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De faktablad som den särskilda arbetsgruppen för utvidgningen givit ut har som huvudsyfte att kort och systematiskt redogöra för diskussionerna kring de olika aspekterna av 
utvidgningen av Europeiska unionen samt medlemsstaternas, kandidatländernas och EU-institutionernas olika ståndpunkter. Faktabladen uppdateras allt eftersom 
förhandlingarna fortskrider. Hittills har följande faktablad publicerats: 
 
 
Nr Titel          PE nr  Datum Språk 
 
1  Cypern och EU:s utvidgning      167.284/rev.5  21.10.99 Alla 
2  Ungern och EU:s utvidgning      167.296/rev.2 01.02.99 Alla 
3  Rumänien och EU:s utvidgning      167.297/rev.2 26.02.99 Alla 
4  Tjeckiska republiken och EU:s utvidgning    167.335/rev.3 18.10.99 Alla 
5  Malta och EU:s utvidgning      167.350/rev.3 01.07.99 Alla 
6  Bulgarien och EU:s utvidgning      167.392/rev.3 11.10.99 Alla 
7  Turkiet och EU:s utvidgning      167.407/rev.2 17.06.99 Alla 
8  Estland och EU:s utvidgning      167.409/rev.2 18.11.99 Alla 
9  Slovenien och EU:s utvidgning      167.531/rev.2 11.11.99 Alla 
10  Lettland och EU:s utvidgning      167.532/rev.2 27.09.99 Alla 
11  Litauen och EU:s utvidgning      167.533/rev.3 23.11.99 Alla 
12  Polen och EU:s utvidgning      167.587/rev.3 25.11.99 Alla 
13  Slovakien och EU:s utvidgning      167.609/rev.2 20.08.99 Alla 
14  Ryssland och EU:s utvidgning      167.734/rev.2 25.10.99 Alla 
15  Institutionella aspekter av EU:s utvidgning     167.299/rev.1 21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
16  Kontroll och skydd av Europeiska unionens finanser med avseende på utvidgningen  167.330  09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17  Miljöpolitik och EU:s utvidgning      167.402  23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18  Europeiska konferensen och EU:s utvidgning    167.410  03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19  Budgetaspekter och EU:s utvidgning     167.581  12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20  Demokratin och skyddet av mänskliga rättigheter och EU:s utvidgning  167.582  01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21  EU:s utvidgning och den ekonomiska och sociala sammanhållningen  167.584  08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22  Statistikbilaga angående EU:s utvidgning     167.614/rev.6 13.10.99 EN 
23  Juridiska problem och EU:s utvidgning     167.617  19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24  Förtursstrategin och EU:s utvidgning     167.631 17.06.98  DE-EN-ES-FR-IT 
25  Samarbetet i rättsliga frågor och inrikes frågor inom ramen för EU:s utvidgningsprocess  167.690/rev.1 30.03.99  DE-EN-ES-FR-IT 
26  Kvinnors rättigheter och EU:s utvidgning     167.735  14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27  Utvidgning och jordbruk       167.741  03.09.98     DE-EN-ES-FR-IT 
28  Schweiz och EU:s utvidgning      167.777/rev.1 08.03.99 Alla 
29  Utvidgning och fiskeri       167.799  12.10.98 Alla 
30  Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik och EU:s utvidgning   167.822/rev.1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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Nr Titel         PE nr  Datum Språk 
  
31  Säkerhet och försvar och EU:s utvidgning    167.877  30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32  Europeiska ekonomiska området och EU:s utvidgning  167.887  17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33  PHARE-programmet och EU:s utvidgning    167.944  04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34  EMU och EU:s utvidgning      167.962/rev.1 20.10.99 DE-EN-ES-FR-IT 
35  Industripolitik och EU:s utvidgning     167.963/rev.1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
36  Agenda 2000 och EU:s utvidgning     168.008/rev.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
37  Externa ekonomiska relationer och utvidgningen   168.062/rev.1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38  Europaparlamentets roll i utvidgningsprocessen   168.065  27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
39  Sociala aspekter av EU:s utvidgning    168.115/rev.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40  Kärnkraftssäkerhet i kandidatländerna i Central- och Östeuropa 168.257  22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
41  Utvidgningen och folkopinionen i medlemsstaterna och kandidatländerna 168.296  22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
42  Den ryska minoriteten i de baltiska staterna och EU:s utvidgning 168.307  03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT 
43  Energipolitik och EU:s utvidgning     168.394  10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
44  Transportpolitik och EU:s utvidgning    168.459  28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
45  Nationella parlamenten och EU:s utvidgning    168.571  10.11.99 DE-EN-ES-FR-IT 
 
 
  
 
För kopior av dessa faktablad, kontakta: E. Deguffroy, Luxemburg, SCH Rum 602, Tel. +352 4300-22906 / fax: +352 4300-29027  

Särskilda arbetsgruppen för utvidgningen, Bryssel, LEO 06D119, Tel. +32 2 284 2381 / fax: +32 2 284 4984 
Särskilda arbetsgruppen för utvidgningen, Strasbourg IP2 447, Tel. +33 3 8817-4408 / fax: (33 3) 8817-9059 
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I.  SAMMANFATTNING 
 
De senaste veckorna i Litauen har varit mycket händelserika.Antagandet av en ny nationell 
energistrategi välkomnades då man där tog upp frågan om den framtida situationen för 
kärnkraftverket i Ignalina. Strategin omfattar också privatiseringen av landets största 
oljeraffinaderi vars nya partner är ett nordamerikanskt företag. Premiärminister Rolandas Paskas 
tyckte att villkoren för privatiseringen gynnade den nya partnern i alltför stor utsträckning och 
när hans ministrar ville gå vidare med affären avgick han. Den nye premiärministern, Andrius 
Kubilius, tillträde sitt ämbete i början av november. 
 
I oktober välkomnade den litauiska regeringen varmt Europeiska kommissionens andra 
regelbundet återkommande rapport om framstegen inför utvidgningen. Kommissionen ansåg att 
anslutningsförhandlingar skulle kunna inledas så snart som möjligt. Den välkomnade särskilt de 
åtgärder som vidtagits av Litauen i fråga om den framtida situationen för kärnkraftverket i 
Ignalina och utlovade ytterligare ekonomiskt stöd för avvecklingsprocessen. 
 
 
II.  DEN POLITISKA SITUATIONEN 
 
a) Historik 
Under Vytautas den stores tid, i början av 1400-talet, var Litauen ett av Europas största länder. 
När landet var som störst sträckte det sig från Östersjön till Svarta havet. För att möta hotet från 
det ryska furstendömet Moskva enade sig storhertigdömet Litauen (grundat i mitten av 1200-
talet) med Polen 1569 i Lublin-unionen och upprättade det litauisk-polska samväldet. Vid den 
tredje delningen av samväldet 1795 annekterades Litauen av det ryska imperiet. Upproren mot 
det ryska väldet slogs ned 1830-1831 och 1863 och en russifieringspolitik inleddes. 
 
Litauen ockuperades 1915 av tyska trupper. Trots ockupationen sammankallades en "litauisk 
konferens" i september 1917 och självständighet utropades den 16 februari 1918. Den första 
demokratiska författningen antogs i augusti 1922 men i december 1926 tog Antanas Smetona 
makten och upprättade en auktoritär regim som varade till 1940. Enligt "Molotov-
Ribbentroppakten", som undertecknades den 23 augusti 1939 av Sovjetunionen och Tyskland, 
skulle Litauen bli en del av den tyska inflytelsesfären. Det nazi-sovjetiska avtalet om vänskap 
och befintliga gränser som slöts i september, gjorde det dock möjligt för Sovjetunionen att ta 
kontrollen över Litauen. 
 
Ett nytt självständighetsivrande parlament utsåg i mars 1990 Vytautas Landbergis till Litauens 
verkliga president och förklarade självständigheten återupprättad den 11 mars 1990. Litauen blev 
därmed den första av de baltiska staterna eller OSS-staterna att förklara sig självständigt. Det 
sovjetiska militäringripandet i januari 1991 stärkte folkets stöd för litauiskt oberoende och en 
folkomröstning ägde rum i republiken den 9 februari 1991. Maktövertagandet av statskommittén 
för undantagstillstånd i Moskva i mitten av augusti 1991 framkallade fruktan i Litauen för ett 
förnyat försök att avsätta Landsbergisförvaltningen och att åter påtvinga landet sovjetiskt styre. 
Fastän sovjetiska militärfordon gick in i Vilnius beordrade den litauiska regeringen de sovjetiska 
trupperna att lämna republiken och upprepade det litauiska folkets starka önskan att åter igen bli 
integrerat i Västeuropa. 
 
Den misslyckade kuppen följdes av det länge väntade erkännandet av Litauens självständighet av 
andra stater. Den 6 september 1991 erkände Sovjetrådet Litauens självständighet. 
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b) Institutioner 
Efter att Litauen återvunnit sin självständighet bestod landets författning av en modifierad 
version av den sovjetiska författningen, till dess att en ny författning godkändes vid en 
folkomröstning i oktober 1992. Som lagstiftande församling verkar seimas, som har 141 
ledamöter och en kammare och väljs för fyra år åt gången. Valsystemet har en blandad karaktär. 
71 ledamöter väljs i enmansvalkretsar medan 70 väljs enligt proportionella val med partilistor 
och en tröskel på 5 %. Alla litauiska medborgare över 18 år har rösträtt. Den verkställande 
makten innehas av ministerrådet (regeringen), som leds av en premiärminister som utses av 
presidenten och godkänns av seimas. 
 
Presidenten väljs med direkta val för fyra år åt gången och för högst två ämbetsperioder efter 
varandra. Enligt Litauens författning är presidenten statsöverhuvud och har relativt omfattande 
befogenheter som omfattar bland annat rätten att utnämna och avsätta premiärminister, övriga 
ministrar och försvarsmaktens kommendör (förbehållet seimas godkännande). Presidenten har 
också vissa utrikespolitiska befogenheter. 
 
Rättsväsendet i Litauen har olika nivåer: distriktsdomstolar och (regionala) 
förvaltningsdomstolar. Den högsta instansen är Högsta domstolen där domarna utnämns av 
seimas, vilket också är fallet med de nio domarna i författningsdomstolen. Det finns också en 
appellationsdomstol där domarna utnämns av presidenten. Förvaltningsdomstolen övervakar att 
lagarna inte är författningsstridiga och har rätt att ställa domarna och presidenten inför riksrätt. 
Domstolarna och åklagarämbetet åtnjuter höggradigt oberoende. 
 
De senaste valen ägde rum i oktober och november 1996. Resultaten blev följande: 
 
 % röster 1996 mandat dec. 1998 
Fosterlandsunionen - konservativa 29,8 69 
Kristdemokratiska partiet 12,2 15 
Centerunionen 8,2 15 
Demokratiska arbetarpartiet 9,5 12 
Socialdemokratiska partiet 6,6 10 
Demokratiska partiet 2,1 2 
Oberoende 20,7 12 
Övriga 10,9 6 
 
Av de 137 ledamöter som valdes i 1996 var 24 (17,52 %) kvinnor. 
 
c) Aktuella frågor 
i) Premiärministerns avgång 
Den 27 oktober avgick Litauens premiärminister, Rolandas Paksas till följd av oenigheter inom 
regeringen i fråga om undertecknandet av avtalet med det amerikanska företaget Williams om 
investeringar i den nationella oljeindustrin (jfr kapitlet om energistrategin nedan). 
Premiärministern röstade mot undertecknandet, liksom finans- och ekonomiministrarna 
Eugenijus Maldeikis och Jonas Lionginas. Justitieministern lade ned sin röst och övriga ministrar 
röstade för. Paksas påpekade att han var för privatisering och investeringar men att villkoren för 
avtalet med Williams var oacceptabla. President Adamkus gav ministern för reformer inom 
offentlig förvaltning och lokala myndigheter tillåtelse att underteckna avtalet. Den 22 oktober 
hade två av tre avtal med Williams undertecknats. 
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Paskas ersattes av Andrius Kubilius, talman i seimas. Från 1992 till 1996 ledde Kubilius den 
konservativa Fosterlandsunionen i seimas. När Kubilius tillträdde sitt ämbete svor han att hålla 
sig till det konservativa partiets valprogram och att snabbt bilda en ny regering, att lägga fram 
förslag om och godkänna programmet och att ta itu med de problem som krävde snabba 
lösningar. Kubilius är den tionde premiärministern sedan Litauens självständighet 
återupprättades i mars 1990. 
 
ii) Energistrategi 
Den 6 oktober antog Litauens parlament (seimas) den nationella energistrategin. Strategin ändrar 
och specificerar utvecklingstendenserna för energin i Litauen och innehåller rekommendationer i 
fråga om omstruktureringar av energisektorn och inrättandet av en energimarknad. En av de 
grundläggande faktorerna i strategin är följande plan för avvecklingen av kärnkraftverket i 
Ignalina. Seimas antog också ändringar i ett paket om fem lagar om investeringar i landets 
oljeanläggningar. Den viktigaste lagen i paketet gäller försäljningen av 51 % av aktierna i 
Mazeikiu Nafta (Mazeikiai Olja) till det amerikanska företaget Williams International. 
Regeringen var angelägen om att hitta en partner som inte hade några starka anknytningar i 
övriga Europa och ansåg att lämpliga investeringar skulle göras om inte företaget hade andra 
anläggningar som måste prioriteras. Denna logik uteslöt ett ryskt företag. Europeiska banken för 
återuppbyggnad och utveckling (EBRD) och Världsbankens gren för utlåning till privata projekt 
(IFC) kommer att kunna köpa aktier i anläggningen som omfattar oljeraffinaderiet Mazeikiai, 
oljeterminalen i Butinge och pipelineföretaget i Birzai. 
 
Enligt strategin kommer reaktor 1 vid kärnkraftverket i Ignalina att stängas före 2005. I samband 
med detta väntas Litauen få ta del av ett betydande, långsiktigt ekonomiskt stöd från Europeiska 
unionen, G7-länderna, andra länder och internationella finansieringsinstitut. Villkoren för den 
slutliga stängningen av reaktor 2, med tanke på reaktorernas skillnader i ålder, kommer att 
fastställas i nästa nationella energistrategi (2004). Kommissionen har tillkännagivit att EU 
kommer att bevilja Litauen 10 miljoner euro inom ramen för Phare-programmet för 
avvecklingen av kärnkraftverket i Ignalina. Kommissionen har dessutom åtagit sig att bevilja 20 
miljoner euro årligen under de kommande åren. 
 
iii) Relationer med Estland och Lettland 
År 2000 kommer de tre baltiska staterna att inleda en harmonisering av sina 
personuppgiftssystem. Nästa år kommer de tre länderna att anta kraven på personuppgifter. Idén 
kom från ledarna för migrationsministerierna i de tre länderna i samband med ett seminarium 
som hölls av det baltiska ministerrådets migrationskommitté i Tallinn i mitten av oktober. 
Representanterna antog handlingsplanen för år 2000 om ovan nämnda frågor. Efter 
harmoniseringen kommer det att bli enklare att använda liksom att kontrollera personuppgifter. 
De kommer också att bli mer tillförlitliga. Deltagarna i seminariet diskuterade också olika sätt att 
effektivt använda EU:s stöd till migrationsministerierna. 
 
Den 18 oktober undertecknades samarbetsavtalet för år 2000 av Litauens, Lettlands och Estlands 
justitieministrar i Vilnius.  
I avtalet förutses organisationen av gemensamma seminarier, samråd och 
rundabordsförhandlingar fram till april nästa år. Enligt Litauens justitieminister Gintaras 
Balciunas förutser planen också samråd i fråga om harmoniseringen av rättsakter med EU:s 
lagstiftning, samordningen av rättsliga förfaranden och gratis rättshjälp i samband med brottmål, 
civila mål och förvaltningsmål. 
 



 9 PE 167.533/rév.3 

Den 28 oktober ratificerade Litauens parlament (seimas) avtalet om avgränsningen av 
territoriella vatten, en exklusiv ekonomisk zon och kontinentalsockeln i Östersjön med Lettland. 
Avtalet om havsgränser mellan Litauen och Lettland undertecknades den 9 juli i år. 
 
iv) Relationer med Ryssland 
Den 19 oktober ratificerade seimas ett gränsavtal med Ryssland. Seimas godkände avtalet om 
landgränser och avgränsning av kontinentalsockeln i Östersjön. Avtalet undertecknades i oktober 
1997 av Litauens och Rysslands presidenter Algirdas Brazauskas och Boris Jeltsin. Det ryska 
utrikesministeriet uttryckte sina förhoppningar om att gränsavtalet skulle överlämnas till 
statsduman för ratificering utan dröjsmål. 
 
 
III.  DEN EKONOMISKA SITUATIONEN 
a) Sammanfattning 
Litauen har för närvarande ekonomiska problem. BNP har minskat avsevärt under det senaste 
året, man har kunnat se en begynnande deflation och budgetunderskottet har ökat signifikant. 
Både externa och interna faktorer har bidragit till Litauens ekonomiska problem. 
• Effekterna av den ryska ekonomiska krisen har ökat under de senaste månaderna, trots att de 

från början dämpades av kraftfulla åtgärder från regeringens sida.  
• Jordbruket och livsmedelsindustrin har drabbats särskilt hårt av de traditionella 

marknadernas sammanbrott.  
• Rysslands beslut att avbryta oljeflödet till Mazeikiai-raffinaderiet ett flertal gånger sedan 

februari har lett till en kraftig nedgång av industriproduktionen och kraftigt minskade 
intäkter. 

• Regeringarnas slöseri med tillgångar på socialförsäkring och ekonomiskt stöd, i kombination 
med minskade skatteintäkter har lett till ett växande budgetunderskott. 

Statens ökade utgifter - statsbudgeten ökade från 1,7 miljarder dollar 1996 till 2,6 miljarder 1999 
- skulle finansieras av spirande skatteintäkter samt en hårdare kontroll av skattefusk. Statens 
intäkter ökade med 666 miljoner dollar under 1997-98 men samtidigt ledde den snabba ökningen 
av utgifter till att ekonomin ansträngdes kraftigt. Alla dessa faktorer ledde till en bromsning av 
tillväxten och en förtroendekris bland producenter och konsumenter. 
  
b) Aktuell situation 
i) Tillväxt 
BNP minskade med 5,7 % under första kvartalet i år. Minskningen för det andra kvartalet 
uppskattas bli 3 %. Från början spådde regeringen en tillväxt på 5,5 % för hela 1999 men i juli 
reviderades den uppskattningen till 1,3 % och senare, i september, till 0,3 %.  
 
Industriproduktionen minskade med 9,2 % under första kvartalet 1999, jämfört med samma 
period föregående år. Denna siffra är dock något vilseledande. Mazeikiai-raffinaderiet, vars 
produktion fortfarande svarar för nästan 20 % av Litauens BNP, stod för 90,25 miljoner dollar av 
minskningen på 92 miljoner. I september förutspådde regeringen en minskning av 
industriproduktionen på 4,2 % för hela 1999. 
 
ii) Priser 
Deflation i fråga om konsumentpriser var ett faktum för första gången sedan självständigheten. I 
juli 1999 hade konsumentpriserna minskat med 0,2 % jämfört med föregående år. Producenterna, 
i synnerhet livsmedels-, konfektions- och möbelproducenterna, tvingades sänka sina priser 
eftersom de traditionella exportmarknaderna krympte kraftigt. Detta ledde till en nedgång i 
omsättning på 13 % för detaljhandeln under det första halvåret. Ökningen av priserna på olja och 
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råvaror förväntas sätta stopp för deflationstendenserna. Inflationen för 1999 beräknas ligga på 
1,5 % - 2,0 %. 
 
iii) Budget 
Mellan januari och juli drev skattemyndigheterna endast in 87,2 % av de planerade intäkterna. 
Detta ledde till ett underskott på 187 miljoner i statsbudgeten, trots att parlamentet hade antagit 
en balanserad budget.  
Från början talade man om att minska utgifterna för 1999 års budget med cirka 200 miljoner 
dollar men de föreslagna nedskärningarna reducerades kraftigt till den aktuella summan på 112,5 
miljoner dollar. Som jämförelse kan sägas att Estlands och Lettlands regeringar har varit mycket 
mer bestämda i sin hantering av liknande skattemässiga och ekonomiska problem. 
Administrationen begränsas dock i viss mån av de kommande parlamentsvalen i oktober 2000. 
 
iv) Valutafrågor 
De rådande svårigheterna har åter igen satt igång diskussionerna kring devalveringen av litas och 
avskaffandet av sedelfonden. Trots att regeringen fortfarande förbinder sig att avskaffa 
sedelfonden och stärka centralbankens roll, liksom att frigöra den inhemska valutan, litas, från 
dollarn, har den hela tiden skjutit upp detta datum, delvis på grund av rädslan för att övergången 
skall förorsaka en okontrollerbar devalvering.  

Rykten om en nära förestående devalvering har cirkulerat i över ett år, men de är mindre 
trovärdiga nu än tidigare. I augusti upprepade Litauens centralbank att någon devalvering inte 
var aktuell. 
I april uppstod offentliga meningsskiljaktigheter mellan Litauens centralbank och 
finansministern. Centralbanken krävde att litas skulle låsas till dollar-euro-korgen i slutet av 
1999, medan finansministeriet föreslog en koppling endast till euron under 2000. 
 

c) Handel 
Under hela 1998 uppgick handelsunderskottet till 8,3 miljarder LTL, vilket motsvarar nästan 20 
% av BNP, eftersom det plötsliga fallet i den ryska efterfrågan resulterade i en kraftig minskning 
av exporten. Under de första fem månaderna 1999 var handelsunderskottet 11 % lägre än under 
samma period föregående år, eftersom både importen och exporten fortsatte att minska snabbt. 
Även om minskningen av underskottet ses som en välkommen utveckling, eftersom det inte är 
sannolikt att det långsiktiga kapitalinflödet för extern finansiering kommer att uppnå samma nivå 
som 1998, beror förbättringen framför allt på en minskad import snarare än en ökad export. 
Importefterfrågan i Litauen är knuten till exporttillväxten på grund av den stora importvolymen 
av redan exporterade varor och återexporten av dessa. 
 
i) Partners 
Trots den ekonomiska krisen har Ryssland fortsatt att vara Litauens viktigaste leverantör, och 
svarade för 19,1 % av den totala importen under de första fem månaderna 1999, tätt följt av 
Tyskland med 16,8 % av den totala importen. EU som helhet svarade för 46 % av Litauens 
import under januari till juni, vilket är en ökning från tidigare 44,5 % jämfört med samma period 
1998. 
Exporten till Oberoende staters samvälde (OSS) sjönk med 68 % under de första fem månaderna 
jämfört med samma period föregående år och exporten till Ryssland med mer än 76 %, då 
efterfrågan i området sjönk till följd av den ekonomiska krisen i augusti 1998. Exporten till EU-
marknaden fortsatte dock att öka med 12 % jämfört med föregående år. Eftersom Litauens 
exportörer befann sig i ett mycket ogynnsamt läge på grund av den snabba apprecieringen av 
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litas (knuten till en allt starkare dollar) gentemot euron, bådar den fortsatta tillväxten av exporten 
på den här marknaden gott för Litauens konkurrenskraft. 
 
ii) Struktur 
Den största exporten till EU består av industriprodukter och halvfabrikat. Cirka 37 % av den 
totala försäljningen till EU bestod av textilprodukter och konfektion under januari till maj. 
Kemiska produkter svarade för 35 %, vilket är en kraftig ökning från 14 % 1998. Då Litauens 
kemikalieproducenter snabbt vann marknadsandelar övervägde EU att införa anti-
dumpningstullar på gödningsmedel från Litauen i juli. Basmetaller svarade för den största delen 
av övrig försäljning till EU (35 % av den totala försäljningen). Andelen maskiner och utrustning 
i den totala exporten till EU har legat ganska konstant på 11 %.  
 
Tyskland ersatte Ryssland som Litauens huvudexportmarknad. Landet svarade för 16,5 % av den 
totala exporten under januari till maj, följt av Lettland (13,1 %), Vitryssland (7,4 %), Ryssland 
(6,8 %), Danmark och Italien (5,8 % vardera). I samband med en kraftigt minskad efterfrågan 
från Ryssland, Ukraina och Vitryssland har de två baltiska staterna blivit allt viktigare 
handelspartners för Litauen. Estland och Lettland tillsammans tog emot 15 % av den totala 
exporten under januari till juni. Då handeln med industriprodukter mellan de baltiska staterna till 
stor del är fri har lokala lantbrukare utövat påtryckningar på sina regeringar för att öka 
handelshindren och stänga ute jordbruksprodukter från de baltiska grannländerna. Trots att 
Lettlands och Litauens regeringar visade sig vara mottagliga för påtryckningarna, drog de 
upprepade gånger tillbaka planerade höjningar av handelshindren och vidmakthöll på detta sätt 
det baltiska frihandelsavtalet för jordbruksprodukter som undertecknades 1997. 
 
 
IV.  RELATIONER MED EU 
a) Europeiska kommissionen 
Den 13 oktober lade Europeiska kommissionen fram sin andra regelbundna rapport om 
framstegen inför utvidgningen. I sina slutsatser förordade man att de formella 
anslutningsförhandlingarna med Litauen skulle inledas så snart som möjligt. Tidigare hade 
kommissionen ansett att Litauen inte skulle finnas med bland de länder med vilka 
anslutningsförhandlingar skulle inledas. Mer specifikt fastslogs att Litauen uppfyller de politiska 
Köpenhamnskriterierna. Områden som fortfarande behöver ses över är kampen mot korruption 
och fortsatt reformering av rättsväsendet. 
 
Litauen har enligt kommissionen fortsatt att göra framsteg vad gäller etableringen av en 
fungerande marknadsekonomi och är på väg att klara konkurrenstrycket och marknadskrafterna 
inom unionen på medellång sikt förutsatt att de återstående reformerna kan genomföras. 
 
Man har lyckats upprätthålla makroekonomisk stabilitet även om den har försvagats delvis på 
grund av de åtgärder som vidtagits som ett svar på den ryska krisen. Regeringens försök att 
dämpa den negativa externa chocken ledde till en allvarlig försämring av skatte- och 
utrikesbalanserna till nivåer som kan komma att bli ohållbara. 
 
Kommissionen menar att åtgärder som minskar skatteunderskottet måste prioriteras, även såsom 
hjälpmedel för att få det höga underskottet för löpande betalningar under kontroll, slutföra 
strukturreformer och kraftfullt genomföra pågående reformer. I synnerhet måste privatiseringen 
av finanssektorn slutföras och energisektorn omstruktureras i linje med de viktiga beslut som 
nyligen fattades av regeringen. Litauen måste fortsätta sina ansträngningar att omorientera sin 
handel mot Europeiska unionen och andra utvecklade marknader. Landet måste också investera i 
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infrastruktur och utveckla arbetskraftens färdigheter för att hålla igång den långsiktiga tillväxten 
vad gäller produktiviteten och fortsätta att göra Litauen till ett attraktivt mål för utländska 
direktinvesteringar. 
 
Litauen har gjort framsteg på de flesta områden inom den inre markanden, i synnerhet vad gäller 
offentlig upphandling, immateriell egendom, bedömning av överensstämmelse, fri rörlighet för 
kapital och tjänster samt antitrustlagstiftning. Förmågan att säkra att bestämmelserna efterlevs 
måste stärkas, i synnerhet i fråga om kampen mot piratverksamhet. Kontrollen av statliga stöd 
fortsätter att utgöra ett bekymmer och ytterligare anpassning av lagstiftningen och striktare 
kontrollförfaranden krävs. Ytterligare ansträngningar krävs också i fråga om fri rörlighet för 
varor (standardisering och övervakning av marknaden). Inga framsteg har gjorts inom den 
audiovisuella sektorn och stora ansträngningar krävs för att skatterna skall anpassas till EU:s 
regelverk. 
 
Kommissionen konstaterar vidare att framsteg gjorts inom jordbruket och att dessa 
ansträngningar måste fortgå. Mycket återstår att göra inom fiskerisektorn. Framstegen är goda 
inom transportsektorn och ansträngningarna måste hädanefter koncentreras på en 
skatteharmonisering av vägtransportområdet, på sjösäkerhet och på tillnärmningen till EU:s 
regelverk på flygområdet. Avsevärda framsteg har gjorts på miljöområdet, även om 
överensstämmelsen inte är lika god överallt. De ansträngningar som gjorts inom den sociala 
sektorn måste fortgå, i synnerhet vad gäller förmågan att efterleva EU:s regelverk. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas regionalpolitiken där mycket återstår att göra. Imponerande framsteg 
har gjorts vad gäller rättsliga och inrikes frågor, medan få har gjorts inom tullväsendet där den 
administrativa kapaciteten ställer till bekymmer. Få framsteg har gjorts i fråga om finansiell 
kontroll. 
 
Litauen har gjort stora ansträngningar inom energipolitiken och fattat uppskattade beslut i fråga 
om stängningen av kärnkraftverket i Ignalina, vilket är ett tydligt tecken på engagemanget för en 
europeisk integration. 
 
Fortsatt uppmärksamhet krävs enligt kommissionen för att säkerställa att de framsteg som gjorts 
för att införliva EU:s regelverk och uppfylla de flesta kortsiktiga prioriteringarna för ett 
partnerskap för anslutning motsvaras av liknande framsteg i fråga om att stärka genomförandet 
och förmågan att säkra efterlevnaden. Särskild uppmärksamhet bör ägnas kontrollen av statliga 
stöd, miljö, tullväsen, regionalpolitik, budgetkontroll och socialpolitik. Den nya lagen om 
offentlig förvaltning och den fortsatta reformen av rättsväsendet utgör en positiv utveckling i 
detta avseende. 
 
Den fullständiga texten i den andra regelbundna rapporten om Litauens framsteg mot en 
utvidgning finns på följande adress: 
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/lithuania/rep_10_99/index.htm. 
 
 
b) Europaparlamentet 
Europaparlamentet antog den 11 mars 1998 en resolution om förslaget till rådets beslut om 
principerna, prioriteringarna, etappmålen och villkoren i partnerskapet för anslutning med 
Litauen {KOM(98)0053 - C4-0130/98, föredragande: Oostlander [medföredragande om Litauen, 
Kristoffersen] (A4-0087/98)}. 
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Föredraganden påpekade att den förteckning över prioriteringar på kort och medellång sikt och 
etappmål som har upprättats för Litauen i fråga om partnerskapet för anslutning, verkar vara 
relativt komplett, även om det inte alltid tydligt framgår på vilken grund vissa faktorer figurerar 
under rubriken på kort sikt eller på medellång sikt, och omvänt. De faktorer som särskilt nämns i 
det litauiska avsnittet i Europaparlamentets resolution om Agenda 2000 (paragraferna 99 och 
100) har tagits upp, nämligen reform och stärkning av den offentliga förvaltningen och konkreta 
åtgärder för att bekämpa korruption. I resolutionen uppmärksammades också behovet av att vidta 
kraftiga åtgärder i fråga om tillämpningen och efterlevnaden av rättsstatsprincipen. Detta är ett 
omfattande arbete och målen att på medellång sikt uppnå ett bättre fungerande rättssystem och 
starkare institutioner för rättsliga och inrikes frågor har delvis uppfyllts. 
 
Europaparlamentet tog särskilt upp behovet av att förbättra det regelsystem som styr 
arbetsmarknaden. Avsnittet under mål på medellång sikt avseende sysselsättning och sociala 
frågor tar inte upp frågan på ett tillfredsställande sätt. Europaparlamentet konstaterar att 
säkerhetsfrågan vid kärnkraftverket i Ignalina tas upp och att en avvecklingsplan skall utarbetas i 
år. Däremot nämns inte någon uppföljning av en sådan plan. 
 
Europeiska rådet beslutade, i enlighet med kommissionens önskemål, att fortsätta att göra 
åtskillnad mellan kandidatländer som man förhandlar snabbare respektive långsammare med. 
Europaparlamentet var i grunden emot detta - och de tre föredragandena om de baltiska staterna 
framhöll behovet av att inte låta förhandlingarna fortlöpa på ett sätt som skulle kunna kväva det 
växande samarbetet mellan dem. Medföredraganden för Litauen uttryckte också åsikten att man i 
kommissionens dokument verkar göra mycket liten skillnad mellan de "snabba" och 
"långsamma" länderna, förutom det korta omnämnandet att de senare kan få eftersläpningsstöd 
och att kommissionens yttranden hade betonat vissa allvarliga svårigheter.  
 
I december 1998 antog Europaparlamentet ett betänkande "om Litauens ansökan om 
medlemskap i Europeiska unionen, med anledning av Europeiska rådets möte i Wien den 12 och 
13 december 1998" (A4-0431/98, föredragande Kristoffersen). I betänkandet framhölls att det 
var av yttersta vikt att man bibehöll den positiva anda som hade lett till Litauens ansökan om 
medlemskap i EU. 
 
c) Ministerrådet 
När Europeiska rådet vid toppmötet i Luxemburg i december 1997 fattade beslut om 
anslutningsförhandlingarna, ingick inte Litauen i den första gruppen av länder med vilka 
förhandlingarna skulle inledas. Den litauiska regeringen hade hyst förhoppningar om att man vid 
toppmötet i Wien i december 1998 skulle fatta beslut om att Litauen skulle ingå i denna grupp. 
Trots att rådet välkomnade de framsteg som hade gjorts i Litauen, beslutade det att inte flytta 
över några länder till den första gruppen. För information om den tidigare utvecklingen hänvisas 
till föregående dokument (PE 167.533/rev.1).  
 
d) Den litauiska regeringen 
 
Efter det att kommissionen publicerat sin andra regelbundna rapport skickade Litauens 
utrikesministerium ut följande pressrelease: "För Litauen var detta ett efterlängtat dokument av 
politisk betydelse eftersom det innehåller rekommendationer till Europeiska rådet i Helsingfors 
om utvidgade anslutningsförhandlingar. Kommissionen erkände Litauens stora framsteg och 
rekommenderade att anslutningsförhandlingar skulle inledas med landet. Den rekommenderade 
också att man skulle inleda förhandlingar med Malta, Lettland, Slovakien samt Bulgarien och 
Rumänien, med vissa kvalifikationer. 
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Erkännandet av Litauens strävan under de senaste åren är uppmuntrande och gynnsamt för att 
påbörja förberedelser i landet inför anslutningen. Trots att nationella reformer påverkats negativt 
av den ekonomiska krisen i Ryssland, har den europeiska integrationen i allt högre grad påverkat 
och format utvecklingen i Litauen och bidragit till att bibehålla takten för reformer på varje 
tillämpligt område. 
 
Litauens stabila utrikespolitik, inklusive de goda relationerna med grannländerna, är också en 
viktig förutsättning för ett framgångsrikt deltagande i den europeiska integrationsprocessen. 
Litauens närmande till EU är redan och kommer att vara gynnsamt för alla grannländerna. 
 
Kommissionen erkände att Litauen är en väl fungerande demokrati, stärker grunderna för en 
marknadsekonomi och dess funktioner samt har förmåga att klara konkurrenstrycket från EU:s 
inre marknad. Dessutom gör Litauen framsteg i fråga om anpassningen till EU:s regelverk och 
utvecklar den administrativa kapaciteten inför ikraftträdandet. Beslutet om kärnkraftverket i 
Ignalina anses komma att bli ett viktigt prejudikat i Central- och Östeuropa och kommissionen 
bekräftade sin vilja att ge ekonomiskt och tekniskt stöd till avvecklingen. 
 
Den litauiska regeringen kommer att ta hänsyn till frågor som kräver ytterligare uppmärksamhet 
och som tagits fram i framstegsrapporten när den uppdaterar och utarbetar sitt nationella program 
för en anslutning till EU." 
 
 

* * * 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Adam Isaacs, Europaparlamentet, GD IV, Bryssel 
Enheten för internationellt samarbete, analys och informationssökning 
Tel: +32 2 2843072 / fax: +32 2 284 9063 / e-post: aisaacs@europarl.eu.int 
 
För information om det ekonomiska avsnittet kontakta: 
John Wittenberg, Europaparlamentet, GD IV, Luxemburg 
Enheten för internationella och konstitutionella frågor 
Tel: +352 4300 22447 / e-post: jwittenberg@europarl.eu.int 
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