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As fichas temáticas editadas pela Task-Force «Alargamento» têm por objectivo fazer, de forma sistemática e sintética, o ponto da situação das conversações sobre os diversos aspectos do 
alargamento da União e das posições adoptadas a este respeito pelos Estados-Membros, pelos países candidatos e pelas Instituições europeias. Estas fichas serão actualizadas em função 
dos progressos realizados nas negociações. Foram já publicadas: 
 
 
Número Título         Nº PE  Data Línguas 
 
1  Chipre e o alargamento da UE      167.284/rev.5  21.10.99 todas 
2  A Hungria e o alargamento da UE      167.296/rev.2 01.02.99 todas 
3  A Roménia e o alargamento da UE      167.297/rev.2 26.02.99 todas 
4  A República Checa e o alargamento da UE    167.335/rev.3 18.10.99 todas 
5  Malta e o alargamento da UE     167.350/rev.3 01.07.99 todas 
6  A Bulgária e o alargamento da UE     167.392/rev.3 11.10.99 todas 
7  A Turquia e o alargamento da UE     167.407/rev.2 17.06.99 todas 
8  A Estónia e o alargamento da UE     167.409/rev.2 18.11.99 todas 
9  A Eslovénia e o alargamento da UE     167.531/rev.2 11.11.99 todas 
10  A Letónia e o alargamento da UE     167.532/rev.2 27.09.99 todas 
11  A Lituânia e o alargamento da UE     167.533/rev.3 23.11.99 todas 
12  A Polónia e o alargamento da UE     167.587/rev.3 25.11.99 todas 
13  A Eslováquia e o alargamento da UE     167.609/rev.2 20.08.99 todas 
14  A Rússia e o alargamento da UE     167.734/rev.2 25.10.99 todas 
15  Aspectos institucionais do alargamento da UE    167.299/rev.1 21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
16  Controlo e protecção das finanças da UE tendo em vista o alargamento 167.330  09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17  A política ambiental e ao alargamento da UE    167.402  23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18  A Conferência Europeia e o alargamento da UE   167.410  03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19  Aspectos orçamentais do alargamento da UE    167.581  12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20  A democracia e o respeito dos direitos humanos no processo de alargamento da UE 167.582  01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21  O alargamento da UE e a coesão económica e social   167.584  08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22  Anexo com dados estatísticos sobre o alargamento da UE  167.614/rev.6 13.10.99 EN 
23  Os problemas jurídicos do alargamento da UE    167.617  19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24  A estratégia de pré-adesão para o alargamento da UE   167.631  17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25  A cooperação nos domínios da justiça e dos assuntos internos no processo de alargamento da UE 167.690/rev.1 30.03.99  DE-EN-ES-FR-IT 
26  Os direitos da mulher e o alargamento da UE    167.735  14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27  Agricultura e alargamento      167.741  03.09.98        DE-EN-ES-FR-IT 
28  A Suíça e o alargamento da UE     167.777/rev.1 08.03.99 todas 
29  O alargamento da UE e as pescas     167.799  12.10.98 todas 
30  A Política Externa e de Segurança Comum e o alargamento da União Europeia 167.822/rev.1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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Número Título        N° PE  Data Línguas 
  
31  A segurança e a defesa e o alargamento da União Europeia  167.877  30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32  O Espaço Económico Europeu (EEE) e o alargamento da União Europeia 167.887  17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33  O Programa PHARE  e o alargamento da União Europeia  167.944  04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34  A União Económica e Monetária (UEM) e o alargamento da União Europeia 167.962/rev.1 20.10.99 DE-EN-ES-FR-IT 
35  A política industrial e o alargamento da União Europeia   167.963/rev.1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
36  A Agenda 2000 e o processo de adesão à UE    168.008/rev.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
37  O alargamento e as relações económicas externas   168.062/rev.1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38  O papel do PE no processo de alargamento da UE   168.065  27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
39  Os aspectos sociais do alargamento da UE    168.115/rev.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40  A segurança nuclear nos países da Europa Central e Oriental candidatos à adesão 168.257  22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
41  A opinião pública sobre o alargamento nos Estados-Membros e nos países candidatos 168.296  22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
42  A minoria russa nos Estados Bálticos     168.307  03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT 
43  A política de energia e o alargamento da UE    168.394  10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
44  A política de transporte e o alargamento da UE    168.459  28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
45  Os parlamentos nacionais e o alargamento da UE   168.571  10.11.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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I.  SÍNTESE 
 
Na Lituânia, as últimas semanas foram ricas em acontecimentos. A adopção de uma nova estratégia 
energética nacional foi saudada como a solução para o problema do futuro da central nuclear de 
Ignalina. Nela era igualmente encarada a privatização da principal refinaria de petróleo do país, sendo 
o novo parceiro uma empresa norte-americana. O primeiro-ministro, Rolandas Paskas, considerou os 
termos do acordo de privatização excessivamente favoráveis ao novo parceiro, demitindo-se quando 
o Conselho de Ministros se preparava para aprovar o plano. O novo primeiro-ministro, Andrius 
Kubilius, tomou posse no princípio de Novembro. 
 
Em Outubro, a publicação pela Comissão Europeia do segundo relatório periódico relativo aos 
progressos efectuados pela Lituânia na preparação para a adesão foi vivamente elogiada pelo 
Governo lituano. Nele a Comissão aconselha a encetar as negociações de adesão logo que possível e 
aplaude, em particular, as medidas adoptadas pela Lituânia sobre o futuro da central nuclear de 
Ignalina, prometendo prestar assistência financeira adicional ao processo de desactivação. 
 
 
II. SITUAÇÃO POLÍTICA 
 
a)  Historial recente 
Na época de Vytautas Magnus, no princípio do séc. XV, a Lituânia era um dos maiores países da 
Europa, estendendo-se desde o mar Báltico ao mar Negro. Em 1569, para fazer frente à ameaça do 
Estado russo de Moscóvia, o Grão-Ducado da Lituânia (estabelecido em meados do séc. XIII) e a 
Polónia concluíram a União de Lublin, da qual resultou a incorporação da Lituânia no reino da 
Polónia. Em 1795, na sequência da terceira partilha da Polónia, a Lituânia foi anexada pelo império 
russo. Os levantamentos de 1830-1831 e 1863 contra o poder russo foram reprimidos, sendo levada a 
cabo uma política de "russificação". 
 
Em 1915, as tropas alemãs ocuparam a Lituânia.  Não obstante a ocupação, em Setembro de 1917 
realizou-se uma "Conferência Lituana" e a independência foi proclamada em 16 de Fevereiro de 
1918. A primeira constituição democrática foi adoptada em Agosto de 1922, mas em Dezembro de 
1926 Antanas Smetona subiu ao poder e instituiu um regime autoritário que perdurou até 1940. Nos 
termos do Pacto "Molotov-Ribbentrop", assinado pela URSS e pela Alemanha em 23 de Agosto de 
1939, a Lituânia passaria a estar sob a esfera de influência da Alemanha. Contudo, na sequência do 
tratado de amizade celebrado em Setembro do mesmo ano entre os regimes nazi e soviético, a 
Lituânia passou a fazer parte da federação da URSS. 
 
Em Março de 1990, o novo parlamento – favorável à independência – elegeu Vytautas Landsbergis 
presidente da Lituânia e, em 11 de Março de 1990, proclamou a restauração da independência. A 
Lituânia foi o primeiro Estado Báltico ou membro da CEI a proclamar a independência.  A 
intervenção militar soviética em Janeiro de 1991 fortaleceu o apoio popular à independência da 
Lituânia e, em 9 de Fevereiro de 1991, foi realizado um referendo na república. Em meados  de 
Agosto de 1991, o Comité Estatal para o Estado de Emergência tomou o poder em Moscovo, o que 
provocou na Lituânia o receio de uma nova tentativa soviética de derrubar o governo Landsbergis e 
voltar a impor o seu domínio.  As tropas soviéticas entraram em Vilnius, mas foram obrigadas a 
retirar pelo Governo da Lituânia, que reiterou o anseio do povo lituano de reintegrar a Europa 
Ocidental. 
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Ao fracasso da operação militar soviética seguiu-se o almejado reconhecimento da independência da 
Lituânia por outros Estados. Em 6 de Setembro de 1991, o Conselho da URSS reconheceu a 
independência da Lituânia. 
 
b) Instituições 
Após a independência, a Lituânia regeu-se por uma versão modificada da Constituição soviética até à 
adopção de uma nova Constituição por referendo, em Outubro de 1992. A assembleia legislativa é 
constituída pelo Seimas, uma única câmara de 141 deputados, que reúne durante um mandato de 
quatro anos ao abrigo de um sistema misto. 71 deputados do Seimas são eleitos em distritos 
eleitorais uninominais, sendo os 70 deputados restantes eleitos de acordo com o método 
proporcional, tendo os partidos de obter um mínimo de 5% dos votos para poderem estar 
representados. São eleitores todos os cidadãos lituanos com mais de 18 anos. O poder executivo é 
exercido pelo Conselho de Ministros (Governo), presidido por um primeiro-ministro que é designado 
pelo presidente e aprovado pelo Seimas. 
 
O presidente é eleito directamente para um mandato de cinco anos e por um máximo de dois 
mandatos consecutivos. Ao abrigo da Constituição lituana, o presidente é o Chefe de Estado e tem 
um leque bastante vasto de poderes que incluem a designação e a destituição, sujeitas a confirmação 
pelo Seimas, do primeiro-ministro, dos diferentes ministros e do comandante das forças armadas. O 
presidente também tem alguns poderes no domínio da política externa. 
 
O aparelho judicial da Lituânia actua através de um sistema estratificado de tribunais distritais e 
administrativos (regionais). O tribunal superior é o Supremo Tribunal, cujos juizes são designados 
pelo Seimas, tal como os nove juizes do Tribunal Constitucional. Há também um Tribunal de 
Segunda Instância, cujos juizes são designados pelo Presidente. O Tribunal Constitucional garante 
que as leis não entrem em conflito com a Constituição e tem o direito de destituir juizes e o 
presidente. Os tribunais e a Procuradoria da República têm um elevado grau de independência. 
 
As últimas eleições realizaram-se em Outubro e Novembro de 1996, com os seguintes resultados: 
 
 % de votos em 1996 Lugares em Dez./98 
União Nacional – Conservadores 29,8 69 
Democrata-Cristãos 12,2 15 
União do Centro 8,2 15 
Partido Trabalhista Democrata Lituano 9,5 12 
Partido Social Democrata Lituano 6,6 10 
Partido Democrata Lituano  2,1 2 
Independentes 20,7 12 
Outros 10,9 6 
 
Dos 137 deputados eleitos em 1996, 24 (17,52%) eram mulheres. 
 
c) Acontecimentos recentes 
i) Demissão do primeiro-ministro 
Em 27 de Outubro, o primeiro-ministro da Lituânia Rolandas Paksas demitiu-se na sequência de 
divergências no Conselho de Ministros sobre a assinatura do acordo com a empresa americana 
Williams de investimento na indústria petrolífera nacional (ver igualmente a secção infra sobre a 
estratégia energética). O primeiro-ministro votou contra a assinatura, tal como os ministros das 
Finanças e da Economia, Eugenijus Maldeikis e Jonas Lionginas. O ministro da Justiça absteve-se, 
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enquanto todos os outros ministros votaram a favor.  R. Paskas declarou apoiar a privatização e o 
investimento, mas considerar inaceitáveis os termos do acordo com a Williams. No entanto, o 
presidente Adamkus autorizou o ministro da Reforma da Administração Pública e das Autarquias 
Locais, Sigitas Kaktys, a assinar o acordo e, em 22 de Outubro, foram rubricados dois dos três 
acordos com a Williams. 
R. Paskas foi substituído por Andrius Kubilius, vice-presidente do Seimas. Entre 1992 e 1996, A. 
Kubilius presidiu à facção conservadora da União Nacional no Seimas. Ao tomar posse, A. Kubilius 
prometeu continuar a cumprir o programa eleitoral do Partido Conservador e dar "passos muito 
rápidos para formar o novo governo,  elaborar e aprovar o programa e solucionar os problemas mais 
prementes". A. Kubilius é o décimo primeiro-ministro da Lituânia desde a restauração da 
independência em Março de 1990. 
 
ii) Estratégia Energética 
O Seimas (Parlamento) aprovou em 6 de Outubro a Estratégia Energética Nacional, que altera e 
enuncia as orientações para o desenvolvimento energético na Lituânia e contém recomendações para 
a restruturação do sector energético e a criação do mercado da energia. Um dos elementos 
fundamentais da estratégia é o plano ulterior para a desactivação da central nuclear de Ignalina. O 
Seimas também aprovou alterações ao pacote de cinco leis sobre investimentos no complexo 
petrolífero do país. A principal lei desse pacote prevê a venda de 51% das acções de Mazeikiu Nafta 
(Refinaria de Petróleo de Mazeikiai) à empresa americana Williams International. O governo 
propôs-se encontrar um parceiro que não tivesse uma presença forte na Europa, convicto de que 
haveria um investimento suficiente se o parceiro não tivesse interesses prioritários noutras centrais. A 
mesma lógica levou a excluir um parceiro russo. O Banco Europeu para a Reconstrução e o 
Desenvolvimento (BERD) e a Sociedade Financeira Internacional (SFI) serão autorizados a adquirir 
acções no complexo que inclui a Refinaria de Petróleo de Mazeikiai, o Terminal de Petróleo de 
Butinge e a sociedade do oleoduto de Birzai. 
 
De acordo com a estratégia, a Unidade 1 da Central Nuclear de Ignalina será encerrada até 2005.  
Nesta conformidade, a Lituânia está a contar com que a União Europeia, o Grupo do G7, outros 
Estados e instituições financeiras internacionais lhe prestem uma significativa assistência financeira a 
longo prazo. Do mesmo modo, as condições para o encerramento final da Unidade 2, tendo em 
conta as diferenças de idade, serão definidas na próxima Estratégia Energética (2004). A Comissão 
anunciou que em 1999 a UE concederá, ao abrigo do programa PHARE, 10 milhões de euros à 
Lituânia para a desactivação da central nuclear de Ignalina e comprometeu-se a atribuir uma verba 
anual de 20 milhões de euros nos próximos anos.  
 
iii) Relações com a Estónia e a Letónia 
Em 2000, os três Estados Bálticos começarão a harmonizar os sistemas de identificação pessoal. No 
ano seguinte, os três países aprovarão os requisitos para a identificação pessoal. A ideia foi lançada 
pelos directores dos Departamentos de Migração dos três países no seminário realizado pela 
Comissão de Migração do Conselho de Ministros Báltico em Talin, em meados de Outubro. Os 
funcionários aprovaram o plano de acção para o ano 2000 referente a essas questões.  Prevê-se que, 
depois da harmonização, seja mais simples utilizar e controlar as identificações pessoais e que estas 
se tornem igualmente mais fiáveis. Os participantes no seminário debateram ainda a forma de utilizar 
eficazmente a assistência da UE aos departamentos de migração. 
 
Em 18 de Outubro, os ministros da Justiça da Lituânia, da Letónia e da Estónia assinaram em Vilnius 
o acordo de cooperação para 2000. O acordo prevê a organização de seminários conjuntos, consultas 
e mesas-redondas até Abril do ano seguinte. Segundo o ministro da Justiça da Lituânia, Gintaras 
Balciunas, o plano também prevê consultas sobre a harmonização de actos jurídicos com a legislação 
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da UE, a coordenação dos procedimentos legais e a assistência jurídica gratuita nos processos 
criminais, civis e administrativos. 
 
Em 28 de Outubro, o Seimas ratificou o acordo celebrado com a Letónia sobre a delimitação das 
águas territoriais, da zona económica exclusiva e da plataforma continental no mar Báltico. O acordo 
entre a Lituânia e a Letónia sobre a fronteira marítima foi assinado em 9 de Julho do ano em curso. 
iv) Relações com a Rússia 
Em 19 de Outubro, o Seimas ratificou um tratado em matéria de fronteiras com a Rússia.  O Seimas 
aprovou, por maioria absoluta, o tratado sobre a demarcação e a delimitação das fronteiras estatais da 
plataforma continental no mar Báltico, o qual fora assinado em Outubro de 1997 pelos presidentes da 
República da Lituânia e da Federação Russa, Algirdas Brazauskas e Boris Yeltsin. O ministro dos 
Negócios Estrangeiros russo afirmou esperar que o acordo em causa fosse rapidamente transmitido à 
Duma para ratificação. 
 
 
III.  SITUAÇÃO ECONÓMICA 
a) Síntese 
A Lituânia depara actualmente com dificuldades económicas. O PIB sofreu um decréscimo 
substancial no ano em curso, a deflação fez-se sentir e o défice orçamental aumentou 
significativamente. Para os problemas económicos da Lituânia concorreram factores endógenos e 
exógenos: 

• As repercussões da crise económica russa, apesar de terem sido inicialmente atenuadas por uma 
resposta vigorosa do Governo, acentuaram-se nos últimos meses.  

• O sector agrícola e a indústria de transformação alimentar foram particularmente afectados pelo 
colapso dos mercados tradicionais.  

• A decisão russa de interromper o fornecimento de petróleo à refinaria de Mazeikiai por várias 
vezes a partir de Fevereiro causou a queda repentina da produção industrial e a diminuição das 
receitas. 

• Os gastos excessivos com as prestações de segurança social e os subsídios económicos, aliados a 
uma deficiente cobrança dos impostos, provocaram um crescente défice orçamental. 

O aumento das despesas públicas – o orçamento do Estado passou de 1,7 mil milhões de dólares em 
1996 para 2,6 mil milhões de dólares em 1999 – deveria ser financiado pela criação de receitas fiscais, 
complementada pela punição severa da evasão fiscal. Embora as receitas públicas tivessem 
aumentado 666 milhões de dólares em 1997-98, o rápido aumento das despesas expôs a economia a 
grande tensão. Todos estes factores ocasionaram um abrandamento do crescimento e uma crise de 
confiança entre produtores e consumidores. 

  

b) Situação actual 
i) Crescimento 
O PIB desceu 5,7% no primeiro trimestre do ano em curso. Para o segundo trimestre, as estimativas 
indicam uma descida de 3%.  Inicialmente, o governo anunciara um crescimento de 5,5% para 1999 
mas, em Julho, corrigiu as estimativas em baixa para 1,3% e de novo, em Setembro, para 0,3%.  
 
A produção industrial diminuiu 9,2% no primeiro trimestre de 1999, em relação ao mesmo período 
no ano transacto. No entanto, este valor é algo enganador. Dos 92 milhões de dólares de diferença, 
90,25 milhões de dólares correspondiam à refinaria de Mazeikiai, cuja produção absorve ainda perto 
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de 20% do PIB da Lituânia. Em Setembro, o Governo previa uma queda na produção industrial de 
4,2% para todo o ano de 1999. 
 
ii) Preços 
Pela primeira vez desde a independência verificou-se uma deflação nos preços no consumidor . Em 
Julho de 1999, o índice anual dos preços no consumidor acusava uma descida de 0,2%. Os 
produtores, particularmente no sector da alimentação, vestuário e mobiliário, viram-se forçados a 
reduzir os preços à medida que os mercados de exportação tradicionais iam definhando, provocando 
uma queda das vendas no comércio retalhista de 13% na primeira metade do ano. No entanto, 
espera-se que o aumento do preço do petróleo e das matérias-primas atenue a tendência 
deflacionista. A inflação foi calculada em 1,5%- 2,0% em 1999. 
 
iii) Orçamento 
Entre Janeiro e Julho, as autoridades fiscais cobraram apenas 87,2% das receitas previstas, o que 
originou um défice de 187 milhões de dólares no orçamento do Estado, apesar de o parlamento ter 
aprovado um orçamento equilibrado.  

Inicialmente, falou-se numa redução das despesas inscritas no orçamento de 1999 de cerca de 200 
milhões de dólares, mas os cortes orçamentais propostos foram rapidamente limitados ao montante 
actual de 112,5 milhões de dólares. Os governos estónio e letão, pelo contrário, conseguiram resolver 
problemas orçamentais e económicos similares. A administração está, porém, algo limitada pela 
proximidade das eleições parlamentares, marcadas para Outubro de 2000. 

 
iv) Assuntos monetários 
As actuais dificuldades reacenderam o debate acerca da depreciação do lita e da extinção do 
Conselho Monetário. Embora o Governo continue empenhado em extinguir o Conselho Monetário, 
aumentar o poder do banco central e abolir a paridade lita-dólar, tem vindo a adiar a fixação de uma 
data definitiva, em parte devido ao receio de que a transição possa causar uma desvalorização 
descontrolada.  

Correm rumores há mais de um ano de uma depreciação iminente, muito menos credíveis agora do 
que antes, já que, em Agosto, o Banco da Lituânia (BL) reafirmou que a depreciação não estava a ser 
considerada.  

Em Abril, emergiu um desacordo público entre o BL e o ministro das Finanças. O BL exigiu a 
fixação da paridade do lita com um cabaz dólar-euro no fim de 1999, ao passo que o Ministério das 
Finanças sugeria que, a partir do ano 2000, o lita estivesse associado apenas ao euro.  

 

c) Comércio 
No ano de 1998, o défice comercial ascendeu a 8,3 mil milhões de litas, o que equivale a quase 20% 
do PIB, na medida em que o colapso da procura russa resultou numa contracção acentuada da 
exportação. Nos primeiros cinco meses de 1999, o défice comercial foi 11% inferior ao do mesmo 
período no ano anterior, já que tanto as importações como as exportações continuaram a descer 
rapidamente. Embora a limitação do défice constitua uma evolução feliz, dado ser pouco provável 
que os afluxos de capital a longo prazo destinados ao financiamento externo atinjam os níveis de 
1998, esta melhoria deve-se principalmente à contracção das importações, e não à expansão das 
exportações. A procura de importações na Lituânia está associada ao crescimento das exportações 
devido à grande incorporação de material importado nos bens exportados e às reexportações 
directas. 
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i) Parceiros 
Apesar da crise económica, a Rússia continua a ser o mais importante fornecedor da Lituânia, 
responsável por 19,1% do total das importações durante os primeiros cinco meses de 1999, 
imediatamente seguida pela Alemanha, com 16,8%. A UE em conjunto absorveu 46% das 
importações lituanas no período de Janeiro a Junho, registando uma ligeira subida em relação aos 
44,5% correspondentes ao mesmo período em 1998. 

 

 

 

As exportações para a Comunidade dos Estados Independentes (CEI) desceram 68% ao ano nos 
primeiros cinco meses e as exportações para a Rússia mais de 76%, à medida que a procura na região 
cessou como consequência da crise financeira de Agosto de 1998. As exportações para o mercado da 
UE continuaram, porém, a aumentar 12% ao ano. Os exportadores lituanos estavam em situação de 
desvantagem considerável devido à rápida apreciação do lita (paridade lita/dólar cada vez mais forte) 
em relação ao euro, pelo que o contínuo crescimento das exportações neste mercado é de bom 
augúrio para a competitividade lituana. 

 

ii) Estrutura 
A maioria das exportações para a UE consiste em produtos manufacturados e intermédios. No 
período de Janeiro a Maio, cerca de 37% do total das vendas para a UE consistiu em têxteis e 
vestuário. Os produtos químicos corresponderam a 35%, com uma subida acentuada em relação aos 
14% de 1998. No entanto, ao mesmo tempo que os fabricantes de produtos químicos lituanos 
conquistavam rapidamente uma parte de mercado, a UE considerava em Julho a hipótese de impor 
medidas anti-dumping aos fertilizantes lituanos. Os metais não preciosos são responsáveis por 
grande parte do resto das vendas à UE (35% do total).  A percentagem da maquinaria e equipamento 
no total das exportações para a UE permaneceu praticamente constante em 11%.  

 

A Alemanha substituiu a Rússia como principal mercado de exportação da Lituânia.  Foi responsável 
por 16,5% do total das exportações em Janeiro-Maio, seguida da Letónia (13,1%), Bielorússia 
(7,4%), Rússia (6,8%) e Dinamarca e Itália (5,8% cada). Com o colapso da procura na Rússia, 
Ucrânia e Bielorússia, os outros dois países bálticos tornaram-se parceiros comerciais cada vez mais 
importantes para a Lituânia. A Estónia e a Letónia combinadas absorveram 15% das exportações 
totais em Janeiro-Junho. Enquanto o comércio de produtos manufacturados entre os países bálticos 
está amplamente liberalizado, os agricultores locais exerceram pressão junto dos governos para que 
reforçassem as barreiras alfandegárias e impedissem a entrada dos produtos agro-alimentares dos 
países bálticos vizinhos. Ainda que os governos letão e lituano se tenham revelado receptivos à 
prática do lobby, acabaram por desistir dos aumentos projectados para as barreiras proteccionistas, 
preservando dessa sorte o Acordo Báltico de Comércio Livre para os Produtos Agrícolas, que foi 
assinado em 1997. 
 
 
IV. RELAÇÕES COM A UE 
a) Comissão Europeia 
Em 13 de Outubro, a Comissão Europeia publicou o seu segundo relatório periódico sobre os 
progressos efectuados pela Lituânia na preparação para a adesão. Na sua conclusão, afirmou que as 
negociações formais para a adesão da Lituânia deveriam começar logo que possível. Anteriormente, 
a Comissão tinha recomendado que a Lituânia não estivesse entre os países com os quais seriam 
abertas as negociações de adesão. Mais concretamente, declarou que “a Lituânia preenche os 
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critérios políticos de Copenhaga, devendo intensificar a luta contra a corrupção e prosseguir a 
reforma do aparelho judiciário.” 
 
“A implementação do resto da agenda da reforma concluirá o estabelecimento de uma economia de 
mercado em funcionamento e permitirá à Lituânia efectuar os progressos necessários para enfrentar a 
concorrência  e as forças de mercado na União a médio prazo.” 
 
“A estabilidade macroeconómica foi preservada apesar do aumento de vulnerabilidade em parte 
devido à resposta política à crise russa. As tentativas do governo para amortecer o choque externo 
negativo resultaram numa grave deterioração das balanças fiscal e externa para níveis que podem 
tornar-se insustentáveis.” 
“Deverá ser atribuída prioridade às medidas para reduzir o défice fiscal, como meio paralelo de 
controlar o elevado défice das transacções correntes, completar a reforma estrutural e implementar 
eficazmente as reformas em curso. Em particular, é necessário concluir a privatização do sector 
financeiro e reestruturar o sector energético em consonância com as importantes decisões 
recentemente adoptadas pelo governo. A Lituânia deverá prosseguir esforços na reorientação do 
comércio para a União Europeia e outros mercados desenvolvidos. Deverá ainda investir nas infra-
estruturas e desenvolver as competências dos trabalhadores de modo a sustentar o crescimento da 
produtividade a longo prazo e continuar a fazer da Lituânia um destino atraente para o investimento 
directo estrangeiro.” 
 
“A Lituânia efectuou progressos na maioria das áreas do mercado interno, especialmente ao nível 
dos contratos públicos, propriedade industrial e intelectual, avaliação da conformidade, liberdade de 
circulação de capitais e serviços, e legislação antimonopolista. No entanto, é necessário consolidar a 
capacidade para fazer cumprir a lei, sobretudo no que se refere à luta contra a contrafacção. O 
controlo dos auxílios concedidos pelo Estado continua a suscitar preocupação, pelo que é necessário 
harmonizar a legislação e aplicar procedimentos de controlo mais estritos. São indispensáveis 
esforços adicionais no que respeita à liberdade de circulação de bens (normalização e vigilância do 
mercado). Não se registaram progressos no sector audiovisual e são necessários importantes esforços 
para adaptar a tributação ao acervo comunitário.” 
 
“Notam-se progressos na agricultura, mas estes esforços deverão ser sistemáticos. Está ainda muito 
por fazer no sector das pescas. Embora se registem francos progressos nos transportes, os esforços 
deverão agora concentrar-se na harmonização fiscal do transporte rodoviário, na segurança marítima 
e no acervo em matéria de transportes aéreos. Foram dados passos significativos no domínio do 
ambiente, embora o grau de observância das normas neste sector seja irregular. Os esforços 
efectuados no sector social deverão ser consolidados, em particular no que se refere à capacidade de 
controlo do acervo. Deverá ser dada particular atenção à política regional onde muito está ainda por 
fazer. Foram avultados os progressos na área da justiça e dos assuntos internos, mas reduzidos no 
sector aduaneiro, onde a capacidade da administração é motivo de preocupação. Foram escassos os 
progressos na área do controlo financeiro.” 
 
“A Lituânia desenvolveu esforços resolutos na área da política energética e tomou uma decisão 
judiciosa sobre o encerramento da central nuclear de Ignalina, a qual constitui um sinal expressivo do 
seu empenho na integração europeia.” 
 
“É necessária uma atenção continuada para que os progressos efectuados na transposição do acervo 
e na execução da maioria das prioridades de curto prazo da parceria para a adesão sejam 
acompanhados de progressos similares de consolidação da capacidade de aplicação e observância da 
lei. Deverá ser dada particular atenção ao controlo dos auxílios concedidos pelo Estado, ao ambiente, 
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às alfândegas, à política regional, ao controlo financeiro e à política social. A nova lei da 
administração pública e a prossecução da reforma do aparelho judiciário são evoluções positivas 
neste contexto.” 
 
O texto completo do segundo relatório periódico sobre os progressos efectuados pela Lituânia na 
preparação para a adesão poderá ser obtido a partir da Internet em: 
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/lithuania/rep_10_99/index.htm. 
 
 
 
 
 
b) Parlamento Europeu 
Em 11 de Março de 1998, o PE aprovou uma resolução sobre a proposta de decisão do Conselho 
relativas aos princípios, prioridades, objectivos intermédios e condições das parcerias de adesão com 
os países candidatos {COM(98)0053 - C4-0130/98; relator: Deputado Oostlander [co-relator para a 
Lituânia, Deputado Kristoffersen] (Doc. A4-0087/98)}. 
 
O relator sublinhou que a lista de prioridades a curto e a médio prazo e de objectivos intermédios 
fixados no âmbito da parceria para a adesão com a Lituânia é relativamente exaustiva, embora nem 
sempre seja claro com base em que critérios determinados elementos figuravam entre as prioridades 
e os objectivos a curto prazo, em vez de a médio prazo, e vice-versa. Foram retomados elementos 
mencionados especificamente na secção consagrada à Lituânia da resolução do PE sobre a Agenda 
2000 (pontos 99 e 100): reforma e reforço da administração pública e medidas concretas de luta 
contra a corrupção. A referida resolução chama igualmente a atenção para a necessidade de adoptar 
medidas importantes no âmbito da aplicação e observância dos princípios do Estado de direito. 
Trata-se, evidentemente, de uma questão muito vasta, na qual intervêm os objectivos a médio prazo 
da melhoria do funcionamento do sistema judicial e do reforço das instituições nos domínios da 
justiça e dos assuntos internos. 
 
O PE aludiu explicitamente à necessidade de melhorar o sistema normativo aplicável ao mercado de 
trabalho. A secção, na rubrica respeitante a prioridades e objectivos a médio prazo no domínio do 
emprego e dos assuntos sociais, não aborda esta questão de forma satisfatória. O PE observa que a 
questão da segurança da central nuclear de Ignalina foi abordada e que o plano para a sua 
desactivação será elaborado no ano em curso. No entanto, não é feita referência a qualquer 
acompanhamento do dito plano. 
 
Tal como desejava a Comissão, o Conselho Europeu decidiu manter a distinção entre os candidatos 
mais e menos aptos à adesão. O PE opôs-se a este critério, tendo os três relatores sobre os Estados 
bálticos chamado a atenção para a necessidade de não prosseguir quaisquer negociações que 
pudessem afectar a cooperação crescente entre eles. O co-relator para a Lituânia exprimiu igualmente 
a opinião de que, à luz do documento da Comissão, a distinção entre os cinco países mais aptos e os 
cinco menos aptos era mínima, à parte a breve menção de que os últimos podiam beneficiar de uma 
ajuda para ficarem ao nível dos primeiros e o facto de os pareceres da Comissão sublinharem certas 
dificuldades consideráveis.  
 
Em Dezembro de 1998, o PE aprovou um relatório "sobre o pedido de adesão da Lituânia à União 
Europeia, na perspectiva do Conselho Europeu a realizar em Viena, nos dias 12 e 13 de Dezembro de 
1998" (A4-0431/98, relator Deputado Kristoffersen). O relatório salientou revestir-se da maior 
importância a preservação do ambiente positivo que conduziu ao pedido de adesão da Lituânia à 
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União Europeia. 
 
c) Conselho de Ministros 
Quando o Conselho Europeu decidiu, na cimeira do Luxemburgo, em Dezembro de 1997, iniciar as 
negociações de adesão, a Lituânia não estava incluída no primeiro grupo de países com os quais as 
negociações começariam. O Governo lituano esperava que a cimeira de Viena, em Dezembro de 
1998, tomasse a decisão de incluir a Lituânia neste grupo. No entanto, apesar de o Conselho se ter 
congratulado com os progressos efectuados pela Lituânia, decidiu não transferir quaisquer países 
para o primeiro grupo. Para informações relativas a outros desenvolvimentos anteriores, ver o 
documento precedente (PE 167.533/rev.1).  
 
 
 
d) Governo lituano 
Na sequência da publicação do segundo relatório periódico da Comissão, o Ministério dos Negócios 
Estrangeiros da Lituânia publicou o seguinte comunicado à imprensa: “Para a Lituânia, trata-se de 
um documento de relevância política há muito esperado porquanto contém as recomendações para o 
Conselho Europeu de Helsínquia no que se refere ao alargamento das negociações de adesão. A 
Comissão reconheceu os progressos significativos efectuados pela Lituânia e recomendou o início 
das negociações de adesão com a Lituânia, bem como com Malta, Letónia, Eslováquia e, mediante 
certas condições, com a Bulgária e a Roménia.” 
 
“O reconhecimento dos esforços promovidos pela Lituânia nos últimos anos é encorajador e 
propício à mobilização nacional dos preparativos para a adesão. Embora as reformas nacionais 
tenham sido afectadas adversamente pela crise económica russa, a integração europeia influi e molda 
cada vez mais os acontecimentos na Lituânia e mantém aceso o ânimo da reforma nos domínios 
relevantes.” 
 
“A estabilidade da política externa da Lituânia, incluindo as boas relações de vizinhança, é também 
uma importante condição prévia para o êxito da participação no processo de integração europeia. A 
adesão da Lituânia à UE é e continuará a ser benéfica para todos os seus países vizinhos.” 
 
“A Comissão reconheceu que a Lituânia revela um apego irrepreensível às práticas democráticas, 
tem vindo a consolidar as bases da economia de mercado e seu funcionamento, bem como a sua 
capacidade para resistir à pressão competitiva do mercado único da UE. Além disso, a Lituânia 
continua a avançar na adopção do acervo da UE e a desenvolver as capacidades administrativas para 
a sua aplicação. A decisão relativa à central nuclear de Ignalina é considerada um precedente 
importante na Europa Central e Oriental, e a Comissão reafirmou a sua disponibilidade para prestar 
assistência financeira e técnica à desactivação.” 
 
“Quando actualizar e elaborar o Programa Nacional de Adesão à UE, o Governo lituano não deixará 
de atender às questões identificadas no relatório periódico como carecendo de uma maior atenção.” 
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*  *  * 
 
 
Para mais informações, contactar: 
Adam ISAACS, Parlamento Europeu, DG IV, Bruxelas 
Serviço de Cooperação Internacional, Análise e Investigação Documental 
Tel: (32) 2 284 3072 / Fax: (32) 2 284 9063 / e-mail: aisaacs@europarl.eu.int 
 
Para informações sobre a situação económica, contactar: 
John WITTENBERG, Parlamento Europeu, DG IV, Luxemburgo 
Divisão de Assuntos Internacionais e Constitucionais 
Tel: (352) 4300 22447 / e-mail: jwittenberg@europarl.eu.int. 
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ANEXO 
 
GOVERNO LITUANO EM 20 DE NOVEMBRO DE 1999  
 
Primeiro-Ministro       Andrius Kubilius 
 
--- 
 
Ministro da Agricultura      Edvardas Makelis 
Ministro dos Negócios Estrangeiros     Algirdas Saudargas 
Ministro da Defesa       Ceslovas Stankevicius 
Ministra do Trabalho e Segurança Social    Irena Degutiene 
Ministro dos Transportes      Rimantas Didžiokas 
Ministro da Cultura       Arunas Bekšta 
Ministro da Educação e Ciência     Kornelijus Platelis  
Ministro da Reforma da Administração Pública 
e das Autarquias Locais      Sigitas Kaktys 
Ministro do Ambiente       Danius Lygis 
Ministro do Interior       Ceslovas Blažys 
Ministro das Finanças       Vytautas Dudenas 
Ministro dos Cuidados de Saúde     Raimundas Alekna  
Ministro da Economia       Valentinas Milaknis 
Ministro da Justiça       Gintaras Balciunas 
 
--- 
 
Presidente do Parlamento      Vytautas LANDSBERGIS 
Presidente do Banco Central                  Reinoldijus SHARKINAS 
 
 


