwse politieke scène heel wat omgegaan. De goedkeuring van 
een nieuwe nationale energiestrategie vond een goed onthaal, omdat onder meer de kwestie van de 
kerncentrale van Ignalina erin wordt aangepakt. In de strategie was ook de privatisering van de 
belangrijkste olieraffinaderij, met een Amerikaans bedrijf als nieuwe partner, opgenomen. Premier 
Rolandas Paskas vond de privatiseringsvoorwaarden te gunstig voor de nieuwe partner. Toen zijn 
kabinet desondanks van plan bleek de deal door te drukken, nam hij ontslag. De ambtsaanvaarding 
van de nieuwe premier, Andrius Kubilius, vond begin november plaats. 
 
In oktober toonde de Litouwse regering zich verheugd over het tweede periodieke verslag over de 
vorderingen op de weg naar toetreding. De Commissie beveelt daarin aan de 
toetredingsonderhandelingen met Litouwen zo spoedig mogelijk van start te laten gaan. Zij stelt 
vooral de maatregelen inzake de toekomst van de kerncentrale van Ignalina op prijs en belooft 
bijkomende financiële steun voor de ontmanteling van de centrale. 
 
 
II. POLITIEKE SITUATIE 
 
a) Recente geschiedenis 
Ten tijde van Vytautas de Grote, in het begin van de 15de eeuw, was Litouwen een van de grootste 
landen van Europa, dat zich op zijn hoogtepunt van de Oostzee tot aan de Zwarte Zee uitstrekte. Om 
het hoofd te kunnen bieden aan de dreiging die van de Russische staat Moskovië uitging, sloot het in 
het midden van de 13de eeuw opgerichte Groothertogdom Litouwen zich in 1569 aan bij Polen in de 
Unie van Lublin, die een Pools-Litouws gemenebest in het leven riep. In 1795 werd Litouwen bij de 
derde deling van dit gemenebest bij het Russische Rijk ingelijfd. In 1830-1831 en in 1863 werden 
opstanden tegen het Russische bewind onderdrukt; er werd een "russificatiebeleid" gevoerd. 
 
In 1915 werd Litouwen door de Duitse troepen bezet. Ondanks de bezetting werd in 1917 een 
"Litouwse Conferentie" bijeengeroepen en op 16 februari 1918 de onafhankelijkheid uitgeroepen. De 
eerste democratische grondwet werd in augustus 1922 aangenomen, maar in december 1926 greep 
Antanas Smetona de macht; hij stelde een autoritair bewind in dat tot 1940 standhield. Op grond van 
het Molotov-von Ribbentroppact, dat op 23 augustus 1939 door de Sovjet-Unie en Duitsland werd 
ondertekend, zou Litouwen deel uitmaken van de Duitse invloedssfeer. Het Nazi-Sovjetverdrag 
inzake vriendschap en bestaande grenzen dat in september werd gesloten, stond de Sovjet-Unie 
echter toe de leiding in Litouwen over te nemen. 
 
In maart 1990 koos een pro-onafhankelijkheidsparlement Vytautas Landsbergis als de facto president 
van Litouwen en op 11 maart 1990 riep het opnieuw de onafhankelijkheid uit (Litouwen was 
daarmee het eerste van de Baltische en GOS-landen dat met een dergelijke 
onafhankelijkheidsverklaring kwam). Het militaire ingrijpen door de Sovjet-Unie in januari 1991 
versterkte de steun van de bevolking voor de Litouwse onafhankelijkheid en op 9 februari 1991 vond 
in de republiek een referendum plaats. Medio augustus 1991 leidde de machtsovername in Moskou 
door het Staatscomité voor de noodtoestand in Litouwen tot de vrees dat er opnieuw een poging tot 
omverwerping van de regering-Landsbergis en tot herstel van het sovjetbewind zou plaatsvinden. 
Toen voertuigen van het sovjetleger Vilnius al binnenreden, beval de Litouwse regering de 
sovjettroepen zich uit de republiek terug te trekken en gaf ze opnieuw uiting aan het sterke verlangen 
van de Litouwse bevolking om weer bij West-Europa te behoren. 
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Op de mislukking van de coup volgde de langverbeide erkenning van de Litouwse onafhankelijkheid 
door andere landen. Op 6 september 1991 erkende de Raad van de USSR de onafhankelijkheid van 
Litouwen. 
 
b) Instellingen 
Na zijn onafhankelijkheid hanteerde Litouwen een gewijzigde versie van de sovjetgrondwet totdat in 
oktober 1992 bij referendum een nieuwe grondwet werd goedgekeurd. De wetgevende macht berust 
bij één Kamer, de Seimas, met 141 leden die voor vier jaar worden gekozen via een gemengd stelsel; 
71 leden zijn afkomstig uit kiesdistricten die elk één lid kiezen, terwijl 70 leden worden gekozen via 
evenredige vertegenwoordiging met partijlijsten, waarbij een drempel van 5% geldt. Alle Litouwers 
boven de 18 jaar hebben stemrecht. De uitvoerende macht is in handen van de Raad van ministers 
(regering), geleid door de premier, die door de president wordt aangewezen, welke benoeming door 
de Seimas wordt goedgekeurd. 
 
De president wordt rechtstreeks gekozen voor een periode van vijf jaar met een maximum van twee 
ambtstermijnen. Volgens de Litouwse grondwet is de president staatshoofd en heeft hij een 
betrekkelijk breed scala van bevoegdheden waarbij hij onder meer, afhankelijk van goedkeuring door 
de Seimas, de premier, individuele ministers en de opperbevelhebber van de strijdkrachten kan 
benoemen en ontslaan. Ook heeft de president bepaalde bevoegdheden op het gebied van het 
buitenlands beleid. 
 
De rechterlijke macht in Litouwen functioneert via een getrapt stelsel van districts- en administratieve 
(regionale) gerechtshoven. Het hoogste hof is het Hooggerechtshof, waarvan de rechters worden 
aangewezen door de Seimas; ook de negen rechters van het Constitutionele Hof worden door de 
Seimas aangewezen. Daarnaast is er een Hof van Beroep, waarvoor de president de rechters aanwijst. 
Het Constitutionele Hof draagt er zorg voor dat wetten niet in strijd met de grondwet zijn; tevens 
heeft dit hof het recht rechters en de president in staat van beschuldiging te stellen. De gerechtshoven 
en het openbaar ministerie kennen een hoge mate van onafhankelijkheid. 
 
De laatste verkiezingen vonden in oktober en november 1996 plaats. Het resultaat zag er als volgt uit: 
 

 
 

 
% stemmen in 1996 

 
zetels december 1998 

 
Vaderlandse Partij - conservatieven 

 
 29,8 

 
 69 

 
Christen-democraten 

 
 12,2 

 
 15 

 
Centrumunie 

 
 8,2 

 
 15 

 
Litouwse Democratische Arbeiderspartij 

 
 9,5 

 
 12 

 
Litouwse Sociaal-democratische Partij 

 
 6,6 

 
 10 

 
Litouwse Democratische Partij 

 
 2,1 

 
 2 

 
Onafhankelijken 

 
 20,7 

 
 12 

 
Overigen 

 
 10,9 

 
 6 

 
Bij de 137 in 1996 gekozen parlementsleden waren 24 vrouwen (17,52%). 
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c) Recente ontwikkelingen 
 
i) Ontslag van de premier 
Op 27 oktober 1999 trad de Litouwse premier Rolandas Paksas af nadat er in het kabinet onenigheid 
was ontstaan over de ondertekening van het contract met het Amerikaanse bedrijf Williams inzake 
investeringen in de Litouwse olie-industrie (zie ook onder energiebeleid). De premier stemde, net als 
de ministers van Financiën en Economie Eugenijus Maldeikis en Jonas Lionginas, tegen de 
ondertekening. De minister van Justitie onthield zich, alle andere ministers stemden voor. De heer 
Paskas zei dat hij voor privatisering en investeringen was, maar dat de voorwaarden van het contract 
met Williams onaanvaardbaar waren. President Adamkus gaf de minister van Hervormingen van de 
overheidsadministratie en de plaatselijke overheid, Sigitas Kaktys, de opdracht het contract te 
paraferen. Op 22 oktober werden twee van de drie contracten met Williams getekend. 
 
De heer Paskas werd vervangen door Andrius Kubilius, de ondervoorzitter van de Seimas. Van 1992 
tot 1996 had de heer Kubilius in de Seimas de conservatieve factie van de Vaderlandse Partij geleid. 
Bij zijn ambtsaanvaarding beloofde Kubilius zich aan het verkiezingsprogramma van de 
conservatieve partij te zullen houden en onverwijld stappen te doen om een nieuwe regering te 
vormen, het programma op te stellen en te bekrachtigen /vast te leggen en de problemen die geen 
uitstel duldden snel op te lossen. De heer Kubilius is de tiende premier van Litouwen sinds het 
herstel van de onafhankelijkheid in maart 1990. 
 
ii) Energiestrategie 
Op 6 oktober keurde het Litouwse parlement, de Seimas, de nationale energiestrategie goed. De 
strategie omschrijft de bijgestelde ontwikkelingstrends voor de energiesector in Litouwen en omvat 
aanbevelingen met het oog op de herstructurering van de energiesector en de totstandbrenging van de 
energiemarkt. Een van de belangrijkste onderdelen van de strategie is het volgende plan voor de 
buitenbedrijfstelling van de kerncentrale van Ignalina. De Seimas heeft ook een aantal wijzigingen in 
het pakket van vijf wetten op investeringen in het Litouwse olienetwerk goedgekeurd. De 
belangrijkste wet van het pakket voorziet in de verkoop van 51% van de aandelen in Mazeikiu Nafta 
(Mazeikiai Oil) aan het Amerikaanse bedrijf Williams International. De regering wilde vooral een 
partner vinden die elders in Europa niet prominent aanwezig is, omdat zij ervan uitgaat dat er meer 
kans op adequate investeringen is als de partner in kwestie geen andere centrales heeft waaraan hij 
eventueel voorrang kan geven. Een Russische partner werd om dezelfde reden uitgesloten. De 
Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) en de Internationale 
Financieringsmaatschappij (IFC) zullen toelating krijgen om aandelen te kopen in het netwerk, 
waarvan onder meer de Mazeikiai-olieraffinaderij, de Butinge-olieterminal en het te Birzjai gevestigde 
oliepijpleidingbedrijf deel uitmaken. 
 
Overeenkomstig de strategie zal reactor 1 van de kerncentrale van Ignalina voor het jaar 2005 worden 
gesloten. Litouwen verwacht hiervoor aanzienlijke financiële steun op lange termijn van de Europese 
Unie, de G7-groep, andere landen en internationale financiële instellingen. Over de voorwaarden voor 
de definitieve sluiting van reactor 2 zal, rekening houdend met het leeftijdsverschil tussen beide 
reactoren, in de volgende nationale energiestrategie (2004) een besluit worden genomen. De 
Commissie heeft aangekondigd dat de EU in het kader van PHARE 1999 10 miljoen aan Litouwen 
zal schenken voor de ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina en heeft er zich voorts toe 
verbonden in de komende jaren 20 miljoen steun per jaar te geven. 
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iii) Betrekkingen met Estland en Letland 
In 2000 zullen de drie Baltische landen beginnen aan de harmonisatie van hun systemen van 
identiteitsbewijzen. Volgend jaar zullen de drie landen de regeling inzake identiteitsbewijzen 
vastleggen. Het idee kwam van de hoofden van de migratiedepartementen van de drie landen op een 
seminar dat medio oktober door de Migratiecommissie van de Baltische Raad van ministers in 
Tallinn werd gehouden. De ambtenaren keurden het actieplan voor het jaar 2000 met betrekking tot 
de bovengenoemde kwesties goed. De verwachting is dat de identiteitsbewijzen na de harmonisatie 
niet alleen betrouwbaarder zullen worden, maar ook gemakkelijker te gebruiken en te controleren 
zullen zijn. De deelnemers aan het seminar bespraken tevens de manieren om op doeltreffende wijze 
gebruik te maken van de EU-steun voor migratiedepartementen. 
 
Op 18 oktober ondertekenden de Litouwse, Letlandse en Estlandse ministers van Justitie de 
samenwerkingsovereenkomst voor het jaar 2000 in Vilnius. Deze overeenkomst voorziet in het 
houden van gezamenlijke seminars, raadplegingen en rondetafelbijeenkomsten tot april volgend jaar. 
Volgens de Litouwse minister van Justitie Gintaras Balciumas is er ook overleg gepland inzake de 
aanpassing van rechtshandelingen aan de EU-wetgeving, de coördinatie van gerechtelijke procedures 
en gratis juridische bijstand in strafzaken, civiele en administratieve zaken. 
 
Op 28 oktober ratificeerde de Seimas de overeenkomst met Letland inzake de afbakening van de 
territoriale zee, de exclusieve economische zone en het continentale plat in de Oostzee. De 
zeegrensovereenkomst met Letland werd op 9 juli 1999 ondertekend. 
 
iv) Betrekkingen met Rusland 
Op 19 oktober ratificeerde de Seimas een grensverdrag met Rusland. De Seimas keurde met absolute 
meerderheid van stemmen het verdrag inzake de afbakening van de grens en van het continentale plat 
in de Oostzee goed. Het verdrag werd in oktober 1997 door de presidenten van de Republiek 
Litouwen en de Russische Federatie, Algirdas Brazauskas en Boris Jeltsin, ondertekend. Het 
Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken sprak de hoop uit dat de grensovereenkomst 
onverwijld aan de doema ter ratificatie zou worden voorgelegd. 
 
 
III. ECONOMISCHE SITUATIE 
 
a) Samenvatting 
Litouwen kampt momenteel met economische problemen. Het BBP is dit jaar aanzienlijk gedaald, 
deflatie stak de kop op en het begrotingstekort nam sterk toe. Zowel buitenlandse als binnenlandse 
factoren hebben tot de economische problemen van Litouwen bijgedragen. 
 
• De gevolgen van de economische crisis in Rusland werden aanvankelijk verzacht door een 

krachtige reactie van de regering, maar hebben zich de afgelopen maanden alsmaar sterker doen 
gevoelen. 

• De landbouwsector en de levensmiddelenindustrie werden zeer zwaar getroffen door de 
instorting van hun traditionele markten. 

• De beslissing van Rusland de oliestroom naar de Mazeikiai-raffinaderij sinds februari 
verschillende keren te onderbreken, heeft tot een snelle daling van de industriële productie en de 
inkomsten geleid. 
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• De te hoge uitgaven van de opeenvolgende regeringen voor sociale zekerheid en economische 
subsidies hebben, in combinatie met de tegenvallende belastinginkomsten, tot een toenemend 
begrotingstekort geleid. 

 
De stijgende overheidsuitgaven – de nationale begroting is van 1,7 miljard dollar in 1996 tot 
2,6 miljard dollar in 1999 gestegen – moesten worden gefinancierd via maatregelen om de 
belastinginkomsten te doen aangroeien en belastingontduikers veel harder aan te pakken. Hoewel de 
overheidsinkomsten in 1997-1998 met 666 miljoen dollar groeiden, was de snelle uitgavenstijging een 
zware belasting voor de economie. Al deze factoren tezamen leidden tot een vertraging van de groei 
en een vertrouwenscrisis bij producenten en consumenten. 
 
b) Huidige situatie 
 
i) Groei 
In het eerste kwartaal van dit jaar nam het BBP met 5,7% af. Voor het tweede kwartaal gaan de 
ramingen uit van een daling met 3%. De regering voorspelde aanvankelijk een groei van 5,5% voor 
het hele jaar, maar stelde in juli haar ramingen bij tot 1,3% en in september tot 0,3%. 
 
De industriële productie nam in het eerste kwartaal van 1999 met 9,2% af vergeleken bij dezelfde 
periode vorig jaar. Dit cijfer is echter wat misleidend: er werd voor 92 miljoen dollar minder 
geproduceerd, maar daarvan komt 90,25 miljoen dollar voor rekening van de Mazeikiai-raffinaderij, 
die nog altijd goed is voor bijna 20% van het Litouwse BBP. In september voorspelde de overheid 
een achteruitgang van de industriële productie met 4,2% voor het hele jaar 1999. 
 
ii) Prijzen 
Voor het eerst sinds de onafhankelijkheid was er sprake van deflatie in de consumentenprijzen. In 
juli 1999 waren de consumptieprijzen op jaarbasis met 0,2% gedaald. De producenten van met name 
voedingsmiddelen, kleding en meubelen, zagen zich verplicht hun prijzen te verlagen toen de 
traditionele exportmarkten opdroogden, waardoor de omzet van de detailhandel in de eerste helft van 
het jaar met 13% naar beneden tuimelde. Er wordt evenwel verwacht dat de stijgende olie- en 
grondstoffenprijzen de deflatoire trend tot stilstand zullen brengen. Volgens de prognoses zou de 
inflatie in 1999 1,5 tot 2% bedragen. 
 
iii) Begroting 
Van januari tot juli inden de belastingsdiensten slechts 87,2% van de verwachte inkomsten. Dit leidde 
tot een tekort op de nationale begroting van 187 miljoen dollar, ondanks het feit dat het parlement 
een sluitende begroting had goedgekeurd. 
 
Aanvankelijk werd gesproken van een vermindering van de begrotingsuitgaven met ongeveer 200 
miljoen dollar voor 1999, maar de voorgestelde begrotingsbesnoeiingen werden fors gereduceerd tot 
het huidige bedrag van 112,5 miljoen dollar. Vergeleken bij de Litouwse regering zijn de regeringen 
van Estland en Letland bij soortgelijke fiscale en economische problemen veel vastberadener 
opgetreden. In Litouwen is de regering evenwel wat beperkt in haar mogelijkheden omdat er in 
oktober 2000 parlementaire verkiezingen plaatsvinden. 
 
iv) Monetaire kwesties 
De huidige moeilijkheden hebben de discussie over de devaluatie van de litas en het terzijde schuiven 
van de monetaire commissie (currency board) eens te meer aangewakkerd. Ofschoon de regering 
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voor de afschaffing van de monetaire commissie, de uitbreiding van de bevoegdheden van de 
centrale bank en de loskoppeling van de litas en de dollar blijft, heeft ze de vaststelling van een vaste 
datum telkens weer uitgesteld, mede omdat ze vreest dat de omschakeling een onbeheersbare 
devaluatie zou kunnen veroorzaken. 
 
Geruchten over een op handen zijnde devaluatie doen al een jaar de ronde, maar zijn nu minder 
geloofwaardig dan een tijd geleden. In augustus herhaalde de Bank van Litouwen dat er absoluut niet 
aan een devaluatie werd gedacht. 
 
In april kwam aan het licht dat de Bank van Litouwen en de minister van Financiën het niet eens 
waren over de koppeling van de litas: de Bank drong aan op een koppeling van de litas aan een 
dollar-euromandje eind 1999, de minister stelde voor de litas pas in de loop van het jaar 2000 
opnieuw te koppelen, en wel uitsluitend aan de euro. 
 
c) Handel 
Voor het hele jaar 1998 liep het handelstekort op tot 8,3 miljard litas, of ongeveer 20% van het BBP. 
De ineenstorting van de Russische vraag had immers een forse inkrimping van de exportverkoop tot 
gevolg. In de eerste vijf maanden van 1999 was het handelstekort 11% lager dan in dezelfde periode 
van 1998, doordat zowel de invoer als de uitvoer snel bleven dalen. Ofschoon de vermindering van 
het tekort een welkome ontwikkeling is, aangezien de instromen van langetermijnkapitaal voor 
externe financiering waarschijnlijk niet meer het niveau van 1998 zullen halen, mag toch niet uit het 
oog worden verloren dat de verbetering grotendeels aan de inkrimping van de invoer te danken is en 
niet aan een groei van de uitvoer. De vraag naar importgoederen is in Litouwen gebonden aan de 
groei van de export ingevolge het hoge importgehalte van geëxporteerde goederen en directe 
heruitvoer. 
 
i) Partners 
Ondanks de economische crisis is Rusland nog altijd de belangrijkste leverancier van Litouwen. In de 
eerste vijf maanden van 1999 nam het 19,1% van de totale invoer voor zijn rekening. Het werd op de 
voet gevolgd door Duitsland, dat voor 16,8% van de invoer instond. De EU in haar geheel nam in 
januari-juni 1999 46% van de Litouwse invoer voor haar rekening, een geringe verhoging vergeleken 
bij dezelfde periode in 1998 toen het 44,5% was. 
 
De uitvoer naar het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) nam in de eerste vijf maanden van 
het jaar met 68% af, die naar Rusland zelfs met ruim 76%, doordat de vraag in de regio fors terugliep 
als gevolg van de financiële crisis van augustus 1998. De uitvoer naar de EU-markt bleef evenwel 
groeien: +12% vergeleken bij 1998. Aangezien de Litouwse uitvoerders zich ingevolge de snelle 
waardestijging van de – aan de dollar gekoppelde - litas toch in een zeer nadelige positie bevonden, is 
de aanhoudende groei van de uitvoer een teken van het concurrentievermogen van Litouwen. 
 
ii) Structuur 
Het merendeel van de export naar de EU bestaat uit fabrikaten en halffabrikaten. In januari-mei 
bestond ongeveer 37% van de totale verkoop aan de EU uit textiel en kleding. Chemische producten 
namen 35% voor hun rekening, wat een sterke stijging tegenover 1998 (14%) betekende. Terwijl de 
Litouwse producenten van chemische stoffen hun marktaandeel in snel tempo uitbreidden, 
overwoog de EU echter in juli antidumpingrechten op Litouwse meststoffen in te voeren. Voor de 
rest verkoopt Litouwen vooral onedele metalen (35% van het totaal) aan de EU. Het aandeel van 
machines en uitrusting in de totale uitvoer naar de EU is ongeveer constant gebleven: 11%. 
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Duitsland heeft Rusland vervangen als de grootste exportmarkt van Litouwen. Het was goed voor 
16,5% van het totaal in januari-mei, gevolgd door Letland (13,1%), Wit-Rusland (7,4%), Rusland 
(6,8%) en Denemarken en Italië (5,8%). Na de ineenstorting van de vraag uit Rusland, Oekraïne en 
Wit-Rusland zijn de andere twee Baltische landen belangrijker handelspartners voor Litouwen 
geworden. Estland en Letland tezamen namen in januari-juli 15% van de totale export af. Terwijl de 
intra-Baltische handel in fabrikaten tot op grote hoogte geliberaliseerd is, hebben de plaatselijke 
landbouwers bij hun regeringen gelobbyd om de handelsbarrières te verhogen en levensmiddelen uit 
Baltische buurlanden buiten te houden. Hoewel de Letlandse en de Litouwse regeringen vatbaar 
bleken voor lobbying, kwamen zij herhaaldelijk terug op geplande uitbreidingen van 
protectionistische handelsbarrières. Aldus handhaafden zij toch de Baltische 
Vrijhandelsovereenkomst voor landbouwproducten die in 1997 was ondertekend. 
 
 
IV. BETREKKINGEN MET DE EU 
 
a) Europese Commissie 
Op 13 oktober kwam de Commissie met haar tweede periodieke verslag over de vorderingen op de 
weg naar toetreding. In haar conclusie pleit zij voor het zo spoedig mogelijk openen van formele 
toetredingsonderhandelingen met Litouwen. Voorheen luidde haar aanbeveling Litouwen niet op te 
nemen in de groep van landen waarmee toetredingsonderhandelingen moesten worden geopend. In 
het tweede verslag stelt de Commissie vast dat “Litouwen voldoet aan de politieke criteria van 
Kopenhagen. De gebieden waaraan nog moet worden gewerkt zijn corruptiebestrijding en verdere 
hervorming van de rechterlijke macht”. 
 
“Litouwen bleef voortgang boeken met de totstandbrenging van een goed functionerende 
markteconomie en is op de goede weg om op de middellange termijn het hoofd te kunnen bieden aan 
de concurrentiedruk en de marktkrachten binnen de Unie, mits het de rest van de hervormingsagenda 
afwerkt. 
 
"De macro-economische stabiliteit werd in stand gehouden, ook al loopt zij nu, deels als gevolg van 
de in de nasleep van de Russische crisis genomen beleidsmaatregelen, gevaar. De pogingen van de 
regering om de negatieve externe invloed te verzachten, leidden tot een ernstige verslechtering van 
het fiscale en het externe evenwicht op niveaus die onhoudbaar kunnen worden. 
 
"Prioriteit moet worden verleend aan maatregelen om het belastingtekort te beteugelen, hetgeen 
tevens een middel is om het hoge tekort op de lopende rekening onder controle te krijgen, structurele 
hervormingen te voltooien en de lopende hervormingen met kracht door te voeren. Met name dient 
de privatisering van de financiële sector te worden voltooid en dient de energiesector, 
overeenkomstig de belangrijke besluiten die recentelijk door de regering werden genomen, te worden 
geherstructureerd. Litouwen moet doorgaan met het heroriënteren van zijn handel op de Europese 
Unie en andere ontwikkelde markten. Ook moet het investeren in de infrastructuur en moet het de 
vaardigheden van de beroepsbevolking ontwikkelen teneinde een productiviteitsstijging op lange 
termijn te steunen en Litouwen tot een blijvende aantrekkelijke bestemming voor directe 
buitenlandse investeringen te maken. 
 
"Litouwen heeft op de meeste terreinen van de interne markt voortgang geboekt, met name met 
overheidsopdrachten, intellectuele en industriële eigendom, conformiteitsbeoordeling, vrij verkeer 
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van kapitaal en het vrij verrichten van diensten alsmede met antitrustwetgeving. Het vermogen om 
voorschriften te doen naleven moet evenwel worden versterkt, met name op het gebied van de 
bestrijding van piraterij. De controle op staatssteun blijft bezorgdheid wekken en verdere aanpassing 
van de wetgeving en strengere controleprocedures zijn geboden. Tevens zijn er verdere inspanningen 
nodig op het gebied van het vrije verkeer van goederen (normalisatie en markttoezicht). Er werd geen 
voortgang geboekt in de audiovisuele sector en er zijn grote inspanningen vereist om de belastingen 
in overeenstemming met het acquis te brengen. 
 
"Hoewel er vorderingen werden gemaakt in de landbouw moeten deze inspanningen nog worden 
voortgezet. Er valt nog veel te doen in de visserijsector. De vorderingen op vervoergebied zijn goed, 
maar de inspanningen moeten nu worden toegespitst op fiscale harmonisatie in het wegvervoer, de 
veiligheid op zee en luchtvaartacquis. Grote vorderingen werden gemaakt op milieugebied, hoewel de 
mate waarin aan de EU-wetgeving wordt voldaan op dit gebied ongelijk is. De verrichte inspanningen 
in de sociale sector moeten worden voortgezet, met name wat het vermogen om het acquis te doen 
naleven betreft. Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan het regionaal beleid, op welk 
gebied er nog veel moet gebeuren. Indrukwekkende voortgang werd geboekt op het gebied van 
justitie en binnenlandse zaken, maar de voortgang op douanegebied is gering; de capaciteit van de 
douaneadministratie wekt bezorgdheid. Met financiële controle werd weinig voortgang geboekt. 
 
"Litouwen heeft zich vastberaden getoond op het gebied van het energiebeleid en een welkom besluit 
over de sluiting van de kerncentrale van Ignalina genomen, hetgeen erop wijst hoezeer het land de 
zaak van Europese integratie is toegedaan. 
 
"Voortdurende aandacht is nodig om ervoor te zorgen dat de grote voortgang geboekt met het 
omzetten van het acquis en het voldoen aan de meeste kortetermijnprioriteiten vervat in het 
Partnerschap voor toetreding en de voortgang met versterking van de uitvoeringscapaciteit en de 
capaciteit tot het doen naleven van voorschriften gelijke tred houden. Bijzondere aandacht moet 
worden geschonken aan de controle op staatssteun, het milieu, douane, regionaal beleid, financiële 
controle en sociaal beleid. De nieuwe wet op het overheidsapparaat en de voortgezette hervorming 
van de rechterlijke macht zijn in dit verband positieve ontwikkelingen." 
 
De volledige tekst van het tweede periodieke verslag over de vorderingen van Litouwen op de weg 
naar toetreding, is beschikbaar op het volgende Internetadres: 
http://www.europa.eu.int/comm/enlargment/lithuania/rep_10_99/index.htm. 
 
b) Europees Parlement 
Op 11 maart 1998 nam het EP een resolutie aan inzake het voorstel voor een besluit van de Raad 
betreffende de beginselen, prioriteiten, voorlopige doelstellingen en voorwaarden van de 
toetredingspartnerschappen met de kandidaat-lidstaten (COM(98)0053 - C4-0130/98; rapporteur: de 
heer Oostlander [co-rapporteur voor Litouwen, de heer Kristoffersen] (A4-0087/98). 
 
De rapporteur wees erop dat een lijst van de prioriteiten en voorlopige doelstellingen voor de 
middellange termijn die in het toetredingspartnerschap voor Litouwen zijn aangewezen nogal 
uitgebreid is, terwijl het niet altijd duidelijk is om welke reden bepaalde elementen bij de korte 
termijn zijn opgenomen in plaats van bij de middellange termijn, en omgekeerd. De in het deel over 
Litouwen van de resolutie van het EP over Agenda 2000 (paragrafen 99 en 100) specifiek genoemde 
elementen zijn overgenomen: hervorming en versterking van de overheidsadministratie en concrete 
stappen ter bestrijding van de corruptie. Deze resolutie vestigde ook de aandacht op de noodzaak van 
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uitgebreide maatregelen op het gebied van de toepassing en de naleving van de rechtsstaat. Dit is 
uiteraard een nogal breed spectrum, en de middellangetermijndoelstellingen verbetering van de 
werking van het rechterlijk systeem en versterking van de instellingen op het gebied van justitie en 
binnenlandse zaken dekken dit tot op zekere hoogte. 
 
Het EP sprak specifiek over de noodzaak om de regelgeving voor de arbeidsmarkt te verbeteren. Dit 
onderdeel van de middellangetermijndoelstellingen voor werkgelegenheid en sociale zaken behandelt 
deze kwestie onvoldoende. Het EP stelt vast dat de kwestie van de veiligheid van de kerncentrale in 
Ignalina aan de orde wordt gesteld en dat dit jaar een ontmantelingsplan dient te worden opgesteld. 
Er wordt echter niet gesproken over een follow-up voor dit plan. 
 
De Europese Raad heeft, overeenkomstig de wens van de Commissie, besloten een onderscheid te 
handhaven tussen snelle en langzame kandidaten. Het EP was hier principieel op tegen - en de drie 
rapporteurs voor de Oostzeelanden vestigden de aandacht op de noodzaak om de onderhandelingen 
niet op zodanige wijze te voeren dat hierdoor de toenemende samenwerking tussen de landen zou 
worden belemmerd. De co-rapporteur voor Litouwen uitte ook de mening dat er bij het lezen van het 
Commissiedocument weinig onderscheid lijkt te zijn gemaakt tussen de snelle vijf en de langzame 
vijf landen, afgezien van de korte vermelding dat deze in aanmerking komen voor steun uit het 
inhaalinstrument en dat de adviezen van de Commissie de aandacht hebben gevestigd op een aantal 
ernstige problemen. 
 
In december 1998 heeft het Europees Parlement een verslag aangenomen over het verzoek van 
Litouwen om toetreding tot de Europese Unie met het oog op de Europese Raad in Wenen van 12 en 
13 december 1998 (A4-0431/98, rapporteur: de heer Kristoffersen). In het verslag wordt beklemtoond 
dat het van het grootste belang is het positieve klimaat dat tot de aanvraag van Litouwen om EU-
lidmaatschap heeft geleid, te handhaven. 
 
c) Raad 
Toen de Europese Raad in december 1997 op de Top van Luxemburg een besluit nam over het begin 
van de toetredingsonderhandelingen, behoorde Litouwen niet tot de eerste groep landen waarmee 
onderhandelingen zouden beginnen. De Litouwse regering hoopte dat de Top van Wenen in 
december 1998 zou besluiten Litouwen alsnog in deze groep op te nemen. Hoewel de Raad met 
voldoening van de door Litouwen geboekte vooruitgang kennis nam, besloot hij geen nieuwe landen 
in de eerste groep op te nemen. 
 
d) Litouwse regering 
Na de publicatie van het tweede periodieke verslag van de Commissie gaf het Litouwse Ministerie 
van Buitenlandse Zaken het volgende perscommuniqué uit. “Dit langverwachte document is van 
groot politiek belang voor Litouwen aangezien het de aanbevelingen voor de uitbreiding van de 
toetredingsonderhandelingen met het oog op de Europese Raad van Helsinki omvat. De Commissie 
erkent dat Litouwen opmerkelijke vooruitgang heeft geboekt en adviseert de 
toetredingsonderhandelingen met Litouwen te openen. Andere landen waarmee onderhandelingen 
worden aanbevolen zijn: Malta, Letland, Slowakije en, onder zeker voorbehoud, Bulgarije en 
Roemenië. 
 
"De erkenning van de inspanningen die Litouwen de afgelopen jaren heeft geleverd is bemoedigend 
en zal voor het land een stimulans zijn om met vereende krachten de pretoetredingsmaatregelen te 
nemen. Hoewel de nationale hervormingen werden doorkruist door de Russische economische crisis, 
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heeft de Europese integratie de ontwikkelingen in Litouwen in toenemende mate beïnvloed en 
bepaald en ervoor gezorgd dat met onverminderd elan aan de hervormingen op alle relevante 
terreinen is doorgewerkt. 
 
"Het stabiele buitenlandse beleid van Litouwen, met inbegrip van goede nabuurschapsbetrekkingen, 
is ook een belangrijke vereiste voor succesvolle deelneming aan het Europese integratieproces. De 
stappen die Litouwen in de richting van de EU heeft gezet, komen al ten goede aan alle buurlanden 
en zullen dat in de toekomst nog doen. 
 
"De Commissie erkent dat Litouwen nergens in de fout gaat wat de democratische praktijken betreft, 
de grondslagen van de markteconomie versterkt en de werking daarvan verbetert, het vermogen heeft 
de concurrentiedruk van de interne markt van de Unie het hoofd te bieden. Litouwen blijft bovendien 
vorderingen maken bij de overname van het communautaire acquis en ontwikkelt zijn 
administratieve capaciteit voor de handhaving daarvan verder. Het besluit over de kerncentrale van 
Ignalina wordt als een belangrijk precedent in Midden- en Oost-Europa beschouwd. De Commissie 
herhaalde voorts haar bereidheid om financiële en technische bijstand voor de ontmanteling te 
leveren. 
 
"De Litouwse regering zal bij de bijwerking en verdere uitwerking van het nationale 
toetredingsprogramma rekening houden met de zaken waarvan in het periodieke verslag wordt 
gezegd dat ze verdere aandacht vereisen." 
 
 
 
 
 * * * 
 
 
Verdere informatie is verkrijgbaar bij: 
Adam ISAACS, Europees Parlement, DG IV, Brussel 
Dienst Internationale Samenwerking, analyse en documentair onderzoek 
Tel.: (32) 2 284 3072 / Fax: (32) 2 284 9063 / E-mail: aisaacs@europarl.eu.int 
 
Informatie over de economische situatie is verkrijgbaar bij: 
John WITTENBERG, Europees Parlement, DG IV, Luxemburg 
Afdeling internationale en constitutionele zaken 
Tel.: (352) 4300 22447 / e-mail: jwittenberg@europarl.eu.int 
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