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΄ ν Κοινοτη΄των
Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω

΄ σσα την αγγλικη΄». Η
West Consulting». Πρα΄γµατι αναφερο΄ταν στην προ΄σληψη συνεργα΄τη «µε µητρικη΄ γλω
΄ς η
Επιτροπη΄ συµφωνει΄ ο΄τι η διατυ΄πωση αυτη΄ η΄ταν ακατα΄λληλη. Στο΄χος της ανακοι΄νωσης αυτη΄ς η΄ταν απλω
προ΄σληψη ενο΄ς προσω΄που µε ικανοποιητικου΄ επιπε΄δου γνω΄σεις της αγγλικη΄ς για να διαχειρι΄ζεται γραπτε΄ς και
΄ σσα αυτη΄, ενω΄ µε΄χρι τη στιγµη΄ εκει΄νη οι πολυα΄ριθµες αυτε΄ς
προφορικε΄ς αιτη΄σεις που συντα΄σσονται στη γλω
αιτη΄σεις δεν µπορου΄σαν να εξεταστου΄ν µε την απαιτου΄µενη ταχυ΄τητα.
΄ ς εισα΄γει διακρι΄σεις, θα ΄επρεπε να ει΄χε διατυπωθει΄ καλυ΄τερα ω΄στε να φαι΄νεται ο΄τι,
Η φρα΄ση αυτη΄, η οποι΄α σαφω
λο΄γω της φυ΄σης της θε΄σης, απαιτει΄ται υψηλου΄ επιπε΄δου γνω΄ση της συγκεκριµε΄νης γλω΄σσας. Στην περι΄πτωση
αυτη΄, µι΄α τε΄τοια απαι΄τηση δεν αποτελει΄ διακριτικη΄ µεταχει΄ριση, ο΄πως υπογρα΄µµισε η Επιτροπη΄ στην απα΄ντηση΄ της
στη γραπτη΄ ερω΄τηση E  0779/01.
Ωστο΄σο, η διαδικασι΄α προ΄σληψης πραγµατοποιη΄θηκε µε «ανοιχτο΄ τρο΄πο», βα΄σει συνεντευ΄ξεων µε τους
΄ σσα, χωρι΄ς ωστο΄σο
υποψηφι΄ους, µεταξυ΄ των οποι΄ων βρι΄σκονταν και πολλα΄ α΄τοµα που κατει΄χαν την αγγλικη΄ γλω
να ει΄ναι αυτη΄ η µητρικη΄ τους γλω΄σσα. Πρα΄γµατι, ακο΄µη και εα΄ν η µητρικη΄ γλω΄σσα του προσληφθε΄ντος ατο΄µου
΄ ν, µε
ει΄ναι η αγγλικη΄, το προ΄σωπο αυτο΄ διαθε΄τει και πολυα΄ριθµα α΄λλα προσο΄ντα, περιλαµβανοµε΄νων και γλωσσικω
΄ σσας της Ένωσης.
την εις βα΄θος γνω΄ση µιας α΄λλης επι΄σηµης γλω
Εν πα΄ση περιπτω΄σει, η Επιτροπη΄ ενηµε΄ρωσε την εταιρει΄α «East West Consulting» για τον ακατα΄λληλο τρο΄πο
διατυ΄πωσης της ανακοι΄νωσης αυτη΄ς, δι΄δοντας οδηγι΄ες να πρα΄ξει τα αναγκαι΄α ω΄στε να µην επαναληφθει΄ παρο΄µοιο
περιστατικο΄ στο µε΄λλον.

(2002/C 134 E/142)

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2904/01
υποβολη΄: Graham Watson (ELDR) προς το Συµβου΄λιο
(22 Οκτωβρι΄ου 2001)

΄ ν υπαλλη΄λων της Ταϊβα΄ν στα κρα΄τη µε΄λη της ΕΕ
Θε΄µα: Επισκε΄ψεις κυβερνητικω
Σε συνε΄χεια της απα΄ντησης του Συµβουλι΄ου της 27ης Σεπτεµβρι΄ου στην ερω΄τηση΄ µου της 29ης Μαρτι΄ου (1) .
ο΄που κατ’ αυτου΄ς τους ΄εξι µη΄νες η µεν Ταϊβα΄ν ΄εζησε µια δηµοκρατικη΄ α΄νοιξη ενω΄ η Λαϊκη΄ ∆ηµοκρατι΄α της Κι΄νας
δοκιµα΄στηκε απο΄ µια ολοκληρωτικη΄ κυβε΄ρνηση . θα µπορου΄σε το Συµβου΄λιο να διευκρινι΄σει τι εννοει΄ ο΄ταν λεει
ο΄τι «δεν ενθαρρυ΄νει επι΄σηµες επισκε΄ψεις»; Εννοει΄ δηλαδη΄ ο΄τι δεν επιτρε΄πονται τε΄τοιου ει΄δους επισκε΄ψεις;
(1) Γραπτη΄ ερω΄τηση Ε-0945/01 . ΕΕ C 364 E της 20.12.2001, σελ. 29.

Απα΄ντηση
(14 Φεβρουαρι΄ου 2002)
΄ πη. Ωστο΄σο, δεν υπα΄ρχει καµµι΄α κοινη΄
Το Συµβου΄λιο δεν κα΄λεσε µε΄λη της κυβε΄ρνησης της Ταϊβα΄ν στην Ευρω
θε΄ση του Συµβουλι΄ου ου΄τε α΄λλη νοµοθετικη΄ πρα΄ξη που να εµποδι΄ζει τη χορη΄γηση θεωρη΄σεων στα µε΄λη της
κυβε΄ρνησης της Ταϊβα΄ν που πραγµατοποιου΄ν επι΄σηµες επισκε΄ψεις στα κρα΄τη µε΄λη. Το Συµβου΄λιο δεν ενθαρρυ΄νει
τις επισκε΄ψεις αυτε΄ς στα κρα΄τη µε΄λη της ΕΕ.

(2002/C 134 E/143)

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2905/01
υποβολη΄: Pietro-Paolo Mennea (ELDR) προς την Επιτροπη΄
(22 Οκτωβρι΄ου 2001)

Θε΄µα: Περιφερειακε΄ς χρηµατοδοτη΄σεις για την κατα΄ρτιση
Μπορει΄ να αναφε΄ρει η Επιτροπη΄ εα΄ν υφι΄στανται στην Ιταλι΄α περιφε΄ρειες οι οποι΄ες, ΄εστω και αν λαµβα΄νουν
χρηµατοδοτη΄σεις για την κατα΄ρτιση απο΄ το Ευρωπαϊκο΄ Κοινωνικο΄ Ταµει΄ο, δεν διαθε΄τουν νο΄µους για τη
΄ σει εα΄ν τµη΄µα των πο΄ρων αυτω΄ν
χρησιµοποι΄ηση των πο΄ρων αυτω΄ν; Μπορει΄ εξα΄λλου η Επιτροπη΄ να εξακριβω
χρησιµοποιει΄ται απο΄ ορισµε΄νες περιφε΄ρειες για τη χρηµατοδο΄τηση της κατα΄ρτισης σε επαγγελµατικου΄ς κλα΄δους
µη αναγνωρισµε΄νους απο΄ τον οποιονδη΄ποτε νο΄µο και µη προσφε΄ροντες την παραµικρη΄ διε΄ξοδο στην αγορα΄
εργασι΄ας;
Εα΄ν ναι, ποια απο΄φαση προτι΄θεται να λα΄βει η Επιτροπη΄ σχετικα΄;
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Απα΄ντηση της κ. ∆ιαµαντοπου΄λου εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς
(20 Νοεµβρι΄ου 2001)
΄ ν, στο πλαι΄σιο της ιταλικη΄ς
Η απασχο΄ληση και η κατα΄ρτιση ανη΄κουν στην αρµοδιο΄τητα των περιφερειω
συνταγµατικη΄ς τα΄ξης.
Όλες οι ιταλικε΄ς περιφε΄ρειες λαµβα΄νουν απο΄ το Ευρωπαϊκο΄ Κοινωνικο΄ Ταµει΄ο χρηµατοδο΄τηση για την κατα΄ρτιση,
στο πλαι΄σιο των στο΄χων 3 (Κεντρικη΄-Βο΄ρεια Ιταλι΄α) και 1 (Νο΄τια Ιταλι΄α και νησια΄). Συ΄µφωνα µε τον κανονισµο΄
(ΕΚ) 260/1999 του Συµβουλι΄ου, της 21ης Ιουνι΄ου 1999 περι΄ γενικω΄ν διατα΄ξεων για τα διαρθρωτικα΄ ταµει΄α (1),
δο΄θηκαν σε ο΄λες τις περιφε΄ρειες διοικητικα΄ µε΄σα (περιφερειακο΄ επιχειρησιακο΄ προ΄γραµµα, συµπλη΄ρωµα
προγραµµατισµου΄ κτλ.) που διε΄πουν την προ΄σβαση σε αυτα΄ τα ταµει΄α.
΄ µατα προγραµµατισµου΄, που περιγρα΄φουν λεπτοµερω
΄ ς το περιεχο΄µενο των ενεργειω
΄ ν,
Ειδικο΄τερα, τα συµπληρω
εγκρι΄θηκαν απο΄ την επιτροπη΄ παρακολου΄θησης του προγρα΄µµατος, η οποι΄α αποτελει΄ται απο΄ το συ΄νολο των
΄ ν εται΄ρων, επαρχιακω
΄ ν αρχω
΄ ν κτλ) οι οποι΄οι ει΄ναι σε θε΄σει να ελε΄γξουν την
αρµο΄διων εται΄ρων (κοινωνικω
΄ ν που ΄εγιναν Το ΄διο
καταλληλο΄τητα των επιλογω
ι
ισχυ΄ει για τα κριτη΄ρια επιλογη΄ς των ενεργειω΄ν κατα΄ρτισης.
΄ ς, για να ει΄ναι δυνατο΄ν να δαπανηθου΄ν τα κονδυ΄λια που χορηγη΄θηκαν, οι περιφε΄ρειες που λαµβα΄νουν
Συνεπω
τε΄τοιου ει΄δους οικονοµικε΄ς ενισχυ΄σεις ει΄ναι αναγκαι΄ο να δηµιουργη΄σουν µηχανισµου΄ς εφαρµογη΄ς (εγκυκλι΄ους,
κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς).
΄ ν παρεµβα΄σεων απο΄ το Ευρωπαϊκο΄ Κοινωνικο΄
Επι΄σης, για να εκτιµηθει΄ η αποτελεσµατικο΄τητα των οικονοµικω
Ταµει΄ο ο΄σον αφορα΄ την ικανο΄τητα των δικαιου΄χων να ενσωµατωθου΄ν στην αγορα΄ εργασι΄ας, η κοινοτικη΄ ενε΄ργεια
αποτελει΄ αντικει΄µενο µιας εκ των προτε΄ρων, κατα΄ τη δια΄ρκεια της και εκ των υστε΄ρων αξιολο΄γησης.
(1) ΕΕ L 161 της 26.6.1999.
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ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2907/01

υποβολη΄: Guido Bodrato (PPE-DE) και Thierry Cornillet (PPE-DE) προς την Επιτροπη΄
(22 Οκτωβρι΄ου 2001)
Θε΄µα: ∆ιαλπικη΄ συ΄νδεση Λυω΄ν-Τορι΄νο
΄ ν κρατω΄ν στο Έσσεν το ∆εκε΄µβριο του 1994 επε΄τρεψε να αποφασιστει΄ ΄ενα
Η ∆ια΄σκεψη Κορυφη΄ς των αρχηγω
΄ ν προτεραιο΄τητας µεταξυ΄ των οποι΄ων και η
ευρωπαϊκο΄ προ΄γραµµα αποτελου΄µενο απο΄ 14 µελε΄τες υποδοµω
΄ ν-Τορι΄νο που αποτελει΄ τµη΄µα της συ΄νδεσης Λυω΄ν-Τορι΄νο-Τεργε΄στη. Η ΄δια
διαλπικη΄ συ΄νδεση Λυω
ι
∆ια΄σκεψη
Κορυφη΄ς υπε΄δειξε ο΄τι η συ΄νδεση αυτη΄ θα ΄επρεπε να τεθει΄ σε λειτουργι΄α ΄εως το 2010. Οι πολυα΄ριθµες δρα΄σεις
΄ ς και η µο΄νιµη υποστη΄ριξη της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης, επε΄τρεψαν στην Ιταλι΄α και τη Γαλλι΄α να
και µελε΄τες, καθω
αποφασι΄σουν κατα΄ τρο΄πο σαφη΄ και αµετα΄κλητο τη θε΄ση σε λειτουργι΄α της νε΄ας αυτη΄ς σιδηροδροµικη΄ς συ΄νδεσης
΄ ν. Η απο΄φαση αυτη΄ που πολυ΄ σωστα΄ ενεγρα΄φη στο πολιτικο΄ ο΄ραµα
υψηλη΄ς ικανο΄τητας εµπορευµα΄των και επιβατω
της συνε΄λευση΄ς µας ΄ετυχε ευνοϊκη΄ς υποδοχη΄ς: Η ΄εκθεση ωστο΄σο της διακυβερνητικη΄ς επιτροπη΄ς που διενεµη΄θη
µετα΄ τη ∆ια΄σκεψη Κορυφη΄ς καθω΄ς και τα επι΄σηµα ΄εγγραφα που υπεγρα΄φησαν στις 29 παρελθο΄ντος Ιανουαρι΄ου
περιε΄χουν πα΄ντοτε στοιχει΄α αβεβαιο΄τητας που θα ΄επρεπε να διευκρινιστου΄ν το συντοµο΄τερο.
΄ το εκ των στοιχει΄ων αυτω΄ν ει΄ναι ο χρονικο΄ς ορι΄ζοντας της θε΄σης σε εφαρµογη΄ του ΄εργου. Πρε΄πει να
Το πρω
υπενθυµιστει΄ ο ορι΄ζοντας που καθορι΄στηκε στο Έσσεν και να καταβληθει΄ προσπα΄θεια της κατα΄ το δυνατο΄ν
προσε΄γγιση΄ς του. Όλες οι µελε΄τες που υλοποιη΄θηκαν µε΄χρι ση΄µερα καταγρα΄φουν τον κορεσµο΄ της ιστορικη΄ς
γραµµη΄ς και θεωρου΄ν την ηµεροµηνι΄α του 2015 ως πολυ΄ µακρινη΄ σε σχε΄ση µε τις πραγµατικε΄ς ανα΄γκες
επανεξισορρο΄πησης των τρο΄πων µεταφορα΄ς διαµε΄σου των Άλπεων. ∆υστυχω΄ς ο΄µως, τα προαναφερθε΄ντα ΄εγγραφα
΄ νουν αφενο΄ς, ορισµε΄νες αβεβαιο΄τητες ο΄σον αφορα΄ την ηµεροµηνι΄α τελικη΄ς
εξακολουθου΄ν να διαπιστω
΄ ν και µελετω΄ν των οποι΄ων οι προοπτικε΄ς στο
ολοκλη΄ρωσης των ΄εργων και αφετε΄ρου, ΄ενα προ΄γραµµα ερευνω
΄ ς το ορο΄σηµο του 2015. Του΄το φαι΄νεται εντελω΄ς απαρα΄δεκτο, γνωρι΄ζοντας ο΄τι 10
χρο΄νο υπερβαι΄νουν σαφω
χρο΄νια ΄εχουν η΄δη αφιερωθει΄ σε ΄ερευνες και µελε΄τες και ο΄τι η Ευρωπαϊκη΄ Ένωση υπογρα΄µµισε ιδιαι΄τερα τον
΄ ν µεταφορω
΄ ν.
επει΄γοντα χαρακτη΄ρα που ΄εχει η ταχει΄α επι΄λυση το προβλη΄µατος των διαλπικω
Κατα΄ δευ΄τερο λο΄γο, οι δυ΄ο κυβερνη΄σεις µετε΄θεσαν για το ΄ετος 2006 την απο΄φαση σχετικα΄ µε την επιλογη΄ µεταξυ΄
µιας ολοκληρωτικη΄ς υλοποι΄ησης της γραµµη΄ς αυτη΄ς και µιας υλοποι΄ησης σε δυ΄ο χρο΄νους, (κατ’ αρχη΄ν µι΄α
΄ ς ο΄τι η
ση΄ραγγα και στη συνε΄χεια η δευ΄τερη) ενω΄ οι η΄δη υλοποιηθει΄σες µελε΄τες καταδεικνυ΄ουν σαφω
ολοκληρωτικη΄ λυ΄ση ει΄ναι η πλε΄ον αποδοτικη΄, η ασφαλε΄στερη και η λιγο΄τερο ρυπαι΄νουσα για τις κοιλα΄δες των
Άλπεων.
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