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2.
Om uitvoering te geven aan plattelandsontwikkeling als tweede pijler van het GLB, heeft de Raad
besloten dat het EOGFL-Garantiefonds naast traditionele maatregelen ten behoeve van de landbouwmarkten, ook programma’s voor plattelandsontwikkeling zou financieren die, wat vier maatregelen betreft
(vervroegde uittreding, compenserende vergoedingen, bebossing en milieumaatregelen in de landbouw), de
hele Unie bestrijken. Zes andere maatregelen (investeringen in landbouwbedrijven, jonge landbouwers,
opleiding, bosbouw, verwerking en afzet, en aanpassing en diversificatie van de plattelandsgebieden), die
eveneens door het EOGFL-Garantiefonds worden gefinancierd, vallen voor gebieden van doelstelling 1
(waaronder Galicië) evenwel onder het EOGFL-Oriëntatie, dat de financiering door de andere structuurfondsen aanvult.
3.
De huidige regelgeving inzake plattelandsontwikkeling heeft alle maatregelen op dit gebied
gegroepeerd. Het is aan de lidstaten om te kiezen voor uitvoering van de maatregelen die de verdere
ontwikkeling van de plattelandsgebieden het meest ten goede zullen komen.
4.
De Raad deelt het geachte parlementslid mee dat hij op 15 juli 2002 een eerste debat heeft gehouden
over de herziening halverwege van het GLB, naar aanleiding van de presentatie van de mededeling van de
Commissie.

(2002/C 309 E/089)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1060/02
van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Raad
(17 april 2002)

Betreft: Het voorkomen van oorlogsoperaties in Irak
De verwijzing van de president van de Verenigde Staten naar de „as van het kwaad” en de voortdurende
inlichtingen over het op handen zijn van militaire operaties tegen Irak, hebben grote ongerustheid
veroorzaakt onder de publieke opinie van de lidstaten. Aangezien een nieuwe oorlog in Irak rechtstreeks
de belangen van de Unie in dit gebied zou treffen, wil ik de Raad vragen wat zijn gemeenschappelijk
standpunt is ten aanzien van deze waarschijnlijkheid en welke initiatieven hij heeft ondernomen om
nieuwe operaties tegen Irak te voorkomen?
Antwoord
(30 september 2002)
De Raad blijft ervan overtuigd dat teneinde de kwestie Irak tot een oplossing te brengen de resoluties van
de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, in het bijzonder de Resoluties 687, 1284 en 1382, volledig en
onvoorwaardelijk moeten worden toegepast, en dat Irak zijn verplichtingen inzake ontwapening moet
nakomen. De Raad volgt aandachtig de ontmoetingen met de secretaris-generaal van de Verenigde Naties
en steunt de inspanningen die deze zich getroost. De Iraakse minister van Buitenlandse Zaken, Naji Sabri,
heeft de secretaris-generaal van de Verenigde Naties tweemaal ontmoet, namelijk op 7 maart en op
1/2 mei. De secretaris-generaal was na afloop van de laatste ontmoeting van oordeel dat snel vooruitgang
is geboekt, onder meer op grond van het feit dat de Iraakse minister vergezeld was van hoge ambtenarenontwapeningsdeskundigen en dat een echte dialoog is gevoerd omtrent de toepassing van de resoluties en
de samenwerking met de „UNMOVIC”. De volgende vergadering [moet over ongeveer een maand
plaatsvinden en de EU hoopt dat zij positieve, concrete resultaten zal opleveren] (1).
(1) Indien het Europees Parlement dit antwoord niet voor die datum ontvangt, moet dit worden aangepast door middel
van een corrigendum .

(2002/C 309 E/090)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1061/02
van Stavros Xarchakos (PPE-DE) aan de Raad
(17 april 2002)

Betreft: Uitwisseling van gegevens tussen nationale autoriteiten (I.D.A.)
De Raad Vervoer en Communicatie van de EU heeft tijdens zijn bijeenkomst van 25.3.2002 onder meer
een besluit genomen met betrekking tot gegevensuitwisseling tussen nationale autoriteiten („Interchange of
Data between Administrations”  I.D.A.). Dit besluit voorziet ook in uitwisseling van gegevens tussen
lidstaten en niet-lidstaten van de Unie, zoals in het bulletin „Euractiv” van 26 maart 2002 staat (website
http://www.euractiv.com).
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