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Svar afgivet på Kommissionens vegne af Monika Wulf-Mathies
(7. april 1998)
De organer i det østlige og sydøstlige England, som Kommissionen har modtaget repræsentanter fra angående
reformen af strukturfondene, er Kent County Council, Dover District Council, Isle of Wight Council, Isle of
Wight Chamber of Commerce and Industry og de engelske regionalforeninger (der omfatter den stående
konference for de lokale myndigheder i East Anglia (Sceala) og South East-regionalplanlægningen).
Kommissionen har også modtaget et dokument fra Sceala om dens svar på Agenda 2000 (1). Sceala omfatter
grevskaberne Bedfordshire, Cambridgeshire, Essex, Hertfordshire, Norfolk og Suffolk og de syv erhvervsuddannelses- og virksomhedsråd i den østlige region.
Kommissionen har ingen planer om yderligere officielle konsultationer, men der er til stadighed uformelle
kontakter med regionalkontorerne i Bruxelles.
(1)

KOM(97) 2000 endelig udg.

(98/C 310/94)

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0479/98
af Richard Howitt (PSE) til Kommissionen
(27. februar 1998)

Om: Retningslinjer for strukturfondsprogrammer, som vedtaget på det uformelle rådsmøde i Irland den 14.-15.
november 1996
Deler Kommissionen den opfattelse, at det vil være hensigtsmæssigt, at dens retningslinjer for strukturfondsprogrammerne, som vedtaget på det uformelle rådsmøde i Irland den 14.-15. november 1996, (eller disses fremtidige
efterfølgere) fastsættes samtidig med den endelige vedtagelse af de nye strukturfondsforordninger for 2000-2006
for at undgå unødvendigt arbejde i medlemsstaterne med at udarbejde ansøgninger og nødvendigheden af dyre
efterfølgende ændringer?

Svar afgivet på Kommissionens vegne af Monika Wulf-Mathies
(6. april 1998)
De nye forslag til strukturfondsforordninger indeholder særlige bestemmelser om, at Kommissionen opstiller
Fællesskabets retningslinjer for hvert måls prioriteter. Netop for at undgå unødvendigt arbejde i medlemsstaterne
og behovet for senere ændringer fremlægges retningslinjerne før planerne. Det er målet, at der opnås enighed om
retningslinjerne samtidig med eller snarest efter den endelige vedtagelse af de nye forordninger.

(98/C 310/95)

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0481/98
af Richard Howitt (PSE) til Kommissionen
(27. februar 1998)

Om: Brug af eksperter til vurdering af tilbud og ydelser inden for rammerne af strukturfondene
Kan Kommissionen oplyse om antallet af eksterne eksperter, som den brugte i 1997 til at rådgive om ansøgninger
om strukturfondsstøtte og vurderinger af strukturfondsprogrammer, og opstille tallene efter nationalitet og køn?
Hvor mange af disse eksperter modtog formel vejledning om EU’s krav i forbindelse med strukturfondsprogrammerne, inden de udførte dette arbejde? Hvor store var de samlede udgifter til deres arbejde i 1997? Hvilke
rekrutteringskriterier anvendte Kommissionen for at sikre åbenhed, transparens og ikke-forskelsbehandling?
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