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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.6.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1317/2011, внесена от Leslaw Hardziej, с полско гражданство, от 
името на Spoleczny Komitet Obrony Bezrobotnych [Асоциация за борба с 
бедността], подкрепена от 3 000 подписа, относно социалните стандарти в 
ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е председател на горепосочената асоциация и е участвал 
активно в мерките, предприети в рамките на Европейската година на доброволчеството 
(2011 г.). Той се позовава на сериозната икономическа криза в ЕС, която е причина за 
рецесията и нарастването на безработицата, което до голяма степен превръща в 
необходимост предприемането на мерки от социален характер, като например 
хранителни помощи за бедните. Поради това вносителят на петицията отправя искане 
към Европейския парламент да гарантира, че ще бъдат предоставени допълнителни 
средства от бюджета за разпределяне на хранителни помощи за бедните в Европа и за 
подобряване на социалните стандарти и стратегии в ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 21 март 2012 г.. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 27 юни 2012 г..

След решение на Съда от 13 април 2011 г.,1 че храните, предоставяни в рамките на 
Европейската програма за хранителни помощи за най-нуждаещите се лица могат да 
идват само от публичните интервенционни запаси (а не от пазара), средствата за 

                                               
1 Дело T-576/08 (Германия срещу Комисията)
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годишния план за 2012 г., приет през юни 2011 г., първоначално бяха ограничени до 
само 113 милиона евро, което се равняваше на оставащите количества обществени 
запаси. Това представляваше рязко намаление от почти 500-те милиона евро, 
предоставяни през последните години.

Съзнавайки ограниченията на правовата рамка на схемата, още през 2008 г.1 Комисията 
прие предложение за привеждане на основния регламент в съответствие с новата 
ситуация във връзка с Общата селскостопанска политика, при която интервенционните 
запаси са значително по-малки, отколкото в миналото. В усилията си да подпомогне 
постигането на съгласие в Съвета на министрите и за запазване на програмата за 
разпределяне на храна на равнището й от последните години, през 2010 г.2 и 2011 г.3
Комисията преразгледа предложенията си.

През февруари 2012 г., след интензивни междуправителствени и 
междуинституционални преговори, Съветът и Европейският парламент приеха нова 
законодателна рамка за схемата4. Според новия основен регламент програмата ще 
продължи до 2013 г. с финансов пакет от 500 милиона евро за всяка бюджетна година.
В резултат на това на 9 март 2012 г. Комисията отпусна допълнителни средства в 
рамките на бюджета за 2012 г .  за разпределяне на хранителни продукти за най-
нуждаещите се лица в Съюза5.

В по-дългосрочен план в контекста на съобщението си относно финансовата рамка за 
периода 2014-2020 г., Комисията предлага програмата за хранителни помощи да бъде 
продължена с предоставяне на пакет от 2,5 милиарда евро по функция 1 (Политика на 
сближаване) от Финансовата рамка. Службите на Комисията вече работят по 
съответните законодателни предложения, които ще бъдат представени своевременно.

На вносителя на петицията следва да бъде напомнено, че благодарение на влизането в 
сила на новата правна рамка на програмата за разпределяне на храни сред най-
нуждаещите се лица, Комисията е увеличила бюджетните средства за 2012 г. от 113 
милиона евро на 500 милиона евро. Същият бюджет ще бъда на разположение на 
годишния план за разпределение за 2013 г.“

                                               
1 COM(2008) 563 окончателен.
2 COM(2010) 486 окончателен.
3 COM(2011) 634 окончателен.
4 Регламент (ЕО) № 121/2012 от 15 февруари 2012 г.
5 Регламент (ЕО) № 208/2012 от 9 март 2012 г.


