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Frågor för skriftligt besvarande P-7842/2010
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Keith Taylor (Verts/ALE)

Angående: Uppföljning av en parlamentsfråga om uppsägningar på Twinings i Hampshire, 
Storbritannien

I fråga E-2295/10 som lämnades in i april 2010 av min föregångare, Europaparlamentsledamot 
Caroline Lucas, om uppsägningar på Twinings i Hampshire, Storbritannien ombads kommissionen 
meddela om Twinings får eller kommer att få EU-stöd för uppförandet av en ny fabrik i Polen eller för 
de planerade nya arbetstillfällen som kommer att skapas där. Caroline Lucas ställde frågan eftersom 
hon befarade att Polen getts EU-bidrag i syfte att uppmuntra företag som Twinings att flytta från andra 
medlemsstater till Polen, med förlorade arbetstillfällen i dessa medlemsstater som följd. Jag delar 
hennes oro.

I sitt svar av den 28 maj 2010 förklarade kommissionen att den informerats av de behöriga polska 
myndigheterna att ett dotterbolag till R. Twining and Co. faktiskt hade ansökt om medel från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) inom ramen för programmet Innovativ Ekonomi. 
Ansökan hade gjorts under rubriken ”stöd till investeringar i produktionssektorn” för en investering i 
Swarzedz i vojvodskapet Storpolen med samfinansiering från offentliga medel (Eruf och 
statsbudgeten) till en summa av 10 400 439 euro.

Trots att de polska myndigheterna enligt Erufs villkor skulle ha bett Twinings om en garanti för att 
medlen inte skulle användas för att finansiera investeringar som inbegrep flytt av tillverknings- eller 
tjänsteavdelningar från en annan medlemsstat erhölls aldrig en sådan garanti.

Kommissionen åtog sig därefter att begära formella garantier från de polska myndigheterna att EU-
bidrag till Twinings dotterbolag inte skulle användas på detta sätt.

Kan kommissionen bekräfta huruvida denna garanti har getts och i vilket skede ärendet befinner sig 
nu (den 28 maj 2010 hade projektet godkänts men ännu inte undertecknats). Om ingen garanti har 
getts, skulle jag vara tacksam om kommissionen kunde meddela mig varför. 


