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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord P-7842/2010
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Keith Taylor (Verts/ALE)

Betreft: Vervolg op parlementaire vraag (E-2295/10) over 'Banenverlies bij Twinings, Hampshire, 
Verenigd Koninkrijk'

Deze vraag vormt een vervolg op de parlementaire vraag E-2295/10, ingediend in april 2010 door 
mijn voorganger, het EP-lid Caroline Lucas, over het banenverlies bij Twinings, Hampshire, Verenigd
Koninkrijk.

Hierin werd de Commissie gevraagd te bevestigen of het bedrijf Twinings EU-steun ontving of zou 
ontvangen voor de bouw van een nieuwe fabriek in Polen of voor de daaruit voortvloeiende geplande 
nieuwe banen aldaar. De reden voor mevrouw Lucas om deze vraag te stellen was haar zorg dat 
Europese subsidies voor Polen speciaal werden gebruikt om bedrijven zoals Twinings te stimuleren 
hun bedrijf uit andere lidstaten naar Polen over te plaatsen, met als gevolg banenverlies in het VK of 
andere EU-lidstaten. Ik deel deze zorg.

In haar antwoord van 28 mei verklaarde de Commissie dat haar door de verantwoordelijke Poolse 
instanties was meegedeeld dat een dochterbedrijf van R. Twining and Company inderdaad subsidie 
had aangevraagd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het 
beleidsprogramma 'Innovatieve economie'. De aanvraag viel onder de rubriek 'steun voor 
investeringen in de productiesector' en gold een investering in Swarzędz, (Wielkopolska), met een 
cofinanciering uit overheidsfondsen (EFRO en Poolse overheid) ten bedrage van 10.400.439 Euro.

Ondanks het feit dat volgens de voorwaarden voor EFRO-steun de Poolse autoriteiten een waarborg 
van Twinings hadden moeten vragen dat de gelden niet gebruikt zouden worden  voor steun aan 
investeringen voor de overplaatsing van productie- of dienstenfaciliteiten uit een andere EU-lidstaat, 
is deze waarborg nooit verkregen.

De Commissie heeft vervolgens toegezegd dat zij de Poolse autoriteiten de formele garantie zou 
vragen dat de EU-steun voor het dochterbedrijf van R. Twining and Company niet op die manier zou 
worden gebruikt.

Kan de Commissie meedelen of zij deze garantie heeft verkregen en hoe de stand van zaken is (op 
28 mei was het project goedgekeurd maar nog niet formeel getekend). Als er geen garantie is 
verkregen kan de Commissie dan aangeven waarom dit zo is?


