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EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

27.6.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1317/2011 dėl socialinių standartų ES, kurią kartu su 3 000 
parašų pateikė Lenkijos pilietis Leslaw Hardziej Kovos su skurdu asociacijos 
(Spoleczny Komitet Obrony Bezrobotnych) vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra minėtos asociacijos pirmininkas, aktyviai dalyvavęs 2011 m., kurie 
buvo paskelbti Europos savanorystės metais, įgyvendinant atitinkamas priemones. Peticijos 
pateikėjas mini didelę ekonomikos krizę ES, lėmusią ekonomikos nuosmukį ir didėjantį 
nedarbą, dėl to būtina dideliu mastu įgyvendinti socialinio pobūdžio priemones, pvz., teikti 
pagalbą maistu skurstantiems piliečiams. Todėl peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento 
užtikrinti, kad iš biudžeto būtų skirta papildomų lėšų pagalbai maistu teikti skurstantiems ES 
piliečiams ir ES socialiniams standartams ir strategijoms tobulinti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. kovo 21 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. birželio 27 d.

Vykdant 2011 m. balandžio 13 d. Teismo sprendimą1, kad bet koks maistas pagal Maisto 
paskirstymo programą labiausiai nepasiturintiems gyventojams gali būti tiekiamas tik iš 
viešųjų intervencinių atsargų (o ne iš atviros rinkos), 2011 m. birželį priimtame 2012 m. 
metiniame plane iš pradžių buvo įsipareigota skirti tik 113 mln. EUR – tiek, kiek likę viešųjų 
atsargų. Tai staigus sumažėjimas, palyginti su pastaraisiais metais skirtais beveik 500 mln. 
EUR.
                                               
1 Byla T-576/08 (Vokietija prieš Komisiją).
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Suvokdama sistemos teisinio pagrindo ribas, Komisija dar 2008 m.1 priėmė pasiūlymą 
priderinti savo pagrindinį reglamentą prie naujos bendros žemės ūkio politikos situacijos, kai 
intervencinių atsargų kaupiama gerokai rečiau negu anksčiau. 20102 ir 2011 m.3 Komisija 
persvarstė savo pasiūlymą, siekdama rasti išeitį iš aklavietės Ministrų Taryboje ir išlaikyti 
pastarųjų metų maisto paskirstymo programos lygį.

2012 m. vasarį, po intensyvių tarpvyriausybinių ir tarpinstitucinių derybų, Taryba ir Europos 
Parlamentas priėmė naują sistemos teisinį pagrindą4. Pagal naują pagrindinį reglamentą, 
programa bus tęsiama iki 2013 m., jai skiriant 500 mln. EUR per biudžetinius metus finansinį 
paketą.
Taigi, 2012 m. kovo 9 d. Komisija skyrė papildomų išteklių 2012 m. biudžete maisto 
produktų paskirstymui labiausiai nepasiturintiems asmenims Sąjungoje5.

Kalbant apie ilgalaikę perspektyvą, Komisija savo komunikate dėl 2014–2020 m. 
daugiametės finansinės programos pasiūlė tęsti pagalbos maistu programą, jai skiriant 
2,5 mlrd. EUR finansinį paketą pagal finansinės programos 1 išlaidų kategoriją (Sanglaudos 
politika). Komisijos tarnybos jau rengia būtinus teisinius pasiūlymus, kurie bus pateikti 
reikiamu metu.

Peticijos pateikėjui turėtų būti priminta, kad įsigaliojus naujam maisto paskirstymo programos 
labiausiai nepasiturintiems asmenims teisiniam pagrindui, Komisija padidino 2012 m. 
metiniame plane numatytą 113 mln. EUR biudžetą iki 500 mln. EUR. Toks pat biudžetas bus 
skirtas 2013 m. metiniam paskirstymo planui.

                                               
1 COM(2008) 563 galutinis.
2 COM(2010) 486 galutinis.
3 COM(2011) 634 galutinis.
4 2012 m. vasario 15 d. Reglamentas Nr. 121/2012.
5 2012 m. kovo 9 d. Reglamentas Nr. 208/2012.


