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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1317/2011 af Leslaw Hardziej, polsk statsborger, for 
Sammenslutningen til Bekæmpelse af Fattigdom (Spoleczny Komitet Obrony 
Bezrobotnych), og ca. 3000 medunderskrivere, om sociale standarder i EU

1. Sammendrag

Andrageren er formand for ovennævnte sammenslutning, har deltaget aktivt i foranstaltninger
inden for rammerne af "2011 - Det Europæiske År for Frivilligt Arbejde". Han henviser til 
den alvorlige økonomiske krise i EU, der er årsag til recession og øget arbejdsløshed, hvilket i 
høj grad nødvendiggør foranstaltninger af social karakter, såsom fødevarehjælp til de fattigste. 
Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om at sikre, at der afsættes flere midler på 
budgettet til fordeling af fødevarehjælp til de fattigste i Europa samt bedre sociale standarder 
og strategier i EU.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21 marts 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. juni 2012

”Efter at EU-Domstolen den 13. april 2011 havde stadfæstet1, at eventuelle fødevarer omfattet 
af programmet om distribution af levnedsmidler til de dårligst stillede mennesker, kun kunne 
indkøbes fra offentlige interventionslagre (og ikke fra det frie marked), var 
forpligtelsesbevillingen for den årlige plan for 2012, der blev vedtaget i juni 2011, oprindelig 
begrænset til blot € 113 millioner – svarende til restmængderne af de offentlige lagre. Dette 
udgjorde en kraftig nedskæring i forhold til de ca. € 500 millioner, der var blevet bevilget i de 

                                               
1 Sag T-576/08 (Tyskland mod Kommissionen).
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seneste år. 

Da Kommissionen var opmærksom på begrænsningerne for retsgrundlaget for ordningen, 
vedtog Kommissionen allerede i 20081, et forslag om at tilpasse grundforordningen til den 
nye situation i den fælles landbrugspolitik, hvor interventionslagre er betydeligt mindre 
hyppige end før i tiden. Kommissionen reviderede sit forslag i 20102 og 20113 for at imødegå 
hårdknuden i Rådet og bevare levnedsmiddeldistributionsprogrammet på de seneste års 
niveau.

I februar 2012 vedtog Rådet og Europa-Parlamentet, efter intensive regerings- og 
interinstitutionelle forhandlinger, det nye retsgrundlag for ordningen4. Ifølge den nye 
grundforordning fortsætter programmet til 2013 med en finansieringsramme på € 500 
millioner pr. budgetår.

Følgelig bevilgede Kommissionen den 9. marts 2012 de yderligere ressourcer, der var gjort 
disponible på 2012-budgettet til distribution af levnedsmidler til de dårligst stillede mennesker 
i Unionen5.

I forbindelse med Kommissionens meddelelse om den flerårige finansielle ramme for 2014-
2020 foreslog Kommissionen på længere sigt at fortsætte Fødevarehjælpsprogrammet med en 
ramme på € 2,5 milliarder i post 1 (samhørighedspolitikken) i den finansielle ramme. 
Kommissionens tjenestegrene er allerede i gang med at arbejde på de nødvendige lovforslag, 
som vil blive fremsat om nogen tid.

Andrageren gør os opmærksom på, at Kommissionen takket være ikrafttrædelsen af det nye 
retsgrundlag for programmer for levnedsmiddeldistribution til de dårligst stillede mennesker 
har øget budgettet, der er afsat til 2012-planen fra EUR 113 millioner til EUR 500 millioner. 
Samme budget vil være til rådighed for den årlige distributionsplan for 2013.

                                               
1 KOM(2008)0563.
2 KOM(2010)0486.
3 KOM(2011)0634.
4 Forordning nr. 121/2012 af 15. februar 2012.
5 Forordning nr. 208/2012 af 9. marts 2012.


