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Tárgy: Leslaw Hardziej lengyel állampolgár által az „Egyesület a szegénység elleni 
küzdelemért” (Spoleczny Komitet Obrony Bezrobotnych) nevében benyújtott 
1317/2011. számú, kb. 3000 aláírást tartalmazó petíció az európai uniós 
szociális normákról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki a fent említett egyesület elnöke, aktívan részt vett a „2011 – Az 
önkéntesség európai éve” keretében lebonyolított rendezvényeken. A petíció benyújtója 
felhívja a figyelmet az Európai Unióban recessziót és növekvő munkanélküliséget okozó 
súlyos gazdasági válságra, amely jelentős, szociális jellegű intézkedéseket, mint például a 
legszegényebbek számára élelmiszersegély kiosztását tesz szükségessé. A petíció benyújtója 
ezért annak biztosítására kéri az Európai Parlamentet, hogy a költségvetésben több forrást 
különítsenek el Európában a legszegényebbek számára, élelmiszersegélyek elosztása, 
valamint az Európai Unióban jobb szociális normák és stratégiák megvalósítása érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. március 21. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. június 27.

A Bíróság  2011. április 13-i ítélete1 nyomán, amely szerint a leginkább nélkülözőket 
megcélzó élelmiszer-osztási program keretében kiosztott élelmiszerek kizárólag intervenciós 
                                               
1 T-576/08. sz. (Németország kontra Bizottság) ügy.
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készletekből származhatnak (nem lehetnek nyílt piaci beszerzésűek), a 2011. júniusban 
elfogadott 2012. évi terv kötelezettségvállalásai eredetileg – az intervenciós készletek 
fennmaradó értékének megfelelően – pontosan 113 millió euróra terjedtek ki. Ez igen erős 
csökkenést jelent az utóbbi években engedélyezett közel 500 millió eurós összeghez képest.

A Bizottság – tudatában lévén a terv jogi keretéből eredő korlátoknak – már 2008-ban 
javaslatot fogadott el1 az alapszabályoknak a Közös Agrárpolitika által teremtett új helyzethez 
történő igazítása céljából, mely alapján az intervenciós készletek a múlthoz képest sokkal 
szűkösebben állnak rendelkezésre. A Bizottság 2010-ben2, majd 2011-ben3 is átdolgozta 
javaslatát annak megoldása érdekében, hogy elmozduljon a Miniszterek Tanácsában kialakult 
holtvágányról, és az élelmiszer-osztási programot a korábbi évek szintjén tartsa.

2012 februárjában – intenzív kormányközi és intézményközi tárgyalások eredményeképpen –
a Tanács és az Európai Parlament elfogadták a program új jogi keretét4. Az új alapszabályok 
szerint a program 2013-ig 500 millió euró/költségvetési év pénzügyi keretben működik.
Ennek megfelelően a Bizottság 2012. március 9-én a 2012. évi költségvetésben az Unió 
leginkább nélkülöző polgárai számára történő élelmiszerosztás céljából elkülönített pótlólagos 
forrásokat rendelkezésre bocsátotta5.

Hosszabb távon – a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretről szóló 
közleményének megfelelően – a Bizottság javasolta, hogy az élelmiszer-osztási program a 
pénzügyi keret 1. fejezete (Kohéziós politika) alatt 2,5 milliárd eurós keretösszeggel 
folytatódjék. A Bizottság szolgálatai már dolgoznak a szükséges vonatkozó jogszabályi 
javaslatok előkészítésén és megfelelő időben benyújtják őket.

A petíció benyújtója figyelmét felhívjuk arra, hogy a leginkább nélkülözőket megcélzó 
élelmiszer-osztási program új jogi kerete hatálybalépésének köszönhetően a Bizottság a 2012. 
évre előirányzott költségvetés 113 millió eurós összegét 500 millió euróra emelte. Ugyanez a 
költségvetési keretösszeg áll majd rendelkezésre a 2013. esztendő élelmiszer-osztási 
programjának céljaira.

                                               
1 COM(2008)563 final.
2 COM(2010)486 final.
3 COM(2011)634 final.
4 121/2012 rendelet (2012. február 15.).
5 208/2012 rendelet (2012. március 9.).


