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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

οποι΄οι συνη΄λθαν στο πλαι΄σιο του Συµβουλι΄ου της ευρωατλαντικη΄ς εταιρικη΄ς σχε΄σης, ασχολη΄θηκε, µεταξυ΄ α΄λλων,
µε δυ΄ο βασικα΄ ζητη΄µατα: τον εκσυγχρονισµο΄ της στρατηγικη΄ς ικανο΄τητας του ΝΑΤΟ και τη διευ΄ρυνση΄ του, τρι΄α
΄ ην µελω΄ν του σοβιετικου΄ µπλοκ.
χρο΄νια πριν απο΄ την υποδοχη΄ των τριω΄ν πρω΄των χωρω΄ν πρω
Ο επαναπροσδιορισµο΄ς της πολιτικοστρατηγικη΄ς φυσιογνωµι΄ας της Συµµαχι΄ας κατε΄στη αναγκαι΄ος λο΄γω της
διαφοροποι΄ησης των πηγω΄ν αστα΄θειας και ανασφα΄λειας (σε σχε΄ση µε την α΄λλοτε κυρι΄αρχη σοβιετικη΄ απειλη΄) και
λο΄γω της επε΄κτασης των καθηκο΄ντων που ΄εχουν ανατεθει΄ στο ΝΑΤΟ απο΄ το στρατηγικο΄ ∆ο΄γµα του 1991 και
του 1992 που προε΄βλεπε την αντι΄σταση στη δια΄δοση των ο΄πλων µαζικη΄ς καταστροφη΄ς, την καταπολε΄µηση της
διεθνου΄ς τροµοκρατι΄ας και του οργανωµε΄νου εγκλη΄µατος. Απο΄ τα αποτελε΄σµατα που επιτευ΄χθηκαν στην Πρα΄γα,
η Συµµαχι΄α φαι΄νεται ο΄τι συνεχι΄ζει να ει΄ναι ο πολιτικο΄ς και στρατιωτικο΄ς στυ΄λος της νε΄ας ευρωπαϊκη΄ς ασφα΄λειας,
παρο΄λον που η Συ΄νοδος κορυφη΄ς δεν κατα΄φερε να επιλυ΄σει ο΄λα τα πολιτικα΄ και θεσµικα΄ προβλη΄µατα της ΄διας
ι
της Συµµαχι΄ας.
Μπορει΄ η Επιτροπη΄ να απαντη΄σει στα ακο΄λουθα ερωτη΄µατα;
1.

Θεωρει΄ ο΄τι το ΝΑΤΟ συνεχι΄ζει να ει΄ναι µια συµµαχι΄α µε την παραδοσιακη΄ ΄εννοια της λε΄ξης, η΄ ο΄τι ει΄ναι
απαρχη΄ ενο΄ς νε΄ου και πιο αποτελεσµατικου΄ συστη΄µατος συλλογικη΄ς ασφα΄λειας;

2.

Με ποια ΄εννοια τι΄θενται και αναπτυ΄σσονται οι σχε΄σεις µεταξυ΄ Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης και ΗΠΑ, στο εσωτερικο΄
του;

3.

Στο στρατιωτικο΄ επι΄πεδο, ποια θα ει΄ναι η θε΄ση της ∆υ΄ναµης ταχει΄ας αντι΄δρασης της Ένωσης απε΄ναντι στη
΄ ρες του ΝΑΤΟ ει΄ναι ευρωπαϊκε΄ς;
∆υ΄ναµη αντι΄δρασης του ΝΑΤΟ, απο΄ τη στιγµη΄ που 17 απο΄ τις 19 χω

4.

Ποιος ο ρο΄λος που διαδραµατι΄ζει η ∆ΕΕ στο πλαι΄σιο αυτο΄;

5.

΄ ν» να µπορει΄ να αντιπροσωπευ΄ει για τις χω
΄ ρες που
Ει΄ναι δυνατο΄ν η φο΄ρµουλα των «ενισχυµε΄νων συνεργασιω
θα προσχωρη΄σουν την απαιτου΄µενη αποτελεσµατικο΄τητα που θα εξασφαλι΄σει αυτο΄νοµη αµυντικη΄ πολιτικη΄;

Απα΄ντηση του κ. Patten εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς
(17 Ιανουαρι΄ου 2003)
Οι ερωτη΄σεις του Αξιο΄τιµου Με΄λους του Κοινοβουλι΄ου δεν υπα΄γονται στην αρµοδιο΄τητα της Επιτροπη΄ς και
εποµε΄νως δεν µπορει΄ να απαντη΄σει η Επιτροπη΄.

(2004/C 65 E/020)

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ P-0025/03
υποβολη΄: Dirk Sterckx (ELDR) προς την Επιτροπη΄
(13 Ιανουαρι΄ου 2003)

Θε΄µα: Κατα΄λογος προϊο΄ντων για τα οποι΄α µπορου΄ν να ληφθου΄ν αντι΄µετρα στο πλαι΄σιο της Foreign Sales
Corporation
Στις 13 Σεπτεµβρι΄ου 2002 η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ δηµοσι΄ευσε σχε΄διο καταλο΄γου προϊο΄ντων για τα οποι΄α θα
µπορου΄σαν να ληφθου΄ν αντι΄µετρα κατα΄ της φορολογικη΄ς αντιµετω΄πισης εκ µε΄ρους των Ηνωµε΄νων Πολιτειω΄ν της
΄ ν προϊο΄ντων οι οποι΄οι περιλαµβα΄νονται στον
Foreign Sales Corporation. Πολλοι΄ εισαγωγει΄ς αµερικανικω
κατα΄λογο αυτο΄ ει΄ναι δυσαρεστηµε΄νοι µε το εν λο΄γω µε΄τρο. Υπα΄ρχει α΄ραγε ο κι΄νδυνος το µε΄τρο αυτο΄ να βλα΄ψει
σοβαρα΄ ορισµε΄νες ευρωπαϊκε΄ς επιχειρη΄σεις; Γνωρι΄ζει η΄δη η Επιτροπη΄ ποιε΄ς ει΄ναι οι αντιδρα΄σεις των
ενδιαφεροµε΄νων; Θα επιφε΄ρει τροποποιη΄σεις η Επιτροπη΄ στον κατα΄λογο για να λα΄βει υπο΄ψη της τις αντιδρα΄σεις
των ενδιαφεροµε΄νων; Πο΄τε θα λα΄βει η Επιτροπη΄ την τελικη΄ απο΄φαση;

Απα΄ντηση του κ. Lamy εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς
(7 Φεβρουαρι΄ου 2003)
Ο κ. βουλευτη΄ς αναφε΄ρεται στις ανησυχι΄ες των εισαγωγε΄ων της Κοινο΄τητας σχετικα΄ µε το αρνητικο΄ αποτε΄λεσµα
΄ σεων σε αµερικανικα΄ προϊο΄ντα.
που µπορει΄ να ΄εχει για τις επιχειρη΄σεις τους το ενδεχο΄µενο επιβολη΄ς κυρω
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΄ τος
Ως προς αυτο΄, θα η΄ταν χρη΄σιµο να υπενθυµι΄σουµε τις συνθη΄κες της µη συµβατη΄ς νοµοθεσι΄ας του καθεστω
«Foreign Sales Corporation/Extraterritorial Income (FSC/ETI)» του Παγκο΄σµιου Οργανισµου΄ Εµπορι΄ου (ΠΟΕ)
που προβλε΄πει την παρα΄νοµη επιχορη΄γηση των φο΄ρων εξαγωγη΄ς σε αµερικανικε΄ς εταιρει΄ες µε ποσο΄ που ανε΄ρχεται
σε USD 4000 εκατ. περι΄που ετησι΄ως. Συγκεκριµε΄να, υ΄στερα απο΄ την επιτυχη΄ προσφυγη΄ της Κοινο΄τητας στον
ΠΟΕ ο΄σον αφορα΄ τη νοµοθεσι΄α FSC/ETI, στις 30 Αυγου΄στου 2002, χορηγη΄θηκε στην Κοινο΄τητα απο΄ τον ΠΟΕ
΄ ν δασµω
΄ ν σε ορισµε΄να προϊο΄ντα απο΄ τις Ηνωµε΄νες
το δικαι΄ωµα της επιβολη΄ς αντιµε΄τρων υπο΄ τη µορφη΄ εισαγωγικω
Πολιτει΄ες ΄εως του ποσου΄ αυτου΄. Ωστο΄σο, οι Ηνωµε΄νες Πολιτει΄ες δεν ΄εχουν ακο΄µη λα΄βει συγκεκριµε΄να µε΄τρα
΄ σει ο΄τι ει΄ναι στις
συµµο΄ρφωσης, µολονο΄τι το΄σο η κυβε΄ρνηση ο΄σο και υψηλα΄ στελε΄χη του κογκρε΄σου ΄εχουν δηλω
προθε΄σεις τους.
Ταυτο΄χρονα, πρε΄πει να γι΄νει σαφε΄ς ο΄τι στο΄χος της Επιτροπη΄ς στη διε΄νεξη αυτη΄ δεν ει΄ναι η επιβολη΄
΄ ν µε΄τρων στα αµερικανικα΄ προϊο΄ντα αλλα΄ η επι΄τευξη της απο΄συρσης παρα΄νοµων µε΄τρων που
αντισταθµιστικω
΄ ς, ει΄ναι, να εξασφαλι΄σει ο΄τι οι
ζηµιω΄νουν τα συµφε΄ροντα των κοινοτικω΄ν εταιρειω΄ν. Στο΄χος της Επιτροπη΄ς, συνεπω
ΗΠΑ θα συµµορφωθου΄ν µε την απο΄φαση του ΠΟΕ περι΄ FSC το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν. Ωστο΄σο, εα΄ν οι ΗΠΑ δεν
συµµορφωθου΄ν, η Κοινο΄τητα δεν ΄εχει α΄λλη επιλογη΄ απο΄ την α΄σκηση των δικαιωµα΄των της στο πλαι΄σιο του ΠΟΕ.
΄ ν που θα µπορου΄σαν να προκυ΄ψουν απο΄ ενδεχο΄µενα
Σε µια προσπα΄θεια, ωστο΄σο, ελαχιστοποι΄ησης των συνεπειω
αντισταθµιστικα΄ µε΄τρα για την ευρωπαϊκη΄ βιοµηχανι΄α, η Επιτροπη΄ ξεκι΄νησε δηµο΄σια διαβου΄λευση επιλε΄γοντας
΄ν
µο΄νον προϊο΄ντα για τα οποι΄α οι εισαγωγε΄ς απο΄ τις ΗΠΑ αντιπροσωπευ΄ουν µε΄γιστο ποσοστο΄ 20 % των συνολικω
΄ ς, η Επιτροπη΄ βρι΄σκεται ση΄µερα στη διαδικασι΄α αξιολο΄γησης των σχολι΄ων που
εισαγωγω΄ν στην Κοινο΄τητα. Συνεπω
΄εχει λα΄βει απο΄ ενδιαφερο΄µενα µε΄ρη κατα΄ τη δια΄ρκεια της περιο΄δου δηµο΄σιων διαβουλευ΄σεων. Κατα΄ τη διεξαγωγη΄
της ανα΄λυσης αυτη΄ς, η Επιτροπη΄ θα µεριµνη΄σει ιδιαιτε΄ρως ω΄στε να µην θιγου΄ν τα συµφε΄ροντα της Κοινο΄τητας,
κα΄τι που αποτελει΄ και δηλωµε΄νο στο΄χο της διαβου΄λευσης αυτη΄ς. Τελικη΄ απο΄φαση περι΄ αυτου΄ θα ληφθει΄ υ΄στερα
΄ το τρι΄µηνο του 2003. Στο στα΄διο αυτο΄, ωστο΄σο, δεν µπορου΄ν
απο΄ διαβου΄λευση µε τα κρα΄τη µε΄λη κατα΄ το πρω
΄ σεων για συγκεκριµε΄να
να γι΄νουν σχο΄λια ο΄σον αφορα΄ την ενδεχο΄µενη συµπερι΄ληψη η µη σε κατα΄λογο κυρω
προϊο΄ντα.

(2004/C 65 E/021)

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0180/03
υποβολη΄: Glyn Ford (PSE) προς την Επιτροπη΄
(30 Ιανουαρι΄ου 2003)

΄ ν γενετικα΄ τροποποιηµε΄νων
Θε΄µα: ∆οκιµε΄ς καλλιεργειω
΄ σει εα΄ν, κατα΄ και πριν απο΄ δοκιµε΄ς καλλιεργειω
΄ ν γενετικα΄ τροποποιηµε΄νων, οι
Μπορει΄ η Επιτροπη΄ να επιβεβαιω
πολι΄τες των κρατω΄ν µελω΄ν θα ΄εχουν προ΄σβαση στις λεπτοµε΄ρειες της περιβαλλοντικη΄ς διαδικασι΄ας ελε΄γχου και
στα αποτελε΄σµατα΄ της;

Απα΄ντηση της κας Wallström εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς
(14 Μαρτι΄ου 2003)
΄ ν (ΓΤΟ), συµπεριλαµβανοµε΄νων των γενετικα΄
Η πειραµατικη΄ ελευθε΄ρωση γενετικα΄ τροποποιηµε΄νων οργανισµω
΄ ν, διε΄πεται τω΄ρα απο΄ το Με΄ρος Β της οδηγι΄ας 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄
τροποποιηµε΄νων καλλιεργειω
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της 12ης Μαρτι΄ου 2001 για την σκο΄πιµη ελευθε΄ρωση γενετικω΄ς
΄ ν στο περιβα΄λλον (1), η οποι΄α α΄ρχισε να ισχυ΄ει στις 17 Οκτωβρι΄ου 2002. Με΄χρι
τροποποιηµε΄νων οργανισµω
στιγµη΄ς (20 Φεβρουαρι΄ου 2003), ΄εχουν πραγµατοποιηθει΄ 22 πειραµατικε΄ς ελευθερω΄σεις στο πλαι΄σιο της εν λο΄γω
΄ σεις αυτε΄ς υπα΄ρχουν στον διαδικτυακο΄ ιστο΄τοπο του Κοινου΄ Κε΄ντρου
οδηγι΄ας. Λεπτοµε΄ρειες για τις ελευθερω
Έρευνω΄ν της Επιτροπη΄ς, στη διευ΄θυνση http://gmosnif.jrc.it.
Η οδηγι΄α 2001/18/ΕΚ αντικατε΄στησε την οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου 90/220/ΕΟΚ της 23ης Απριλι΄ου 1990 (2), η
΄ σεως ΓΤΟ, συµπεριλαµβανοµε΄νων των γενετικα΄
οποι΄α, παροµοι΄ως, ρυ΄θµιζε τα της πειραµατικη΄ς ελευθερω
΄ ν, στο Με΄ρος Β. Πραγµατοποιη΄θηκαν περι΄που 1700 πειραµατικε΄ς ελευθερω
΄ σεις στο
τροποποιηµε΄νων καλλιεργειω
πλαι΄σιο της οδηγι΄ας 90/220/ΕΟΚ, απο΄ της εφαρµογη΄ς της, τον Οκτω΄βριο του 1991, µε΄χρι την αντικατα΄σταση΄
΄ σεων αυτω΄ν υπα΄ρχουν στον ιστο΄τοπο του ∆ιαδικτυ΄ου
της, στις 17 Οκτωβρι΄ου 2002. Λεπτοµε΄ρειες των ελευθερω
΄ ν της Επιτροπη΄ς, στη διευ΄θυνση http://biotech.jrc.it.
του Κοινου΄ Κε΄ντρου Έρευνω
΄ ν ελευθερω
΄ σεων
Βα΄σει της οδηγι΄ας 90/220/ΕΟΚ, η εξε΄ταση των αιτη΄σεων και η ΄εγκριση πειραµατικω
΄ ρα η ελευθε΄ρωση. Η
διενεργου΄νταν απο΄ τις αρχε΄ς του κρα΄τους µε΄λους στην οποι΄α επρο΄κειτο να λα΄βει χω
διαδικασι΄α αυτη΄ θα συνεχιστει΄ και υπο΄ την οδηγι΄α 2001/18/ΕΚ.
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