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verordening nr. 2666/2000 (1)). Bij de Europese publieke opinie heerst terecht grote bezorgdheid over het
zogenaamde Balkan-syndroom. Waarom krijgt het bovenvermelde Bureau de zorg voor het herstel van het
milieu niet toegewezen, evenals de voorlichting van en bijstand aan de plaatselijke bevolking?
(1) PB L 306 van 7.12.2000, blz. 1.

Antwoord van de heer Patten namens de Commissie
(30 maart 2001)
Het geachte parlementslid weet ongetwijfeld dat het onderzoek naar het vermeende „Balkansyndroom” nog
steeds in verschillende fora loopt. UNEP (het milieuprogramma van de Verenigde Naties) en het comité van
artikel 31 van het EGA-Verdrag zijn tot de conclusie gekomen dat er geen onmiddellijk risico is voor het
milieu of voor de gezondheid. Mocht er worden besloten specifieke communautaire milieuherstelprogramma’s uit te voeren, dan zal het Europees Bureau voor wederopbouw hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk
zijn voor het uitvoeren ervan en voor bijbehorende voorlichtingstaken. Hoe dan ook zijn het de regeringen
van de desbetreffende landen die in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van
informatie over mogelijke problemen inzake volksgezondheid of milieu aan de inwoners van hun landen.
Milieu-aspecten, voor zover relevant, maken integraal deel uit van programma’s die door het Bureau
worden uitgevoerd, overeenkomstig artikel 2, lid 2, onder d), van de Verordening (EG) nr. 2666/2000 van
de Raad van 5 december 2000 betreffende de steun aan Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, de Federale
Republiek Joegoslavië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1628/96 en tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 3906/89 en (EEG) nr. 1360/90,
alsmede van de Besluiten 97/256/EG en 1999/311/EG.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0154/01

(2001/C 235 E/144)

van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie
(31 januari 2001)
Betreft: Normale werking van het Europees Bureau voor wederopbouw
Het Europees Bureau voor wederopbouw heeft zijn activiteiten tot Servië en Montenegro uitgebreid. Om
zijn taken te kunnen vervullen, moet het de nodige diensten oprichten in Podgorica en Belgrado. Kan de
Commissie inlichtingen verstrekken over de personeelsomkadering van deze diensten? Hoe zullen de
aanwervingen in deze twee gebieden gebeuren en hoe zal de transparantie worden gewaarborgd?
Waarom heeft de Commissie voorgesteld het aantal bijeenkomsten van de raad van bestuur van het comité
waarvan sprake in artikel 10 van verordening nr. 2666/2000 (1) in 2001 van twaalf naar vier te herleiden,
precies op het ogenblik dat de werklast enorm toeneemt door de uitbreiding van de bevoegdheden tot de
bovenvermelde gebieden?
(1) PB L 306 van 7.12.2000, blz. 1.

Antwoord van de heer Patten namens de Commissie
(23 maart 2001)
Zoals het geachte parlementslid weet, is het Europees Bureau voor Wederopbouw een autonoom orgaan
dat volledig onafhankelijk is in het beheer van zijn administratieve taken. Watt de opzet van de operationele centra in Belgrado en Podgorica betreft, is het bureau momenteel bezig de personen in te huren die
het best gekwalificeerd zijn om de bijstandsprogramma’s van de Gemeenschap in de regio uit te voeren. De
meeste vacatures voor deze twee bureaus zijn gepubliceerd in de internationale pers en op de website van
de Commissie en van het bureau.
De directeur van het Europese Bureau voor Wederopbouw stelt de Raad van Bestuur van het bureau, die
bestaat uit de Commissie en de vertegenwoordigers van de lidstaten, regelmatig op de hoogte van het
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personeelsbestand en de rekruteringsprocedures van het bureau. De meest recente informatie over de
vooruitgang bij de rekrutering werd door de directeur verstrekt op de vergadering van de Raad van Bestuur
op 15 december 2000 in Thessaloniki, waarbij een nieuwe personeelssamenstelling werd goedgekeurd
(33 internationale en 61 lokale personeelsleden voor Belgrado, 7 internationale en 10 lokale personeelsleden voor Podgorica).
De bepalingen van artikel 10 van Verordening (EG) nr. 2666/2000 van de Raad van 5 december
2000 betreffende de steun aan Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, de Federale Republiek Joegoslavië
en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1628/96 en
tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 3906/89 en (EEG) nr. 1360/90 alsmede van de Besluiten
97/256/EG en 1999/311/EG, zijn niet van toepassing op de Raad van Bestuur van het bureau, maar op het
beheerscomité dat krachtens het CARDS-programma is ingesteld. Wat het aantal vergaderingen van de
Raad van Bestuur betreft, heeft de Commissie de principes gevolgd van artikel 4, lid 9, van Verordening
(EEG) nr. 2667/2000 van de Raad van 5 december 2000 betreffende het Europees Bureau voor Wederopbouw (1), dat bepaalt dat de voorzitter de Raad van Bestuur bijeenroept telkens wanneer dit vereist is en
minstens drie maal per jaar. Deze verordening werd door de Raad vastgesteld, die met de Commissie
overeengekomen is dat het operationeel efficiënter zou zijn als de Raad elke drie maanden bijeenkwam, in
plaats van elke vier weken.
Aangezien de Commissie echter voorzitter is van de Raad van Bestuur van het bureau kan zij, indien de
werkdruk of andere redenen dit noodzakelijk maken, aanvullende of langere vergaderingen voorstellen. De
vergaderingen kunnen ook bijeen worden geroepen op verzoek van de directeur van het bureau of op
verzoek van minstens een gewone meerderheid van de leden.
(1) PB L 306 van 7.12.2000.

(2001/C 235 E/145)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0158/01
van Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) aan de Commissie
(31 januari 2001)

Betreft: EFRO: kredieten die de Universiteit van Malaga niet bereiken
De Universiteit van Malaga wacht op geld. Sinds het voorjaar van 2000 zijn enkele projecten waarvan de
uitvoering op korte termijn was gepland door de Universiteit van Malaga (UMA, Spanje), opgeschort in
afwachting van toegezegde EFRO-kredieten.
Aldus luidt althans de verklaring van de rector magnificus in de universiteitsraad. De rector magnificus
heeft voor de komende twee jaar een aanvraag ingediend ten bedrage van 2 miljard peseta’s uit het EFROFonds, die bestemd zijn voor het Centrum voor medisch onderzoek, het Centrum voor mededingingsonderzoek van de UMA in het technologiepark van Andalusië, communicatienetwerken en de aankoop van
uitrusting voor de onderzoeksdiensten van de universiteit.
Kan de Commissie aangeven wat de oorzaak is voor deze vertraging bij de betaling van de EFRO-kredieten
aan de Universiteit van Malaga, en hoe de moeilijkheden kunnen worden opgelost die de besteding van
deze kredieten voor bovengenoemde doelen in de weg staan?

Antwoord van de heer Barnier namens de Commissie
(15 maart 2001)
De projecten in Andalusië kunnen niet voor medefinanciering uit de structuurfondsen in aanmerking
worden genomen zolang het communautair bestek (CB) voor de Spaanse gebieden van doelstelling 1, het
geïntegreerde operationeel programma (OP) voor Andalusië en andere multiregionale programma’s die
voor deze regio kunnen worden opgezet, met name dat voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, niet
door de Commissie zijn goedgekeurd. Vervolgens moeten de nationale autoriteiten het programmacomplement opstellen, dat moet worden bevestigd door het toezichtcomité voor de verschillende bijstandspaketten.
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