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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1317/2011, ingediend door Leslaw Hardziej (Poolse nationaliteit), 
namens de Organisatie ter bestrijding van armoede (Spoleczny Komitet Obrony 
Bezrobotnych), gesteund door circa 3.000 medeondertekenaars, over sociale 
normen in de Europese Unie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die voorzitter van bovengenoemde organisatie is, heeft actief deelgenomen aan 
initiatieven in het kader van "2011 – het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk". Hij 
verwijst naar de zware economische crisis in de Europese Unie, die de oorzaak is van de 
recessie en toegenomen werkloosheid en waardoor maatregelen met een sociaal karakter, 
zoals voedselhulp voor de armsten, nodig zijn. Indiener verzoekt het Europees Parlement 
derhalve om te waarborgen dat er aanvullende middelen in de begroting gereserveerd worden 
voor het geven van voedselhulp aan de armsten in Europa en voor betere sociale normen en 
strategieën in de Europese Unie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 maart 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juni 2012

Op grond van een uitspraak van het Hof van 13 april 20111 dat binnen het voedselprogramma 
voor de meest hulpbehoevenden het voedsel alleen kan worden betrokken uit de openbare 
interventievoorraden (en niet van de open markt) is in juni 2011 een vastlegging van slechts 
113 miljoen euro goedgekeurd voor het plan voor voedselverstrekking 2012, overeenkomend 
                                               
1 Zaak T-576/08 (Duitsland tegen Commissie). 
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met de resterende hoeveelheden in de openbare voorraden. Dit was een scherpe daling nadat 
bijna 500 miljoen euro was toegekend in de afgelopen jaren.

Met het oog op de grenzen van het wettelijk kader van het programma heeft de Commissie 
reeds in 20081 een voorstel goedgekeurd om de basisverordening aan de nieuwe situatie aan te 
passen binnen het gemeenschappelijke landbouwbeleid waar aanzienlijk minder 
interventievoorraden beschikbaar zijn dan voorheen. De Commissie heeft haar voorstel 
herzien in 20102 en 20113 om de blokkade in de Raad van Ministers op te heffen en het 
voedselhulpprogramma op het niveau van de afgelopen jaren te handhaven.

Na intensieve intergouvernementele en interinstitutionele onderhandelingen hebben de Raad 
en het Europees Parlement in februari 2012 het nieuwe wettelijke kader van het programma 
vastgesteld4. Volgens de nieuwe basisverordening beschikt het programma over een budget 
van 500 miljoen euro tot 2013.

Vervolgens heeft de Commissie op 9 maart 2012 de in de begroting van 2012 beschikbaar 
gestelde aanvullende middelen toegewezen aan de voedselhulp aan de meest 
hulpbehoevenden in de Unie.

Op de langere termijn heeft de Commissie, in het kader van haar mededeling over het 
meerjarig financiële kader 2014-2020, een voorstel gedaan om het voedselhulpprogramma te 
verlengen met een budget van 2,5 miljoen euro in rubriek 1 (cohesiebeleid) van het financieel 
kader. De diensten van de Commissie zijn inmiddels begonnen aan de relevante en 
noodzakelijke voorstellen voor een besluit die te zijner tijd gereed zullen zijn.

De indiener wordt eraan herinnerd dat dankzij de inwerkingtreding van het nieuwe wettelijk 
kader van het voedselhulpprogramma voor de meest hulpbehoevenden, de Commissie het 
toegewezen budget voor 2012 heeft verhoogd van 113 miljoen euro tot 500 miljoen euro. 
Hetzelfde budget zal beschikbaar zijn voor het plan voor voedselverstrekking 2013.

                                               
1 COM(2008)0563 def.
2 COM(2010)0486 def.
3 COM(2011)0634 def.
4 Verordening nr. 121/2012 van 15 februari 2012.


