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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1317/2011, którą złożył Lesław Hardziej (Polska) w imieniu 
Społecznego Komitetu Obrony Bezrobotnych, z około 3000 podpisów, 
w sprawie standardów socjalnych w UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest przewodniczącym wspomnianego wyżej stowarzyszenia i aktywnie 
uczestniczył w działaniach podejmowanych w ramach „Europejskiego Roku Wolontariatu 
2012”. Odnosi się on do poważnego kryzysu gospodarczego w UE, który jest przyczyną 
recesji i wzrostu bezrobocia, a to w znacznym stopniu sprawia, że działania o charakterze 
socjalnym, takie jak pomoc żywnościowa dla ubogich, stają się niezbędne. W związku z tym 
składający petycję domaga się, by Parlament Europejski zapewnił udostępnienie z budżetu 
dodatkowych środków na dystrybucję pomocy żywnościowej dla osób ubogich w Europie 
oraz poprawę socjalnych standardów i strategii w UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 21 marca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 czerwca 2012 r.

W następstwie orzeczenia Trybunału z dnia 13 kwietnia 2011 r.1, z którego wynika, że 
żywność finansowana w ramach programu dystrybucji żywości wśród osób najbardziej 
potrzebujących może pochodzić jedynie z publicznych zapasów interwencyjnych (a nie z 
otwartego rynku), środki na zobowiązania w ramach przyjętego w czerwcu 2011 r. planu 
zostały początkowo ograniczone do wysokości jedynie 113 milionów euro – odpowiednio do 
                                               
1 Sprawa T-576/08 (Niemcy przeciwko Komisji).
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pozostałej wielkości zapasów publicznych. W stosunku do 500 milionów euro 
przyznawanych w ostatnich latach stanowiło to znacznie zredukowaną kwotę.

Komisja, świadoma ograniczeń ram prawnych systemu, już w 2008 r.1 przyjęła wniosek 
dotyczący dostosowania jego rozporządzenia podstawowego do nowej sytuacji wspólnej 
polityki rolnej, gdzie zapasy interwencyjne są znacznie mniejsze niż w przeszłości. Komisja 
dokonała przeglądu swojego wniosku w 20102 i 2011 r.3 w celu przełamania impasu w Radzie 
Ministrów oraz utrzymania programu dystrybucji żywności na poziomie z ostatnich lat.

W lutym 2012 r. Rada i Parlament Europejski przyjęły w wyniku intensywnych 
międzyrządowych i międzyinstytucjonalnych negocjacji nowe ramy prawne systemu4. 
Zgodnie z nowym rozporządzeniem podstawowym, program będzie kontynuowany do 2013 r. 
przy kopercie finansowej w wysokości 500 milionów euro na rok budżetowy.
W rezultacie, w dniu 9 marca 2012 r. Komisja przeznaczyła dodatkowe zasoby udostępnione 
w budżecie na rok 2012 na dystrybucję produktów żywnościowych wśród najbardziej 
potrzebujących w UE5.

W perspektywie długoterminowej Komisja, w kontekście swojego komunikatu w sprawie 
wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, zaproponowała kontynuację programu 
pomocy żywnościowej z kopertą w wysokości 2,5 miliarda euro w pozycji nr 1 (polityka 
spójności) ram finansowych. Służby Komisji pracują obecnie nad wnioskami dotyczącymi 
niezbędnych aktów prawnych, które pojawią się w odpowiednim czasie.
Składającemu petycję należy przypomnieć, iż dzięki wejściu w życie nowych ram prawnych 
programu dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących, Komisja zwiększyła 
środki przeznaczone na plan w 2012 r. z 113 milionów euro na 500 milionów euro. Taki sam 
budżet będzie przeznaczony na roczny plan dystrybucji w roku 2013.

                                               
1 COM(2008)0563 final.
2 COM(2010)0486 final.
3 COM(2011)0634 final.
4 Rozporządzenie nr 121/2012 z dnia 15 lutego 2012 r.
5 Rozporządzenie nr 208/2012 z dnia 9 marca 2012 r.


