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De Europæiske Fællesskabers Tidende
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0630/00

(2001/C 46 E/024)

af María Ayuso González (PPE-DE) til Kommissionen
(3. marts 2000)
Om: Virksomheder, der modtager eksportrestitutioner
Eksportrestitutionerne har spillet en vigtig rolle til fremme af landbrugseksporten. Hovedparten af EU’s
eksportvirksomheder beskæftiger sig ligeledes med markedsføring og forarbejdning, og de har derfor
ansøgt om og modtaget sådanne restitutioner.
Kan Kommissionen oplyse, hvilke virksomheder der har modtaget eksportrestitutioner til en værdi af mere
end 100 000 ecu/euro pr. år med angivelse af a) det samlede støttebeløb for hvert år i perioden 19861999, b) de pågældende virksomheders hjemland eller det land, beløbet er tildelt, c) hvilke afgrøder eller
eksportprodukter det drejer sig om (kapitler) og d) hvorvidt det udelukkende drejer sig om markedsførende
virksomheder (eksportører og/eller forarbejdningsvirksomheder), eller om det ligeledes drejer sig om
producenter (jordbrugere eller kvægavlere)?

Svar afgivet på Kommissionens vegne af Franz Fischler
(13. april 2000)
Kommissionen gør det ærede medlem opmærksom på, at opgaverne i vidt omfang er uddelegeret til de
udbetalende organer i medlemsstaterne. Denne uddelegering finder sted i henhold til lovbestemmelserne
om EF-landbrugsstøtten, inkl. eksportrestitutionerne, som afholdes over EF-budgettet, herunder nærmere
betegnet Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen (Rådets forordning
(EF) nr. 1258/1999 af 17. maj 1999 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (1) og Kommissionens
forordning (EF) nr. 296/96 af 16. februar 1996 om de oplysninger, som medlemsstaterne skal fremsende,
og om månedlig bogføring af de udgifter, der finansieres gennem Den Europæiske Udviklings- og
Garantifond for Landbruget, Garantisektionen (EUGFL), og om ophævelse af forordning (EØF)
nr. 2776/88 (2)  denne forordning indeholder visse gennemførelsesbestemmelser for Rådets forordning
(EF) nr. 1259/1999 af 17. maj 1999 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks
ordninger for direkte støtte (3)). Det er således direkte de udbetalende organer, der administrerer anmodningerne om landbrugsstøtte, og som derfor har alle oplysningerne om støttemodtagerne. De udbetalende
organer godkendes for øvrigt af medlemsstaterne i henhold til bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1663/95 af 7. juli 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 729/70, for
så vidt angår proceduren for regnskabsafslutning for EUGFL, Garantisektionen (4).
Kommissionen råder derimod ikke over de oplysninger, som det ærede medlem udbeder sig. Med henblik
på Kommissionens kontrol modtager den fra medlemsstaterne en række regnskabsoplysninger, som er nøje
angivet i de gældende bestemmelser. Disse oplysninger gør det muligt at finde frem til, hvem der har fået
støtte, men ifølge EU-bestemmelserne om beskyttelse af personlige oplysninger, som EU-institutionerne er
bundet af i henhold til traktatens artikel 286 (ex 213B), kan Kommissionen ikke offentliggøre disse
oplysninger.
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SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0631/00
af María Ayuso González (PPE-DE) til Kommissionen
(3. marts 2000)

Om: Følgerne af afskaffelsen af eksportrestitution
Vil afskaffelsen af eksportrestitutioner (som oprindeligt blev indført som en hjælp for jordbrugere og
kvægavlere til at komme af med deres overskudsproduktion) ifølge Kommissionen direkte berøre producenterne (jordbrugere og kvægavlere)? Hvilke følger vil dette få for en række landbrugssektorer  hvis
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vigtigste kunder findes inden for eksport- og forarbejdningssektoren  i lyset af eventuelle kontinuitetsproblemer, især i de virksomheder, der er afhængige af bestemte produkter? Hvilke analyser og rapporter
eksisterer der på området?

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0633/00

(2001/C 46 E/026)

af María Ayuso González (PPE-DE) til Kommissionen
(3. marts 2000)
Om: De sociale og økonomiske følgevirkninger af den gradvise afskaffelse af eksportrestitutioner til
forædlings- og eksportsektoren
Verdenshandelsorganisationen har presset på for at få nedbragt eller afskaffet eksportrestitutionerne, og
samtidig er der mange handelsvirksomheder inden for eksportsektoren, der modtager eksportrestitutioner,
og som forædler varerne eller lader dem undergå industrielle processer forud for eksporten. Har
Kommissionen forudset de sociale og økonomiske følgevirkninger, som en gradvis afskaffelse af eksportrestitutionerne generelt vil få for forædlings- og eksportsektoren, idet disse er uundværlige eller af
afgørende betydning for eksportmulighederne og undertiden også for virksomhedernes overlevelse? Kan
den fremlægge undersøgelser eller rapporter herom?

Samlet svar
afgivet på Kommissionens vegne af Franz Fischler
på skriftlige forespørgsler E-0631/00 og E-0633/00
(13. april 2000)
For landbruget er det stadig det forhandlingsgrundlag, der blev fastsat i Kommissionens meddelelse til
Rådet og Parlamentet om EU’s dagsorden for WTO-millenniumrunden (1), der gælder. I denne meddelelse
understreges det, at Kommissionens forhandlingsmandat til de kommende multilaterale forhandlinger i
Verdenshandelsorganisationen i høj grad vil blive baseret på de beslutninger om en reform af den fælles
landbrugspolitik, som er blevet truffet i forbindelse med Agenda 2000.
I meddelelsen siges der ikke noget om, at eksportstøtten skal afskaffes. Det bør imidlertid understreges, at
ifølge beslutningerne om en reform af den fælles landbrugspolitik vil behovet for eksportstøtte blive
mindre, eftersom støtten til markedspriserne vil blive reduceret, og støtten til landbrugerne i højere grad vil
blive udbetalt i form af direkte støtte. Følgelig vil forarbejdningsindustrien stadig have adgang til de
grundlæggende landbrugsprodukter og til lavere priser end i dag, og behovet for eksportstøtte til
forarbejdede produkter vil også blive mindre. Herudover overvejer Kommissionen at modernisere proceduren for aktiv forædling, hvorved det skulle blive lettere at gennemskue og planlægge administrationen af
proceduren. Kommissionen har ikke kendskab til, at der som antydet af det ærede medlem skulle eksistere
nogen undersøgelser eller rapporter.
(1) KOM(1999) 331 endelig udg.

(2001/C 46 E/027)

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL P-0638/00
af Adriana Poli Bortone (UEN) til Kommissionen
(28. februar 2000)

Om: Støtte til landbrugsprodukter
Vil Kommissionen oplyse, om den agter at inddrage Parlamentet i spørgsmål vedrørende direkte støtte til
producenterne og subsidier til landbrugseksporten i perioden 2000-2006? Landbrugssektoren er stadig
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