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2.
Maaseudun kehittäminen muodostaa YMP:n toisen pilarin, ja sen toteuttamiseksi neuvosto on
päättänyt, että EMOTR:n tukiosasto rahoittaa, paitsi perinteisiä maatalouden markkinoita koskevia
toimenpiteitä, myös maaseudun kehitysohjelmia, jotka kattavat koko unionin neljän toimenpiteen osalta
(varhaiseläkkeet, tasaushyvitykset, metsitys ja maaseutuympäristö). Kuusi muuta toimenpidettä (investoinnit
maatiloilla, nuoret viljelijät, koulutus, metsätalous, jalostus ja kaupan pitäminen, maaseutualueiden
monipuolistaminen ja mukauttaminen), joita EMOTR:n tukiosasto samaten rahoittaa, ovat kuitenkin
tavoite 1 -alueiden (joihin Galicia kuuluu) osalta EMOTR:n ohjausosaston vastuulla muiden rakennerahastojen täydennyksenä.
3.
Maaseudun kehittämisen nykyiset säännöt määräävät, että kaikki alan toimenpiteet on ryhmitettävä
yhteen, ja jäsenvaltion tehtävänä on valita niistä toimeen pantaviksi ne, joilla on eniten myönteisiä
vaikutuksia maaseutualueiden tulevaan kehitykseen.
4.
Neuvosto ilmoittaa arvoisalle parlamentin jäsenelle, että se kävi 15. heinäkuuta 2002 ensimmäisen
keskustelun YMP:n puolivälin tarkistuksesta komission esitettyä tiedonantonsa.

(2002/C 309 E/089)

KIRJALLINEN KYSYMYS E-1060/02
esittäjä(t): Alexandros Alavanos (GUE/NGL) neuvostolle
(17. huhtikuuta 2002)

Aihe: Irakin vastaisten sotatoimien torjuminen
Yhdysvaltain presidentin mainitsema ”pahuuden akseli” ja jatkuvasti esiintulevat tiedot odotettavissa
olevista sotatoimista Irakia vastaan ovat herättäneet levottomuutta jäsenvaltioiden yleisessä mielipiteessä.
Ottaen huomioon, että mahdollinen uusi sota Irakia vastaan koskee suoraan myös Euroopan unionin
intressejä alueella, neuvostolta kysytään, minkä yhteisen kannan se on ottanut tähän vahvasti
todennäköiseen mahdollisuuteen ja mitä aloitteita se on tehnyt torjuakseen uudet Irakin vastaiset
sotatoimet?

Vastaus
(30. syyskuuta 2002)
Neuvosto on vakuuttunut siitä, että kaikki Irakia koskevat ratkaisut on toteutettava soveltamalla
täysimääräisesti, ilman ennakko- tai muita ehtoja, Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston
päätöslauselmia, erityisesti päätöslauselmia 687, 1284 ja 1382, ja että Irakin on noudatettava velvoitteitaan
aseistariisunnan alalla. Neuvosto seuraa tiiviisti tapaamisia Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin kanssa
ja tukee tämän ponnisteluja. Irakin ulkoasiainministeri Naji Sabri on tavannut Yhdistyneiden Kansakuntien
pääsihteerin kahteen eri otteeseen, 7. maaliskuuta sekä 1. ja 2. toukokuuta. Pääsihteeri arvioi viimeisen
tapaamisen jälkeen saavutetun nopeaa edistystä, koska Irakin ministerin mukana oli aseistariisuntaan
erikoistuneita korkean tason virkamiesasiantuntijoita ja koska päätöslauselmien soveltamisesta ja yhteistyöstä UNMOVICin kanssa oli käyty todellista vuoropuhelua. Seuraava kokous [pidettäneen noin
kuukauden kuluttua, ja EU toivoo siitä saatavan myönteisiä käytännön tuloksia]. (1)
(1) Saatettava ajan tasalle oikaisulla, jos vastaus ei mene Euroopan parlamentille ennen kyseistä ajankohtaa.

(2002/C 309 E/090)

KIRJALLINEN KYSYMYS E-1061/02
esittäjä(t): Stavros Xarchakos (PPE-DE) neuvostolle
(17. huhtikuuta 2002)

Aihe: Tietojen vaihto kansallisten viranomaisten välillä (HVT)
EU:n liikenne- ja viestintäministerien neuvosto kokoontui 25. maaliskuuta 2002 ja päätti muun muassa
tietojen vaihtamisesta kansallisten viranomaisten välillä (hallintojen välinen telemaattinen tietojenvaihto,
HVT). Tämä päätös koskee myös tietojen välittämistä unionin jäsenvaltioiden ja sen ulkopuolisten
valtioiden välillä kuten Euractiv-uutiskatsauksessa mainitaan 26. maaliskuuta 2002 (verkkosivu:
www.euractiv.com).
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