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2.
Vid sitt möte den 1 december 1999 antog kommissionen rapporten (1) så att den kunde behandlas på
Europeiska rådets möte i Helsingfors.
3.
Kommissionen har redan antagit sitt bidrag (2) inför regeringskonferensen. Ett eventuellt införande av
en artikel om idrott godkändes inte.
(1)
(2)

KOM(1999) 644 slutlig.
KOM(1999) 592 slutlig.

(2000/C 219 E/203)

SKRIFTLIG FRÅGA E-2425/99
från Ioannis Souladakis (PSE) till rådet
(16 december 1999)

Ämne: Skydd av europeiska företag i Kosovo
Under den diskussion som följde på min muntliga fråga H-0608/99 (1) till kommissionen om ”Skydd av
EU-företags intressen i Kosovo” den 16 november 1999 sade kommissionsledamot Patten att kommissionen inte hade fått någon information om att europeiska företag skulle utsättas för påtryckningar eller
hot i Kosovo. För att råda bot på hans brist på information i frågan gav jag honom personligen
skriftväxlingen mellan företaget Mytilinaios och herrarna Kouchner och Dixon. Dessutom bad jag honom
att söka information om dagens situation och om verksamheten på telekommunikationsområdet i Kosovo
för att han skulle få en helhetsbild.
Den goda kommunikationen mellan Europaparlamentet och kommissionen skall bidra till att skydda EU:s
intressen om de hotas, och just nu står europeiska företags suveräna rättigheter på spel. Det grekiska
televerket (OTE) och italienska STET International, vars andel av Srbija Telekom är 20 % respektive 29 %,
skadas av att Srbija Telekom inte betalar sina avgifter för användningen av telekommunikationsnätet i
Kosovo. Samtidigt kräver UCK-gerillan med stöd av andra grupperingar, att de två bolagen skall utföra
återuppbyggnaden av det förstörda nätet och att det sedan skall nationaliseras av Albanien, i strid mot alla
internationella avtal. Men den värsta olagliga handlingen utfördes dock alldeles nyligen, då en ”särskild
kommitté” i vilken företrädare för FN och kosovoalbaner deltog, på ett fullständigt illegalt sätt överlät
rättigheterna till mobiltelefonnätet till det franska företaget Alcatel. Dessa rättigheter tillhör uteslutande
OTE och STET International i enlighet med redan gällande internationella avtal som fastställer att Kosovo
ligger inom det område där de har rätt att bedriva affärsverksamhet.
Jag vill fråga rådet hur det tänker skydda europeiska företags legala rättigheter i Kosovo, rättigheter som
just nu hotas av illegala grupperingar i vilka man även börjat ta med högt uppsatta FN-tjänstemän som
motarbetar sina åtaganden, vilka innebär att de skall se till att lag och rätt efterlevs i området?
(1)

Fullständigt förhandlingsreferat (november 1999).

Svar
(14 februari 2000)
Hittills har inte rådet kontaktats av något av de företag som nämns i den ärade parlamentsledamotens
fråga. Rådet antar att dessa företag har tagit upp de frågor som väcks av den ärade parlamentsledamoten
direkt med utrikesministeriet i det land där deras huvudkontor är beläget och/eller med FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för Kosovo, Bernard Kouchner.
Rådet är fortfarande fast beslutet att upprätta en livskraftig och fungerande marknadsekonomi i Kosovo
och EU har åtagit sig ett särskilt ansvar i detta avseende eftersom FN:s generalsekreterare Kofi Annan har
anförtrott förvaltningen av pelare IV (med ansvar för återuppbyggnad och ekonomisk utveckling) inom
Förenta nationernas uppdrag i Kosovo (UNMIK) åt Europeiska unionen.

1.8.2000

1.8.2000
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Dessutom har rådet (allmänna frågor) upprepade gånger uppmanat kosovoalbanerna och de internationella
styrkorna att öka ansträngningarna i kampen mot den organiserade brottsligheten. I detta sammanhang
välkomnade rådet vid sitt möte den 6 december kommissionens avsikt att låta kampen mot organiserad
brottslighet ingå i programplaneringen av biståndet till Kosovo för år 2000 och uppmanade medlemsstaterna att fastställa lämpligt bistånd på detta område.

(2000/C 219 E/204)

SKRIFTLIG FRÅGA E-2432/99
från Michl Ebner (PPE-DE) till kommissionen
(16 december 1999)

Ämne: Nyinplantering av varg, björn och lodjur
Kan kommissionen ange om det i unionen för närvarande vidtas konkreta åtgärder (samfinansierade eller
ej) för att på nytt inplantera varg, björn och lodjur, om initiativ på detta område tidigare har finansierats
eller samfinansierats och om det inom den närmaste framtiden kommer att vidtas särskilda åtgärder i detta
syfte?

Svar från Margot Wallström på kommissionens vägnar
(11 januari 2000)
Sedan 1988 har många projekt som varit direkt eller indirekt inriktade på att bevara varg, björn eller
lodjur finansierats genom det finansiella instrumentet Life-natur och dess föregångare.
Varg har varit en av målarterna i 21 projekt, lodjur i 14 och björn i 17.
Dessa projekt motsvarar den största delen av den summa gemenskapen lagt på att skydda dessa arter.
Utöver detta kan liknande eller kompletterande åtgärder inom ramen för annan gemenskapsfinansiering.
Ytterligare projekt om bevarande av dessa arter kan finansieras genom Life-III, under förutsättning att det
finns bra projekt på området.

(2000/C 219 E/205)

SKRIFTLIG FRÅGA E-2436/99
från Diana Wallis (ELDR) till kommissionen
(16 december 1999)

Ämne: Direktiv om skydd av uppgifter
Är kommissionen medveten om att nationella lagar om dataskydd, på grund av olikheter i genomförandet
av EU:s direktiv om skydd av uppgifter från 1995 inverkar menligt på den gränsöverskridande handeln och
att det här i anmärkningsvärd utsträckning kommer att påverka utvecklingen av e-handeln inom EU?
Ett exempel på det här är utvidgningen av giltighetsområdet för bestämmelser om dataskydd till att inte
endast omfatta personliga uppgifter, i enlighet med bestämmelserna i direktivet, utan även bearbetningen
av samfällda uppgifter.
Ämnar kommissionen vidta några åtgärder för att begränsa den skada som denna överdrivna ”gulddubblering” av direktivet i samband med dess införlivande i medlemsstaternas lagstiftning orsakar med tanke på
principen om den inre marknaden?
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