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Jornal Oficial da União Europeia
Resposta dada por Poul Nielson em nome da Comissão
(13 de Outubro de 2003)

No quadro (Anexo I) enviado directamente ao Sr. Deputado e ao Secretariado do Parlamento figura, para
cada direcção operacional do Serviço de Cooperação Europeaid, o número total de funcionários que se
ocupam de cada programa. O pessoal auxiliar não está incluído nesses números. Salvo indicação em
contrário, todos os valores se referem à situação existente em finais de Junho de 2003.
É ainda transmitido directamente ao Sr. Deputado e ao Secretariado do Parlamento um segundo quadro
(Anexo 2) com as informações solicitadas a respeito do Serviço de Ajuda Humanitária (ECHO), um terceiro
quadro (Anexo 3) relativo às Delegações e um quarto quadro (Anexo 4) relativo à Direcção-Geral
Desenvolvimento.

(2004/C 88 E/0087)

PERGUNTA ESCRITA E-2345/03
apresentada por Erik Meijer (GUE/NGL)
e Alexander de Roo (Verts/ALE) à Comissão
(16 de Julho de 2003)

Objecto: Protecção de uma paisagem natural e cultural virgem com potencial para o ecoturismo na zona
montanhosa da província polaca de Donoslaœkie (Baixa Silésia)
1.
A Comissão sabe que na zona montanhosa de Karkonosze e Góri Izerskie, na província da Baixa
Silésia (województwo Dolnoslaœkie) no sudoeste da Polónia, a bela paisagem natural, as aldeias
monumentais e os resquícios do povoamento desta zona por povos que ali viveram não foram afectadas
até agora por guerras, pela industrialização ou pela modernização agrícola, o que deu origem a uma
exposição internacional itinerante  «Jelenia Góra (Hirschberg), vale de castelos e jardins, o nosso
património europeu conjunto»  e que, no interior da Europa, aquela zona possui um potencial único
para o ecoturismo, o agroturismo, o turismo cultural e o turismo terapêutico?
2.
A Comissão sabe que nesta zona os agricultores polacos locais tomaram, há dez anos, a iniciativa de
lançar o Centro Europeu de Ecoturismo e Agroturismo (ECEAT), o qual se transformou entretanto numa
organização internacional com filiais em 15 países e que abrange 2000 instalações para turismo
sustentável?
3.
A Comissão sabe que em torno da cidade de Jelenia Góra e do parque nacional (park narodow) de
Karkonoski  que é área protegida desde 1959  as paisagens de Doliny Bobru e o parque Rudawski
beneficiam, desde 1989, do estatuto de paisagem protegida (parki krajobrazowe) e que uma grande parte
da paisagem circundante possui o estatuto de zona de paisagem protegida (obszary krajobrazu
chronionego oraz otuliny parków krajobrazowych), apesar de a zona de tráfego entre Jelenia Góra e
Zgorzelec adjacente à fronteira alemã não ser abrangida?
4.
A Comissão sabe que três conferências internacionais  organizadas pelo centro polaco para a
conservação das paisagens históricas e com o apoio do Comité Internacional de Jardins Históricos e
Paisagens Culturais (Icomos-IFLA)  aconselharam o governo polaco a inscrever esta área na lista do
património mundial da Unesco?
5.

Entretanto o governo polaco já notificou esta área no âmbito do Natura 2000?

(2004/C 88 E/0088)

PERGUNTA ESCRITA E-2346/03
apresentada por Erik Meijer (GUE/NGL)
e Alexander de Roo (Verts/ALE) à Comissão
(16 de Julho de 2003)

Objecto: Destruição de uma paisagem natural e cultural virgem e do ecoturismo devido ao crescimento das
actividades mineiras a céu aberto na província polaca de Donoslaœkie (Baixa Silésia)
1.
A Comissão sabe que pouco antes da adesão da Polónia à UE as empresas mineiras apressaram-se a
adquirir terrenos e concessões de longa duração para actividades mineiras de larga escala (isto é,
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