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SV

inte denna byrå i uppdrag att syssla med frågan om återställande av miljön och samtidigt informera och
hjälpa lokalbefolkningen, mot bakgrund av den berättigade oro för ”Balkansyndromet” som uppstått hos
den europeiska allmänheten?
(1) EGT L 306, 7.12.2000, s. 1.

Svar från Christopher Patten på kommissionens vägnar
(30 mars 2001)
Som parlamentsledamoten känner till håller det s.k. Balkansyndromet fortfarande på att undersökas i olika
forum. FN:s miljöprogram (UNEP) och gemenskapens artikel 31-kommitté har kommit fram till att det inte
föreligger någon omedelbar fara för miljö eller hälsa. Om det skulle beslutas att genomföra särskilda
gemenskapsprogram för återställande av miljön i detta avseende, är det med stor sannolikhet Europeiska
byrån för återuppbyggnad som kommer att svara för genomförandet av dessa gemenskapsprogram och
informationsgivningen kring detta. Huvudansvaret när det gäller att informera lokalbefolkningen om
eventuella faror för folkhälsa eller miljö vilar dock på de berörda staternas regeringar. Relevanta miljöaspekter utgör en integrerad del av de program som genomförs av Europeiska byrån för återuppbyggnad,
vilket framgår av artikel 2.2 d i rådets förordning (EG) nr 2666/2000 av den 5 december 2000 om bistånd
till Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Förbundsrepubliken Jugoslavien och f.d. jugoslaviska
republiken Makedonien samt om upphävande av förordning (EG) nr 1628/96 och om ändring av
förordningarna (EEG) nr 3906/89 och (EEG) nr 1360/90 och besluten 97/256/EG och 1999/311/EG.

SKRIFTLIG FRÅGA E-0154/01

(2001/C 235 E/144)

från Alexandros Alavanos (GUE/NGL) till kommissionen
(31 januari 2001)
Ämne: En väl fungerande byrå för återuppbyggnad på Balkan
Byrån för återuppbyggnad på Balkan har utvidgat sin verksamhet i Serbien och Montenegro. För att den
skall kunna uppfylla sina åtaganden krävs det att man inrättar kontor i Potgoritsa och Belgrad. Kan
kommissionen upplysa om hur man skall bemanna dessa kontor? Hur kommer anställandet av personal att
gå till i de två områdena och hur kommer man att se till att öppenhet och insyn råder?
Varför har kommissionen föreslagit att man skär ner antalet sammanträden i den kommitté som skall
biträda kommissionen enligt artikel 10 i förordning 2666/2000 (1) från 12 till 4 under 2001, när
arbetsbelastningen ökar på grund av dess utvidgade ansvar i dessa områden?
(1) EGT L 306, 7.12.2000, s. 1.

Svar från Christopher Patten på kommissionens vägnar
(23 mars 2001)
Som parlamentsledamoten känner till är Europeiska byrån för återuppbyggnad ett självständigt organ som
är helt oberoende när det gäller förvaltningen av byråns administrativa funktioner. När det gäller
inrättandet av byråns operativa centrum i Belgrad och Podgorica är byrån för närvarande i färd med att
anställa den bäst kvalificerade yrkespersonalen som skall genomföra gemenskapens biståndsprogram i
området. De flesta av tjänsterna vid dessa båda kontor har offentliggjorts i den internationella pressen och
på kommissionens och byråns webbplatser.
Direktören för Europeiska byrån för återuppbyggnad underrättar regelbundet byråns styrelse, som består av
företrädare för kommissionen och medlemsstaterna, om byråns personalsituation och rekryteringsförfar-
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anden. De senaste uppgifterna om hur långt rekryteringen framskridit lämnades av direktören vid
styrelsens möte i Thessaloniki den 15 december 2000, då en ny personalplan godkändes (33 internationella medarbetare och 61 lokalanställda i Belgrad, och 7 internationella medarbetare och 10 lokalanställda i Podgorica).
Bestämmelserna i artikel 10 i rådets förordning (EG) nr 2666/2000 av den 5 december 2000 om bistånd
till Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Förbundsrepubliken Jugoslavien och f.d. jugoslaviska
republiken Makedonien samt om upphävande av förordning (EG) nr 1628/96 och om ändring av
förordningarna (EEG) nr 3906/89 och (EEG) nr 1360/90 och besluten 97/256/EG och 1999/311/EG,
gäller inte byråns styrelse utan den förvaltningskommitté som inrättats inom ramen för Cards-programmet.
När det gäller antalet styrelsemöten har kommissionen följt de principer som anges i artikel 4.9 i rådets
förordning (EG) nr 2667/2000 om Europeiska byrån för återuppbyggnad (1), i vilken det föreskrivs att
ordföranden skall sammankalla styrelsen vid behov, dock minst en gång i kvartalet. Denna förordning
antogs av rådet, som enades med kommissionen om att det ur operativ synvinkel skulle vara effektivare för
styrelsen att planera att mötas var tredje månad i stället för var fjärde vecka.
Eftersom kommissionen innehar ordförandeskapet i byråns styrelse kan den emellertid, om det är
nödvändigt på grund av arbetsbelastningen eller av andra skäl, föreslå ytterligare eller längre möten.
Kallelse till möten kan också göras på begäran av byråns direktör eller med minst en enkel majoritet av
styrelsens ledamöter.
(1) EGT L 306, 7.12.2000.

(2001/C 235 E/145)

SKRIFTLIG FRÅGA E-0158/01
från Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) till kommissionen
(31 januari 2001)

Ämne: ERUF: medel som inte kommer till universitetet i Málaga
Investeringarna ligger på is. Sådant är läget för vissa av de i tiden mest näraliggande projekt som beslutats
av nuvarande ledning vid universitetet i Málaga (UMA, Spanien), vilka sedan förra våren väntar på att
medel skall tilldelas ur ERUF.
Detta meddelades lärarkollegiet av universitetets rektor, vilken har ansökt om tvåtusen miljoner pesetas för
de närmaste två åren ur ERUF. Medlen skall användas till centrumet för medicinska studier, UMA:s
centrum för konkurrensfrågor i Parque Tecnológico de Andalucía, samt till kommunikationsnätverk och
förvärv av utrustning till universitetets forskningsenheter.
Kan kommissionen uppge varför utbetalningen av medel ur ERUF till universitetet i Málaga har försenats,
såsom rektorn erinrat om, och i vilken mån man kan lösa de svårigheter som utgör hinder för att medlen
används i ovannämnda syften?

Svar från Michel Barnier på kommissionens vägnar
(15 mars 2001)
En förutsättning för att projekt i Andalusien skall medfinansieras via strukturfonderna är att kommissionen
har godkänt dels gemenskapens stödram (GSR) för de spanska mål 1-områdena, dels det integrerade
operativa programmet (OP) för Andalusien, samt dessutom övriga multiregionala program som eventuellt
kan komma i fråga i den här regionen, särskilt det som ägnas forskning, utveckling och innovation.
Därefter skall de nationella myndigheterna utarbeta programkomplementet som i sin tur skall godkännas
av respektive övervakningskommitté.
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