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Comisia pentru petiţii

27.6.2012

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1317/2011 , adresată de Leslaw Hardziej, de cetățenie poloneză, în 
numele Spoleczny Komitet Obrony Bezrobotnych (Asociația pentru 
combaterea sărăciei), însoțită de aproximativ 3 000 de semnături, privind 
standardele sociale din UE

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este președintele asociației menționate anterior și a participat activ la măsurile din 
cadrul „Anului european al voluntariatului - 2011”. Acesta face referire la criza economică 
gravă din UE, care a provocat recesiunea și creșterea șomajului, care, într-o mare măsură, 
determină ca măsurile cu caracter social, precum ajutorul alimentar acordat persoanelor sărace 
să devină o necesitate. Prin urmare, petiționarul solicită ca Parlamentul European să se asigure 
că sunt puse la dispoziție din buget fonduri suplimentare pentru distribuirea ajutoarelor 
alimentare pentru persoanele sărace din Europa și pentru îmbunătățirea standardelor și a 
strategiilor sociale în UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 martie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 iunie 2012

În urma hotărârii judecătorești din 13 aprilie 20111, conform căreia orice tip de aliment oferit 
prin programul de distribuire a produselor alimentare pentru persoanele cele mai defavorizate 
poate fi finanțat doar prin stocuri de intervenție publică (și nu de pe piața deschisă), 
angajamentul pentru planul anual pe 2012, adoptat în iunie 2011, a fost inițial limitat la suma 
                                               
1 Cauza T-576/08 (Germania împotriva Comisiei).
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de doar 113 milioane EUR, echivalentul cantității rămase în stocurile publice. A fost o 
reducere drastică de la aproximativ 500 de milioane EUR acordate în ultimii ani.

Fiind conștientă de limitările cadrului juridic al programului, Comisia a adoptat încă din 
20081 o propunere de ajustare a regulamentului de bază la noua situație a politicii agricole 
comune, unde stocurile de intervenție sunt mult mai puțin frecvente decât în trecut. Comisia a 
reexaminat propunerea sa în 20102 și în 20113 pentru a depăși blocajul în Consiliul Miniștrilor 
și pentru a menține programul de distribuire a produselor alimentare la același nivel ca și anii 
trecuți.

În februarie 2012, în urma negocierilor intense la nivel interguvernamental și 
interinstituțional, Consiliul și Parlamentul European au adoptat noul cadru juridic al 
programului4. Conform noului regulament de bază, programul va continua până în 2013 cu un 
pachet financiar de 500 de milioane EUR pe an bugetar.

Prin urmare, la 9 martie 2012, Comisia a alocat fondurile suplimentare disponibile din bugetul 
pentru 2012, în vederea distribuirii produselor alimentare pentru persoanele cele mai 
defavorizate din Uniune.5.

Pe termen lung, în cadrul Comunicării sale privind cadrul financiar multianual 2014-2020, 
Comisia a propus să continue programul pentru distribuirea produselor alimentare cu un 
pachet de 2,5 miliarde EUR pentru capitolul 1 (politica de coeziune) din cadrul financiar. 
Serviciile Comisiei lucrează deja la propunerile legislative considerate a fi necesare, ce vor 
veni în timp util.

Petiționarului ar trebui să i se reamintească faptul că, datorită intrării în vigoare a noului cadru 
juridic al programului de distribuire a produselor alimentare pentru persoanele cele mai 
defavorizate, Comisia a mărit bugetul alocat planului pentru 2012 de la 113 milioane EUR la 
500 milioane EUR. Același buget va fi disponibil și pentru planul de distribuire anual pentru 
2013.

                                               
1 COM (2008) 563 final.
2 COM (2010) 486 final.
3 COM (2011) 634 final.
4 Regulamentul nr. 121/2012 din 15 februarie 2012.
5 Regulamentul nr. 208/2012 din 9 martie 2012.


