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nuusneuvostossa, käsiteltiin kahta keskeistä kysymystä. Näitä kysymyksiä ovat Naton strategisen kapasiteetin ja sen laajentumisen ajan tasalle saattaminen kolme vuotta ennen entisen Neuvostoliiton blokkiin
kuuluvien kolmen maan liittymistä.
Naton poliittis-strategisen profiilin uudelleen määrittely on käynyt tarpeelliseksi epävakautta ja epävarmuutta lisäävien tekijöiden monipuolistumisen myötä (tilanne on muuttunut entisen Neuvostoliiton
aiempaan hallitsevaan uhkaan nähden). Samoin on määriteltävä uudelleen vuoden 1991 ja 1999
strategisessa opissa Natolle uskottujen tehtävien laajentaminen. Näissä strategisissa opeissa tarkasteltiin
joukkotuhoaseiden lisääntymisen vastustamista sekä kansainvälisen terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa. Prahan kokouksen tulosten perusteella Nato näyttäisi olevan edelleen uuden eurooppalaisen turvallisuuskehyksen poliittinen ja sotilaallinen tukipilari, vaikka huippukokouksessa ei onnistuttukaan ratkaisemaan Naton poliittisia ja institutionaalisia ongelmia.
Tiedustelisin komissiolta seuraavaa:
1.

Onko Nato komission mielestä edelleen liitto sen perinteisessä merkityksessä tai onko se uuden ja
tehokkaamman kollektiivisen turvallisuusjärjestelmän alku?

2.

Mihin suuntaan Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisiä suhteita on tarkoitus kehittää?

3.

Sotilaallisesti katsoen, mikä tulee olemaan unionin nopean toiminnan joukkojen asema Naton
iskujoukkoihin nähden, sillä 17 Natoon kuuluvasta 19 maasta ovat Euroopan maita?

4.

Mikä merkitys WEU:lla on tässä yhteydessä?

5.

Onko mahdollista, että ns. tiiviimpi yhteistyö takaisi jäsenvaltioille vaaditun tehokkaan toiminnan sekä
riippumattoman puolustuspolitiikan?

Christopher Pattenin komission puolesta antama vastaus
(17. tammikuuta 2003)
Arvoisan parlamentin jäsenen esittämät kysymykset ylittävät komission toimivallan, joten sen ei ole
asianmukaista vastata niihin.
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KIRJALLINEN KYSYMYS P-0025/03
esittäjä(t): Dirk Sterckx (ELDR) komissiolle
(13. tammikuuta 2003)

Aihe: Niiden tuotteiden luettelo, joiden osalta voidaan ryhtyä vastatoimiin Yhdysvaltojen Foreign Sales
Corporation -ohjelman johdosta
Euroopan komissio julkisti 13. syyskuuta 2002 ehdotuksensa niiden tuotteiden luetteloksi, joiden osalta
voidaan harkita vastatoimia vastauksena Yhdysvaltojen ”Foreign Sales Corporation” -ohjelmansa mukaisesti
määräämään verokohteluun. Eräät kyseiseen luetteloon sisältyvien tuotteiden maahantuojat ovat olleet
tyytymättömiä tähän toimenpiteeseen. Eikö ole olemassa vaara, että se vahingoittaa vakavasti tiettyjä
eurooppalaisia yrityksiä? Onko komissiolla jo jonkinlainen käsitys siitä, miten asianosaiset tahot reagoivat
luetteloon? Aikooko komissio muuttaa luetteloa voidakseen ottaa kyseiset reaktiot huomioon? Milloin
komissio tekee lopullisen päätöksensä?

Pascal Lamyn komission puolesta antama vastaus
(7. helmikuuta 2003)
Arvoisan parlamentin jäsenen mukaan yhteisön maahantuojat ovat huolissaan kielteisistä vaikutuksista,
joita voi koitua niiden liiketoimille, jos amerikkalaisiin tuotteisiin kohdistuvia seuraamuksia määrätään.
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Tästä syystä on tarpeen muistuttaa seikoista, jotka liittyvät Maailman kauppajärjestön (WTO) sääntöjen
kanssa ristiriidassa olevaan lainsäädäntöön (Foreign Sales Corporation / Extraterritorial Income, FSC/ETI),
joka mahdollistaa sen, että yhdysvaltalaiset yritykset saavat laitonta vientitukea jopa noin neljä miljardia
Yhdysvaltain dollaria vuodessa. Sen jälkeen kun yhteisö oli asettanut FSC/ETI-lainsäädännön WTO:ssa
menestyksekkäästi kyseenalaiseksi, WTO myönsi yhteisölle 30. elokuuta 2002 oikeuden ryhtyä vastatoimiin määräämällä tuontitulleja tietyille Yhdysvalloista tuotaville tavaroille edellä mainittuun summaan
saakka. Yhdysvallat ei kuitenkaan ole vielä ryhtynyt konkreettisiin toimiin ristiriitaisuuden poistamiseksi,
vaikka Yhdysvaltain kongressin hallinto ja johtavassa asemassa olevat jäsenet ovat ilmaisseet pyrkivänsä
siihen.
Samalla on tehtävä selväksi, että tässä kiistassa komission tavoitteena ei ole määrätä yhdysvaltalaisiin
tuotteisiin kohdistuvia vastatoimia vaan saada aikaan sellaisten laittomien toimenpiteiden lopettaminen,
jotka vaikuttavat haitallisesti yhteisön yritysten etuihin. Siten komission tavoitteena on varmistaa, että
Yhdysvallat noudattaa FSC:tä koskevia WTO:n sääntöjä mahdollisimman pikaisesti. Jos Yhdysvallat ei
kuitenkaan noudata sääntöjä, yhteisöllä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin käyttää WTO:n sääntöjen mukaisia
oikeuksiaan.
Yrittääkseen kuitenkin minimoida kielteiset seuraukset, joita mahdollisista vastatoimista voisi aiheutua
eurooppalaiselle teollisuudelle, komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen valittaessa ainoastaan sellaisia
tuotteita, joiden tuonti Yhdysvalloista muodostaa enintään 20 prosenttia kokonaistuonnista yhteisöön.
Näin ollen komissio arvioi parhaillaan asianomaisilta osapuolilta julkisen kuulemisen aikana saatuja
kommentteja. Toteuttaessaan tätä analyysia komissio pyrkii varmistamaan erityisen huolellisesti, että
yhteisön etuja ei loukata, mikä on loppujen lopuksi koko menettelyn tavoite. Asiasta tehdään lopullinen
päätös jäsenvaltioiden kuulemisen jälkeen vuoden 2003 ensimmäisen neljänneksen aikana. Tässä vaiheessa
ei kuitenkaan voida esittää mitään kommentteja yksittäisten tuotteiden sisällyttämisestä mahdolliseen
seuraamusluetteloon tai niiden poistamisesta siitä.

(2004/C 65 E/021)

KIRJALLINEN KYSYMYS E-0180/03
esittäjä(t): Glyn Ford (PSE) komissiolle
(30. tammikuuta 2003)

Aihe: Geneettisesti muunnellut sadot
Onko jäsenvaltioiden kansalaisilla oikeus tutustua ympäristön valvontamenettelyn yksityiskohtiin ja
menettelyn tuloksiin geneettisesti muunnelluilla sadoilla tehtävien kokeilujen aikana ja niiden jälkeen?

Margot Wallströmin komission puolesta antama vastaus
(14. maaliskuuta 2003)
Geneettisesti muunnettujen organismien, geneettisesti muunnellut sadot mukaan luettuna, kokeellista
levittämistä säännellään tällä hetkellä geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön 12. maaliskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2001/18/EY (1) B osalla, joka tuli voimaan 17. lokakuuta 2002. Tällä hetkellä (20. helmikuuta 2003)
direktiivin nojalla on suoritettu 22 kokeellista levitystä. Yhteenveto levityksistä on julkisesti saatavilla
Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen www-sivuilla osoitteessa http://gmosnif.jrc.it
Direktiivillä 2001/18/EY korvattiin 23. huhtikuuta 1990 annettu neuvoston direktiivi 90/220/ETY (2),
jonka B-osassa annettiin vastaavasti säännökset geneettisesti muunnettujen organismien, sadot mukaan
luettuna, kokeellisesta levittämisestä. Direktiivin 90/220/ETY voimaantulon eli lokakuun 1991 ja sen
korvaamisen eli 17. lokakuuta 2002 välisenä aikana sen nojalla suoritettiin noin 1700 kokeellista levitystä.
Yhteenveto levityksistä on julkisesti saatavilla Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen
www-sivuilla osoitteessa http://biotech.jrc.it
Direktiivin 90/220/ETY mukaisesti sen jäsenvaltion viranomaiset, jossa kokeellinen levittäminen tapahtui,
vastasivat kokeellista levittämistä koskevien hakemusten tutkimisesta ja sitä koskevien lupien myöntämisestä. Menettelyä noudatetaan myös direktiivin 2001/18/EY säännösten mukaisesti.
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