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Den Europæiske Unions Tidende
Svar afgivet på Kommissionens vegne af Poul Nielson
(13. oktober 2003)

Antallet af tjenestemænd, der er beskæftiget inden for hvert program under Samarbejdskontoret
EuropeAid’s forskellige direktorater, fremgår af tabellen (bilag 1), som sendes direkte til det ærede medlem
og Europa-Parlamentets sekretariat. Antallet af hjælpeansatte (auxiliaires) indgår ikke i opgørelsen. Alle tal
er opgivet i slutningen af juni 2003, medmindre andet er angivet.
Det ærede medlem og Europa-Parlamentets sekretariat vil ligeledes modtage en tabel (bilag 2) med de
relevante oplysninger om ECHO, en tredje (bilag 3) om delegationerne og en fjerde (bilag 4) med samme
oplysninger om Generaldirektoratet for Udvikling.
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SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-2345/03
af Erik Meijer (GUE/NGL)
og Alexander de Roo (Verts/ALE) til Kommissionen
(16. juli 2003)

Om: Beskyttelse af uberørt naturområde og kulturlandskab med muligheder for økoturisme i bjergområdet
i den polske provins Dolnosláskie (Nedreschlesien)
1.
Er det Kommissionen bekendt, at det smukke landskab, de monumentale landsbyer og resterne af
boliger for den befolkning, som tidligere levede der, i bjergområdet Karkonosze i den sydvestlige del af den
polske provins Nedreschlesien), hidtil ikke er blevet berørt af krige, industrialisering eller moderniseringer
af landbruget? Dette var grunden til, at der afholdtes en international vandreudstilling her »The Jelenia góra
(Hirschberg) valley of castles and gardens, our joint European heritage«, ligesom området i europæisk
sammenhæng har et enestående potentiale for økoturisme, bondegårdsferie samt kultur- og sundhedsturisme.
2.
Er det Kommissionen bekendt, at lokale polske landmænd for ti år siden tog initiativ til oprettelse af
European Centre for Eco and Agro Tourism (ECEAT), som med tiden har udviklet sig til en international
organisation med afdelinger i 50 lande og med deltagelse af 2000 indretninger for en bæredygtig turisme?
3.
Er det Kommissionen bekendt, at uden for byen Jelenia Góra og nationalparken (park narodow)
Karkonoski, som har været beskyttet siden 1959, har landskaberne Doliny Bobru og Rudawski Park siden
1989 haft status som et beskyttet landskab (parki krajobrazowe), og at det omkringliggende landskab i vidt
omfang har status som et beskyttet landområde (obszary krajobrazu chronionego oraz otuliny parków
krabrojazowych), selv om trafikzonen mellem Jelenia Góra og Zgorzelec nær den tyske grænse ikke er
omfattet heraf?
4.
Er det Kommissionen bekendt, at tre internationale konferencer, som var tilrettelagt af det polske
center for bevarelse af historiske landskaber med støtte fra The International Committee for historic
gardens and cultural landscapes (ICOMOS-IFLA) har henstillet til den polske regering at sætte området på
Unesco’s liste over verdens kulturarv?
5.

Har de polske regeringer anmeldt dette område som led i Natura 2000.
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SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-2346/03
af Erik Meijer (GUE/NGL)
og Alexander de Roo (Verts/ALE) til Kommissionen
(16. juli 2003)

Om: Ødelæggelse af uberørt naturområde og kulturlandskab og ødelæggelse af økoturisme på grund af
udvidelse af minedrift i dagbrud i den polske provins Dolnosláskie (Nedreschlesien)
1.
Er det Kommissionen bekendt, at umiddelbart forud for Polens tiltrædelse af EU skynder
mineselskaber sig at opkøbe arealer og sikre sig langtidskoncessioner med henblik på omfattende minedrift
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