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Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης P-7842/2010
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Keith Taylor (Verts/ALE)

Θέμα: Συνέχεια της κοινοβουλευτικής ερωτήσεως σχετικά με τις απώλειες θέσεων εργασίας στο 
Twinings, Hampshire, Ηνωμένο Βασίλειο

Η κοινοβουλευτική ερώτηση Ε-2295/10 που είχε υποβληθεί τον Απρίλιο του 2010 από την κ. Caroline 
Lucas, συνάδελφο βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ερωτούσε την Επιτροπή σχετικά με το 
θέμα των απωλειών θέσεων εργασίας στο Twinings, Hampshire Ηνωμένο Βασίλειο.

Ζητούσε από την Επιτροπή να επιβεβαιώσει εάν το Twinings είχε λάβει ή θα λάμβανε χρηματοδότηση 
από την ΕΕ για την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου στην Πολωνία ή για την εκεί δημιουργία νέων 
θέσεων απασχόλησης. Η κ. Lucas εξέφραζε τους φόβους ότι οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που 
χορηγούνται στην Πολωνία χρησιμοποιούνται με ειδικό σκοπό να ενθαρρυνθούν επιχειρήσεις να 
εγκαταλείψουν άλλα κράτη μέλη για να μετεγκατασταθούν στην Πολωνία, με συνέπεια να υπάρχει
απώλεια θέσεων απασχόλησης στο Ηνωμένο Βασίλειο ή σε άλλα κράτη μέλη. Προσωπικά, συμφωνώ 
με αυτές τις απόψεις.

Στην απάντησή της στις 28 Μαΐου 2010, η Επιτροπή επεσήμανε ότι έχει ενημερωθεί από τις αρμόδιες 
πολωνικές αρχές ότι μια θυγατρική εταιρία της Twinings είχε ζητήσει χρηματοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του προγράμματος "Καινοτόμος 
οικονομία". Η αίτηση είχε υποβληθεί εξ ονόματος της ενίσχυσης στην επένδυση στον τομέα της 
παραγωγής, για μια επένδυση στο Swarzędz με συγχρηματοδότηση από δημόσιες πιστώσεις (ΕΤΠΑ 
και προϋπολογισμός του κράτους) για ένα ποσό ύψους περίπου 10 400 439 ευρώ.

Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τους όρους χρηματοδότησης του ΕΤΠΑ, οι πολωνικές αρχές θα 
έπρεπε να είχαν ζητήσει από την Twinings την διαβεβαίωση ότι οι πιστώσεις δεν θα χρησιμοποιούντο 
για να ενισχυθούν επενδύσεις που έχουν ως αποτέλεσμα την μετεγκατάσταση παραγωγικών 
μονάδων ή υπηρεσιών από ένα άλλο κράτος, η εν λόγω διασφάλιση δεν δόθηκε ποτέ.

Η Επιτροπή δεσμεύτηκε κατόπιν να ζητήσει από τις πολωνικές αρχές την επίσημη εγγύηση ότι η 
ενίσχυση της ΕΕ υπέρ της θυγατρικής της Twinings δεν θα χρησιμοποιείτο κατ' αυτόν τον τρόπο.

Θα μπορούσε η Επιτροπή να αναφέρει εάν η εν λόγω εγγύηση έχει δοθεί και σε ποιο στάδιο βρίσκεται 
σήμερα η σχετική διαδικασία (στις 28 Μαΐου 2010 το προτεινόμενο σχέδιο είχε γίνει δεκτό, αλλά δεν 
είχε ακόμη υπογραφεί); Εάν καμία εγγύηση δεν έχει δοθεί, θα μπορούσε η Επιτροπή να αναφέρει για 
ποιο λόγο;


