
CM\907491EL.doc PE492.745v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

27.6.2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1317/2011 του Leslaw Hardziej, πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Ένωσης για την καταπολέμηση της φτώχειας (Spoleczny Komitet 
Obrony Bezrobotnych), φέρουσα περίπου 3.000 άλλες υπογραφές, σχετικά με 
τα κοινωνικά πρότυπα στην ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι πρόεδρος της προαναφερθείσας ένωσης, και έχει συμμετάσχει ενεργά στη 
λήψη μέτρων στο πλαίσιο της εκστρατείας «2011 – Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού». 
Αναφέρεται στη σοβαρή οικονομική κρίση στην ΕΕ που αποτελεί αιτία ύφεσης και 
αυξημένης ανεργίας, γεγονός που σε μεγάλο βαθμό καθιστά αναγκαία τα μέτρα κοινωνικού 
χαρακτήρα, όπως η επισιτιστική βοήθεια προς τους πλέον απόρους. Ο αναφέρων ζητά ως εκ 
τούτου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι θα διατεθούν περισσότερα 
κονδύλια από τον προϋπολογισμό για τη διανομή επισιτιστικής βοήθειας στους πλέον 
απόρους στην Ευρώπη, καθώς και ότι θα σχεδιαστούν βελτιωμένα κοινωνικά πρότυπα και 
καλύτερες στρατηγικές στην ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Μαρτίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουνίου 2012.

Έπειτα από δικαστική απόφαση της 13ης Απριλίου 20111 σύμφωνα με την οποία τα τρόφιμα 
του προγράμματος διανομής τροφίμων για τους πλέον απόρους θα προέρχονται μόνο από 
δημόσια αποθέματα παρέμβασης και όχι από την ελεύθερη αγορά, το διαθέσιμο ποσό για το 
                                               
1 Υπόθεση Τ-576/08 (Γερμανία κατά της Επιτροπής).
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ετήσιο πρόγραμμα του 2012 που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2011 ήταν αρχικά 113 
εκατομμύρια ευρώ· ποσό που αντιστοιχεί στις εναπομείνασες ποσότητες των δημοσίων 
αποθεμάτων. Πρόκειται για σημαντική μείωση σε σχέση με τα 500 εκατομμύρια ευρώ που 
διατίθεντο τα προηγούμενα έτη.

Η Επιτροπή αναγνωρίζοντας τους περιορισμούς που θέτει το νομικό πλαίσιο του καθεστώτος 
αυτού, ενέκρινε ήδη το 20082 πρόταση προσαρμογής του βασικού κανονισμού στη νέα 
κατάσταση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπου τα αποθέματα παρέμβασης είναι 
σημαντικά λιγότερα από ό,τι στο παρελθόν. Η Επιτροπή αναθεώρησε την πρότασή της το 
20103 και το 20114 με σκοπό την άρση του αδιέξοδου στο Συμβούλιο των Υπουργών και τη 
διατήρηση του προγράμματος διανομής τροφίμων στο επίπεδο των τελευταίων ετών.

Τον Φεβρουάριο του 2012, μετά από εντατικές διακυβερνητικές και διοργανικές 
διαπραγματεύσεις, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκριναν το νέο νομικό 
πλαίσιο του καθεστώτος5. Σύμφωνα με τον νέο βασικό κανονισμό, το πρόγραμμα θα 
παραταθεί έως το 2013 με προϋπολογισμό 500 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Συνεπώς, στις 9 Μαρτίου 2012, η Επιτροπή διέθεσε τους επιπλέον πόρους του 
προϋπολογισμού του 2012 για τη διανομή τροφίμων στους πλέον απόρους στην Ένωση.

Μακροπρόθεσμα, σε ανακοίνωσής της σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 
2014-2020, η Επιτροπή πρότεινε τη συνέχιση της επισιτιστικής βοήθειας με χορήγηση του 
ποσού των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στον τομέα 1 (Πολιτική συνοχής) του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εργάζονται ήδη για την έγκαιρη 
κατάθεση των απαραίτητων αντίστοιχων νομικών προτάσεων.

Ο αναφέρων θα πρέπει να αναλογιστεί ότι χάρη στην έναρξη ισχύος του νέου νομικού 
πλαισίου του προγράμματος διανομής τροφίμων για τους πλέον απόρους, η Επιτροπή αύξησε 
τον προϋπολογισμό για το πρόγραμμα του 2012 από 113 εκατομμύρια σε 500 εκατομμύρια 
ευρώ. Το ίδιο ποσό θα διατεθεί για το πρόγραμμα διανομής τροφίμων του 2013.

                                               
2 COM(2008)0563 τελικό.
3 COM(2011)0468 τελικό.
4 COM(2011)0634 τελικό
5 Κανονισμός αριθ. 121/2012 της 25ης Μαρτίου 2012 (Δ.Κ.).


