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Pergunta com pedido de resposta escrita P-7842/2010
à Comissão
Artigo 117.º do Regimento
Keith Taylor (Verts/ALE)

Assunto: Seguimento da pergunta parlamentar sobre a supressão de postos de trabalho na 
Twinings, Hampshire, Reino Unido

Em Abril de 2010, a deputada Caroline Lucas apresentou a Pergunta E-2295/10 sobre a  supressão 
de postos de trabalho na Twinings, Hampshire, Reino Unido, na qual solicitava à Comissão que 
confirmasse se a empresa Twinings teria recebido, ou iria receber, financiamento da UE para a 
construção de uma nova fábrica na Polónia e para a posterior criação de novos empregos nesse 
país. A preocupação, que partilhamos, residia no facto de saber se os subsídios concedidos pela UE 
à Polónia estavam a ser utilizados para incentivar a deslocalização de empresas, como a Twinings, 
de outros Estados-Membros,  com a supressão de postos de trabalho daí resultantes, 
nomeadamente no Reino Unido. 

Na sua resposta de 28 de Maio de 2010, a Comissão explicou que tinha sido informada pelas 
autoridades competentes polacas de que uma filial da empresa “ R. Twining and Co.” se tinha 
efectivamente candidatado ao financiamento do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER) no âmbito do programa "Economia Inovadora”. A candidatura havia sido feita a título da 
rubrica "Apoio aos Investimentos no sector produtivo”, para um investimento em Swarzędz, 
Wielkopolska, co-financiado por fundos públicos (FEDER e orçamento de Estado) no valor de cerca 
de 10 400 439 euros.

Nos termos das condições do FEDER, as autoridades polacas deveriam ter solicitado uma garantia 
da Twinings de que o financiamento não seria usado para apoiar investimentos que implicassem a 
transferência de unidades de produção ou de serviços de outro Estado-Membro. Ora, essa garantia 
nunca foi dada.

A Comissão comprometeu-se então a pedir às autoridades polacas garantias formais de que o apoio 
da UE à filial da “R. Twining and Co” não seria utilizado nesse sentido.

Pode a Comissão indicar se esta garantia foi conseguida e em que ponto se encontra agora  o 
processo (o projecto foi aceite em de 28 de Maio de 2010, mas ainda não foi assinado). Se a referida 
garantia não tiver sido obtida, qual a razão?


