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Forespørgsel til skriftlig besvarelse P-7842/2010
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Keith Taylor (Verts/ALE)

Om: Opfølgning på parlamentarisk forespørgsel om tab af arbejdspladser på Twinings i 
Hampshire i Det Forenede Kongerige

I parlamentarisk forespørgsel E-2295/10 om tab af arbejdspladser på Twinings i Hampshire i Det 
Forenede Kongerige, som blev indgivet i april 2010 af min forgænger, Caroline Lucas, MEP, blev 
Kommissionen anmodet om at oplyse, hvorvidt virksomheden Twinings modtog, eller fremtidigt ville 
modtage, EU-støtte til opførelsen af en ny fabrik i Polen eller til den efterfølgende skabelse af nye 
arbejdspladser på denne fabrik. Lucas’ begrundelse for forespørgslen var, at hun var bekymret for, at 
EU-tilskud til Polen specifikt blev anvendt til at tilskynde virksomheder som Twinings til at flytte til 
Polen fra andre medlemsstater, med deraf følgende tab af arbejdspladser i de pågældende 
medlemsstater, herunder Det Forenede Kongerige. Jeg nærer samme bekymringer.

I Kommissionens svar af 28. maj 2010 hedder det, at de kompetente polske myndigheder havde 
underrettet Kommissionen om, at et datterselskab af R. Twining & Co. faktisk havde ansøgt om støtte 
fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) under programmet "Innovative Economy”. 
Ansøgningen var indgivet under rubrikken ”støtte til investeringer i produktionssektoren” til en 
investering i Swarzędz i regionen Wielkopolska, med samfinansiering fra offentlige midler (EFRU og 
statsbudgettet) på i alt ca. 10 400 439 EUR.

Selv om de polske myndigheder i henhold til EFRU’s betingelser skulle have anmodet om et tilsagn 
fra Twinings om, at midlerne ikke ville blive anvendt til at støtte investeringer, der ville medføre flytning 
af produktions- eller servicefaciliteter fra en anden medlemsstat, blev der aldrig indhentet et sådant 
tilsagn.

Kommissionen påtog sig derefter at anmode de polske myndigheder om formelle garantier for, at EU-
støtten til datterselskabet af R. Twining & Co. ikke ville blive anvendt på denne måde.

Kommissionen bedes oplyse, om der er blevet givet en sådan garanti, og hvilket stadium sagen nu 
befinder sig på (den 28. maj 2010 var projektet godkendt, men endnu ikke underskrevet). Hvis der 
ikke er blevet givet nogen garanti, bedes Kommissionen oplyse hvorfor.


