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SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0790/97
van Jean-Yves Le Gallou (NI) aan de Commissie
(10 maart 1997)

Betreft: Beleidskredieten van de Europese instellingen
Kan de Commissie zeggen welke bedragen van begrotingslijn B7-852 in 1996 in totaal gebruikt zijn voor:
− studies
− bijeenkomsten van deskundigen
− conferenties en congressen
− voorlichting en publicaties?
Kan zij daarbij verduidelijken in welke verhouding de uitgaven voor deze vier activiteiten stonden tot de in totaal
voor deze lijn uitgetrokken kredieten, en zeggen of deze verhouding haar redelijk lijkt?

Gecombineerd Antwoord
van de heer Liikanen namens de Commissie
op de schritftelijke vragen E-0698/97, E-0699/97, E-0700/97, E-0701/97, E-0702/97,
E-0703/97, E-0704/97, E-0705/97, E-0706/97, E-0707/97, E-0708/97, E-0709/97, E-0710/97,
E-0711/97, E-0712/97, E-0713/97, E-0714/97, E-0715/97, E-0716/97, E-0717/97, E-0718/97,
E-0719/97, E-0720/97, E-0721/97, E-0722/97, E-0723/97, E-0724/97, E-0725/97, E-0726/97,
E-0727/97, E-0728/97, E-0729/97, E-0730/97, E-0731/97, E-0732/97, E-0733/97, E-0734/97,
E-0735/97, E-0736/97, E-0737/97, E-0738/97, E-0739/97, E-0740/97, E-0741/97, E-0742/97,
E-0743/97, E-0744/97, E-0745/97, E-0746/97, E-0747/97, E-0748/97, E-0749/97, E-0750/97,
E-0751/97, E-0752/97, E-0753/97, E-0754/97, E-0755/97, E-0756/97, E-0757/97, E-0758/97,
E-0759/97, E-0760/97, E-0761/97, E-0762/97, E-0763/97, E-0764/97, E-0765/97, E-0766/97,
E-0767/97, E-0768/97, E-0769/97, E-0770/97, E-0771/97, E-0772/97, E-0773/97, E-0774/97,
E-0775/97, E-0776/97, E-0777/97, E-0778/97, E-0779/97, E-0780/97, E-0781/97, E-0782/97,
E-0783/97, E-0784/97, E-0785/97, E-0786/97, E-0787/97, E-0788/97, E-0789/97, E-0790/97
(5 mei 1997)
De Commissie is doende de ter beantwoording van de vraag nodige gegevens te verzamelen. Zij zal de resultaten
van haar onderzoek zo spoedig mogelijk mededelen.

(98/C 21/99)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0971/97
van Gianni Tamino (V) aan de Commissie
(13 maart 1997)

Betreft: Verbreiding van CD-Rom „Cepit” over EU-financiering ter bevordering van technologische ontwikkeling en innovatie
Momenteel wordt in Italiaanse kranten reclame gemaakt voor een CD-Rom, genaamd „Cepit”, die informatie
bevat over de toegang tot Europese subsidies ter ondersteuning van de technologische innovatie. Deze
advertentie bevat het volgende: de vlag van de Unie met de tekst „Europese Commissie DGXIII-DGXVI”, de
logo’s van de ENEA (instituut voor alternatieve energie) (twee maal), het Ministerie van Hoger Onderwijs en
Wetenschappelijk Onderzoek, het Bureau voor de bevordering van het Europees Onderzoek, produktie en
verbreiding door de firma „Wonder Company s.r.l.” van Trento, prijs 446.600 lire (ongeveer 232 ecu).
Bovendien heeft de firma „Wonder Company s.r.l.” na ondervraging verklaard dat zij de Commissie en de ENEA
slechts één kopie van de CD-Rom gratis ter beschikking heeft gesteld.
Is de Commissie op de hoogte van het bestaan van deze productie?
Heeft de Commissie bijgedragen tot de totstandkoming van deze productie en, zo ja, op welke wijze
(documentatie, financiering, enz.)?
Is de Commissie niet van mening dat de wijze van presentatie van dit commerciële initiatief, waarbij de vlag van
de EU typografisch gezien duidelijker is afgebeeld dan het logo van de producerende firma, verwachtingen kan
wekken die niet met de werkelijkheid stroken?
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