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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1317/2011, ko apvienības Nabadzības apkarošanai 
(Spoleczny Komitet Obrony Bezrobotnych) vārdā iesniedza Polijas 
valstspiederīgais Leslaw Hardziej un kam pievienoti aptuveni 3000 paraksti, 
par sociālajiem standartiem ES

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir minētās apvienības priekšsēdētājs un ir aktīvi piedalījies „Eiropas 
Brīvprātīgā darba gads (2011)” pasākumos. Viņš norāda uz nopietnu ekonomikas krīzi ES, 
kura ir iemesls recesijai un bezdarba pieaugumam, kas lielā mērā rada vajadzību pēc tādiem 
sociāla rakstura pasākumiem kā palīdzība ar pārtiku vistrūcīgākajiem iedzīvotajiem. Tādēļ 
lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu iedalīt vairāk līdzekļu budžetā palīdzībai ar 
pārtiku Eiropā vistrūcīgākajiem, kā arī nodrošināt labākus sociālos standartus un stratēģijas 
ES.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 21. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. jūnijā

Saskaņā ar Tiesas 2011. gada 13. aprīļa nolēmumu1, ka pārtiku no vistrūcīgākajiem 
iedzīvotājiem paredzētās pārtikas izdalīšanas programmas drīkst piešķirt tikai no publiskās 
intervences krājumiem (un nevis no brīvā tirgus), 2011. gada jūnijā pieņemtā 2012. gada 
plāna saistības sākotnēji noteica tikai EUR 113 miljonu apmērā, kas atbilst publisko krājumu 
atlikumam. Tas nozīmē ievērojamu samazinājumu, proti, gandrīz par EUR 500 miljoniem 
                                               
1 Lieta T-576/08 (Vācija pret Komisiju).
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mazāk, salīdzinot ar iepriekšējos gados piešķirto summu.

Apzinoties šīs programmas tiesiskā regulējuma robežas, Komisija jau 2008. gadā pieņēma 
priekšlikumu1, ar ko pamatregulējumu pielāgot jaunajai kopējās lauksaimniecības politikas 
situācijai, kurā intervences krājumi ir pieejami daudz ierobežotākā apmērā nekā iepriekš. 
Komisija šo priekšlikumu pārskatīja 20102. un 2011. gadā3, lai Ministru padomē atrisinātu šo 
bezizejas situāciju un pārtikas izdalīšanas programmas līdzekļus saglabātu iepriekšējo gadu 
apmērā.

2012. gada februārī pēc intensīvām starpvaldību un starpiestāžu sarunām Padome un Eiropas 
Parlaments pieņēma jaunu programmas tiesisko regulējumu4. Saskaņā ar jauno 
pamatregulējumu programmu turpinās līdz 2013. gadam, un tās finansējums ir 
EUR 500 miljoni vienā budžeta gadā.
2012. gada 9. martā Komisija attiecīgi piešķīra 2012. gada budžetā paredzētos papildu 
līdzekļus, lai Savienības vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem izdalītu pārtikas pakas5.

Saistībā ar Komisijas paziņojumu par daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam Komisija 
ierosināja ilgtermiņā turpināt pārtikas atbalsta programmu, finanšu shēmā paredzot piešķirt 
finansējumu no 1. izdevumu kategorijas (kohēzijas politika) EUR 2,5 miljardu apmērā. 
Komisijas dienesti jau izstrādā nepieciešamos juridiskos priekšlikumus, kas drīzumā tiks 
iesniegti.

Lūgumraksta iesniedzējam tiek atgādināts, ka, stājoties spēkā jaunajam vistrūcīgākajiem 
iedzīvotājiem paredzētās pārtikas izdalīšanas programmas tiesiskajam regulējumam, Komisija 
2012. gada budžetā piešķirto finansējumu ir palielinājusi no EUR 113 miljoniem līdz 
EUR 500 miljoniem. Tāds pats budžets būs pieejams pārtikas izdalīšanas plānā 2013. gadam.

                                               
1 COM(2008) 563 galīgā redakcija.
2 COM(2010) 486 galīgā redakcija.
3 COM(2011) 634 galīgā redakcija.
4 2012. gada 15. februāra Regula Nr. 121/2012.
5 2012. gada 9. marta Regula Nr. 208/2012.


