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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-

Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-

suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jinnota li l-ħela tal-ikel hija kkawżata minn firxa ta' fatturi u tikkostitwixxi problema f'kull 

stadju tal-katina, u teżisti l-istess responsabilità li tittieħed azzjoni f'kull stadju, kemm jekk 

hija l-produzzjoni, l-ipproċessar, il-kummerċjalizzazzjoni, it-trasport jew il-konsum; 

jinsisti, għaldaqstant, fuq il-ħtieġa li tittejjeb il-komunikazzjoni bejn l-atturi kollha fil-

katina tal-provvista tal-ikel, b'mod partikolari bejn il-fornituri u d-distributuri, sabiex 

jintlaħaq bilanċ bejn il-provvista u d-domanda; 

2. Jistieden lill-partijiet ikkonċernati kollha involuti fil-ktajjen tal-produzzjoni, il-provvista u 

l-konsum tal-ikel biex jagħmlu użu mid-diversi prattiki tal-aqwa livell u jkunu parti minn 

skambju ta' informazzjoni u esperjenzi marbuta mal-miżuri effikaċi meħuda mill-Istati 

Membri tal-UE biex jiġġieldu t-telf tal-ikel u jipprevjenu l-ħela tal-ikel fi stadji differenti 

tal-ktajjen ta' produzzjoni tal-ikel, il-provvista u l-konsum, u jistieden lill-Kummissjoni 

tipproponi linji gwida bbażati fuq data pprovata u l-aħjar prattiki; 

3. Jenfasizza li l-għajxien tal-bdiewa jiddependi mit-twassil fis-suq tal-prodotti taħt 

kundizzjonijiet ekwi u bi prezzijiet remunerattivi u li t-telf tal-prodotti fil-livell tal-azjenda 

agrikola, inklużi prodotti mitlufa minħabba avvenimenti klimatiċi estremi jew mhux tas-

soltu, prodotti li ġarrbu ħsara f'diżastru naturali jew li nqerdu minħabba t-telf ta' suq jew 

minħabba prezzijiet baxxi, jammonta għal telf ta' investiment u ta' introjtu għall-bdiewa; 

jirrimarka f'dan ir-rigward li l-volatilità tal-prezzijiet fis-swieq agrikoli taffettwa l-

produzzjoni u d-dħul tal-bdiewa u tista' tirriżulta fil-ħela ta' ikel u li, għaldaqstant, biex 

tiġi indirizzata l-volatilità tal-prezzijiet jeħtieġ li jinbnew għodod xierqa fil-PAK; 

4. Jenfasizza li l-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom qabel xejn jikkonsultaw il-

partijiet ikkonċernati kollha – inkluż is-settur agrikolu – u jwettqu valutazzjoni tal-impatt 

fuq kwalunkwe miżura proposta li għandha tiġi implimentata sabiex tiġi evitata l-ħela tal-

ikel fl-Unjoni kollha; 

5. Jenfasizza li l-ħela tal-ikel trid tiġi analizzata b'mod trażversali, peress li din taffettwa 

bosta politiki fl-istess waqt, inklużi l-agrikoltura, is-sajd, is-sikurezza tal-ikel, l-ambjent, l-

affarijiet soċjali u l-politika dwar it-taxxa; jinsisti, għaldaqstant, fuq il-ħtieġa li jiġu 

armonizzati aħjar il-politiki differenti u jiġi żgurat, fejn applikabbli, li t-tnaqqis tal-ħela 

tal-ikel tkun prijorità tal-politika eżistenti, u jisħaq fuq il-punt li l-ġlieda kontra l-ħela tal-

ikel la għandha tikkomprometti s-sikurezza tal-ikel u l-istandards ambjentali, u lanqas l-

istandards għall-protezzjoni tal-annimali, speċjalment is-saħħa u t-trattament xieraq tal-

annimali; 

6. Jenfasizza s-sejbiet tar-Rapport Speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri "Il-Ġlieda kontra 

l-Ħela tal-Ikel: opportunità għall-UE sabiex ittejjeb l-effiċjenza fir-riżorsi tal-katina tal-

provvista tal-ikel", b'enfasi li l-azzjoni tal-Kummissjoni fir-rigward tal-ħela tal-ikel s'issa 

kienet irregolari u frammentata, filwaqt li jindika l-lakuni bħalma huma l-ittardjar tal-

obbligu tal-Istati Membri li jirrappurtaw dwar il-ħela tal-ikel tagħhom, u jipposponi l-

iskadenza tiegħu għall-adozzjoni ta' att ta' implimentazzjoni li jistabbilixxi metodoloġija 
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komuni għall-evalwazzjoni tal-kwantijiet tal-ikel; 

7. Jisħaq fuq il-punt li l-Kummissjoni għadha ma wettqitx studju biex tiddetermina l-impatt 

tar-riformi differenti fuq il-volum tal-produzzjoni agrikola u l-effett tiegħu fuq il-ħela tal-

ikel, u għaldaqstant jistieden lill-Kummissjoni tintegra l-kwistjoni tal-ħela tal-ikel fl-

iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politiki futuri tal-PAK; 

8. Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel distinzjoni ċara fil-politiki futuri tagħha bejn il-ħela 

tal-ikel, li hija kkawżata mill-aġir tal-konsumaturi u li tista' titnaqqas permezz ta' 

inizjattivi xierqa u kampanji ta' sensibilizzazzjoni, u t-telf tal-ikel, li huwa inevitabbli fil-

livell ta' produzzjoni primarja minħabba avvenimenti ta' forza maġġuri, bħall-maltempati; 

9. Jilqa' l-istabbiliment reċenti tal-Pjattaforma tal-UE dwar it-Telf tal-Ikel u l-Ħela tal-Ikel 

biex il-partijiet ikkonċernati jkunu jistgħu jikkondividu informazzjoni b'rabta mal-

ottimizzazzjoni tal-użu ta' ikel skadut u prodotti sekondarji mill-katina tal-ikel fil-

produzzjoni tal-għalf u l-importanza tagħha għall-produzzjoni primarja; jistieden lill-

Kummissjoni tipprovdi lill-Parlament bi skeda dettaljata tal-miżuri li għaddejjin u l-

objettivi stabbiliti, kif ukoll rapport ta' progress dwar il-ħidma fuq metodoloġija komuni u 

dwar id-donazzjonijiet, u jistieden lill-Kummissjoni biex il-proċedimenti tal-Pjattaforma 

tal-UE dwar it-Telf tal-Ikel u l-Ħela tal-Ikel tagħmilhom disponibbli fl-24 lingwa tal-UE; 

10. Jenfasizza l-inizjattivi li jinsabu fil-Pjan ta' Azzjoni għal Ekonomija Ċirkolari li jkopru 

miżuri għat-twaqqif ta' pjattaforma ta' appoġġ finanzjarju sabiex jiġu attirati l-investiment 

u l-innovazzjonijiet immirati biex inaqqsu t-telf, kif ukoll il-linji gwida indirizzati lejn l-

Istati Membri għall-konverżjoni ta' xi telf ta' ikel jew prodotti agrikoli sekondarji 

f'enerġija;  

11. Jisħaq fuq il-punt li l-ħtiġijiet enerġetiċi għandhom jiġu ssodisfati permezz tal-użu tal-

iskart u l-prodotti sekondarji li ma jkunux utli fi kwalunkwe proċess ieħor fl-ogħla livelli 

tal-ġerarkija tal-iskart; 

12. Jistieden lill-Kummissjoni tirrikonoxxi r-rwol li għandhom l-aġenziji pubbliċi li jipprovdu 

servizzi ta' interess ġenerali fil-ġestjoni tal-iskart u fi sforzi għall-ġlieda kontra l-ħela tal-

ikel u l-isforzi tal-impriżi, bħall-SMEs, li jikkontribwixxu direttament għall-ekonomija 

ċirkolari; 

13. Jisħaq fuq il-punt li l-ħela tal-ikel għandha konsegwenzi ambjentali enormi, 

tikkontribwixxi għat-tibdil fil-klima u tirrappreżenta ħela ta' riżorsi limitati bħall-art, l-

enerġija u l-ilma; 

14. Jinnota l-potenzjal għall-ottimizzazzjoni tal-użu tal-ikel inevitabbilment mitluf jew 

imwarrab u prodotti sekondarji mill-katina tal-ikel, b'mod partikolari dawk li joriġinaw 

mill-annimali, fil-produzzjoni tal-għalf, ir-riċiklaġġ tal-kompost u l-produzzjoni ta' 

prodotti li jtejbu l-ħamrija u l-importanza tagħhom għall-produzzjoni primarja;  

15. Jistieden lill-Kummissjoni tanalizza l-ostakli legali għall-użu ta' dawk li kienu oġġetti tal-

ikel fil-produzzjoni tal-għalf u tħeġġeġ ir-riċerka f'dan il-qasam, filwaqt li, fl-istess ħin, 

jisħaq fuq il-ħtieġa li jkun hemm aktar traċċabilità, konformità mal-istandards tal-

bijosigurtà u użu ta' proċessi ta' separazzjoni u ta' trattament li jnaqqsu għal żero r-riskju 

għas-sikurezza alimentari; 
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16. Jitlob li fil-leġiżlazzjoni tal-UE tiġi stabbilita ġerarkija tal-ħela tal-ikel komprensiva 

b'enfasi ċara fuq il-prevenzjoni fis-sors; jisħaq fuq il-punt li l-prevenzjoni fis-sors hija l-

ogħla prijorità fil-ġerarkija tal-iskart għall-ħela tal-ikel; jinnota li wara dan il-punt jiġi l-

użu għall-konsum mill-bniedem, u wara dan biss jiġi l-għalf għall-annimali, imbagħad l-

ikkompostjar u d-dekompożizzjoni anaerobika, jiġifieri: 

 a) prevenzjoni fis-sors; 

 b) l-irkupru tal-ikel li jista' jittiekel, il-prijoritizzazzjoni tal-użu mill-bniedem fuq l-għalf 

tal-annimali u l-ipproċessar mill-ġdid fi prodotti mhux alimentari; 

 c) ir-riċiklaġġ organiku; 

 d) l-irkupru enerġetiku; 

 e) ir-rimi; 

17. Jinnota l-potenzjal għal titjib fl-użu ta' ikel skadut u ta' prodotti sekondarji tal-katina 

alimentari għall-produzzjoni tal-għalf u l-importanza tiegħu għall-produzzjoni primarja, 

iżda jisħaq fuq l-użu tal-ġerarkija tal-iskart u l-ħtieġa li tiżdied it-traċċabilità; 

18. Jisħaq fuq l-importanza li jitlaqqgħu flimkien il-bdiewa fil-kooperattivi jew fl-

assoċjazzjonijiet professjonali sabiex jitnaqqas it-telf tal-ikel u dan billi jissaħħaħ l-

għarfien tagħhom tas-swieq, li jippermetti programmazzjoni aktar effiċjenti, ekonomiji ta' 

skala u titjib tal-kapaċità tagħhom biex jikkummerċjalizzaw il-produzzjoni tagħhom; 

19. Jenfasizza l-importanza tal-kooperazzjoni, pereżempju permezz tal-organizzazzjonijiet tal-

produtturi jew korpi oħra bħal organizzazzjonijiet interprofessjonali u kooperattivi, biex 

jiżdied l-aċċess għall-finanzi għall-innovazzjoni u l-investiment f'teknoloġiji ta' 

trattamenti bħall-ikkompostjar u d-diġestjoni anaerobika, fejn xieraq, jew l-ipproċessar 

ulterjuri tal-prodotti, li jistgħu jippermettu lill-bdiewa jkollhom aċċess prodotti, swieq u 

klijenti ġodda; josserva, b'rabta ma' dan, li l-organizzazzjoni settorjali u l-użu ta' kuntratti 

jirriżultaw f'ġestjoni aħjar tal-produzzjoni u azzjoni aktar effikaċi kontra l-ħela tal-ikel; 

jemmen li biex jiġi rispettat il-prinċipju ta' prossimità huwa essenzjali li dan isir fil-livell 

lokali jew reġjonali; 

20. Jinnota l-benefiċċji tal-kooperazzjoni u d-diġitalizzazzjoni li jippermettu aċċess aħjar 

għad-data u l-previżjonijiet tad-domanda, u tal-iżvilupp ta' programmi ta' produzzjoni 

għall-bdiewa minn qabel, li jippermettulhom jikkoordinaw aħjar mas-setturi l-oħra tal-

katina tal-provvista tal-ikel u jnaqqsu l-ħela; jisħaq, minħabba n-natura diffiċli tat-tnaqqis 

tal-iskart tal-ikel li ma jistax jiġi evitat, fuq il-punt li l-użu effikaċi tal-iskart tal-ikel, 

inkluza l-bijoekonomija, għandu jiġi promoss; 

21. Huwa tal-fehma li sabiex il-provvista tal-prodott taqbel aħjar mad-domanda, ir-regoli ta' 

tikkettar li jipprovdu informazzjoni xierqa dwar l-oriġini tal-ingredjenti u l-produzzjoni u 

t-tekniki ta' pproċessar użati jippermettu lill-konsumaturi biex jagħmlu xiri aktar informat, 

b'hekk ikollhom influwenza indiretta wkoll fuq il-fatturi ta' produzzjoni, li jkollhom 

impatt pożittiv mil-lat ambjentali, ekonomiku u soċjali; 

22. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jipprovdu inċentivi addizzjonali sabiex tiġi 
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evitata l-ħela tal-ikel; 

23. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jgħarrfu aħjar lill-bdiewa u lill-konsumaturi 

dwar ġestjoni aktar effiċjenti tal-enerġija, l-ilma u r-riżorsi naturali tul il-katina tal-ikel 

kollha, sabiex tonqos b'mod sinifikanti l-ħela tar-riżorsi u tal-ikel, bil-għan li jitnaqqsu l-

ispejjeż tal-input u l-ħela tan-nutrijenti u tiżdied l-innovazzjoni u s-sostenibilità fis-sistemi 

tal-biedja; 

24. Iqis li huma meħtieġa aktar riċerka u informazzjoni sabiex tiġi evitata l-ħela tal-ikel fil-

produzzjoni primarja u biex il-prattiki marbuta mal-ħela tal-ikel fil-produzzjoni agrikola, 

l-ipproċessar jew it-tqassim tal-ikel jiġu sostitwiti b'metodi favur l-ambjent; 

25. Jisħaq fuq il-punt li, sabiex il-ħela tal-ikel tinżamm għal minimu assolut, jenħtieġ li l-

bdiewa jitqiegħdu f'pożizzjoni li, kemm teknikament kif ukoll ekonomikament, jużaw il-

prodotti tagħhom bl-aktar mod effiċjenti mil-lat tar-riżorsi; 

26. Iqis li kooperazzjoni akbar fost il-produtturi u l-użu ta' organizzazzjonijiet tal-produtturi 

huma meħtieġa sabiex jippermettu u jippromwovu l-aċċess għal opportunitajiet fis-suq 

sekondarju, ħwienet oħra u użi alternattivi għall-eċċessi fil-produzzjoni tal-ikel li inkella 

jerġgħu jinħartu fil-ħamrija jew jinħlew, biex b'hekk tingħata prijorità biex dawn il-

prodotti jintużaw mill-ġdid għall-konsum min-naħa tal-bniedem, bħal pereżempju billi 

jinbiegħu bi grad inferjuri għal ikel ipproċessat jew fi swieq lokali  

27. Jinnota li dawk il-prodotti li jkunu għadhom jistgħu jintużaw għal skopijiet mhux 

alimentari, bħalma hi l-konverżjoni f'għalf, il-fertilizzazzjoni tal-għelieqi jew l-użu għall-

produzzjoni tal-kompost u l-enerġija, għandhom jiġu distinti b'mod ċar minn dawk 

meqjusa bħala skart, sabiex ma jintilifx il-potenzjal tagħhom li jintużaw mill-ġdid; 

28. Jinnota r-riskju ta' kontaminazzjoni involut mill-plastik u l-metall fl-inputs tal-ħela tal-ikel 

għall-kompost u l-ħamrija, u fi stadju ulterjuri, fl-ilma ħelu u fl-ekosistemi tal-baħar, u 

jħeġġeġ li din ir-rotta ta' tniġġis tiġi minimizzata; ifakkar, barra minn hekk, l-intenzjoni 

tad-Direttiva dwar l-użu tal-ħama tad-dranaġġ biex tnaqqas il-kontaminazzjoni fil-ħamrija 

agrikola; jitlob, għaldaqstant, li jkun hemm kawtela meta jitqies it-taħlit ta' flussi tal-iskart 

kif ukoll li jkun hemm salvagwardji xierqa; 

29. Jenfasizza li l-proġett FUSIONS innota li hemm ftit miżuri ta' telf tal-ikel fl-attivitajiet ta' 

produzzjoni primarja bħall-agrikoltura, l-ortikultura, l-akkwakultura jew is-sajd u li dan 

jista' jimpedixxi valutazzjoni preċiża tal-iskala ġenerali tal-ħela tal-ikel fl-Ewropa. 

30. Jinnota li hu diffiċli li tiġi kwantifikata l-ħela tal-ikel u t-telf tal-ikel fl-istadju tal-

produzzjoni primarja minħabba l-prodotti eteroġenji u l-proċessi rispettivi u n-nuqqas ta' 

definizzjoni ċara ta' ħela tal-ikel; jistieden lill-Kummissjoni tidentifika u xxerred fost l-

Istati Membri l-aħjar prassi f'dak li għandu x'jaqsam mal-ġbir ta' data dwar it-telf u l-ħela 

tal-ikel fl-azjendi agrikoli mingħajr ma tpoġġi piż amministrattiv addizzjonali jew spejjeż 

żejda għall-bdiewa; jistieden lill-Kummissjoni tadotta malajr terminoloġija u definizzjoni 

komuni tal-ħela tal-ikel, filwaqt li tqis id-distinzjoni bejn il-ħela tal-ikel u t-telf tal-ikel fis-

settur tal-produzzjoni primarja; 

31. Jemmen li l-inizjattivi mmexxija mill-bdiewa u mill-komunità jistgħu joffru soluzzjonijiet 

vijabbli mil-lat ekonomiku u jipprovdu valur għal prodotti li inkella jinħlew, billi jiġu 



 

AD\1120252MT.docx 7/12 PE595.767v02-00 

 MT 

żviluppati swieq għall-prodotti li normalment jiġu esklużi mill-katina tal-ikel, u jenfasizza 

l-potenzjal ta' proġetti ta' innovazzjoni soċjali mmexxija mill-bdiewa u mill-komunità 

bħalma huma l-ġbir u l-għoti ta' ikel żejjed lill-assoċjazzjonijiet li jipprovdu għajnuna 

alimentari, inklużi l-banek tal-ikel; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 

jirrikonoxxu prattiki ta' dan it-tip u jippromwovihom skont it-tieni pilastru tal-PAK; 

32. Jisħaq fuq il-punt li, sabiex titnaqqas il-ħela fl-istadju ta' produzzjoni, jenħtieġ li jintużaw 

tekniki u teknoloġiji innovattivi sabiex il-ħidma fl-għelieqi tagħti riżultati aħjar u dawk il-

prodotti li ma jissodisfawx l-istandards tas-suq jinbidlu f'oġġetti pproċessati; 

33. Jitlob li tiġi introdotta mill-ġdid politika effikaċi għar-regolazzjoni tas-swieq agrikoli bil-

għan li l-provvista taqbel aħjar mad-domanda u b'hekk tonqos il-ħela tal-ikel; 

34. Jinnota li xi ħela u telf fil-livell tal-azjenda agrikola jirriżultaw mhux biss mill-

ispeċifikazzjonijiet tal-prodotti imposti fuq il-fornituri iżda wkoll minn prattiki oħra bħall-

kanċellazzjoni ta' ordnijiet b'risposta għal bidliet fid-domanda min-naħa tal-konsumaturi, 

u produzzjoni żejda bħala riżultat ta' rekwiżiti biex tiġi ssodisfata d-domanda tal-istaġun u 

l-użu ta' oġġetti ta' ikel bażiku bħala "telf ewlieni" ("loss leaders") sabiex jiżdied is-sehem 

mis-suq; jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġu riveduti l-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni għall-

kwalità u l-estetika fir-rigward tal-klassifikazzjoni ta' prodotti agrikoli; 

35. Iqis li jinħtieġu aktar riċerka u informazzjoni dwar id-dati ta' skadenza, immirati lejn kull 

prodott, flimkien ma' azzjoni biex jiġi promoss u msaħħaħ il-konsum ta' ħaxix u frott frisk 

u separat, u biex jonqsu l-imballaġġ u l-ħżin fuq perjodu twil; 

36. Jisħaq fuq l-importanza li d-distribuzzjoni, il-konservazzjoni u l-proċeduri ta' imballaġġ 

jitfasslu kemm jista' jkun skont il-karatteristiċi ta' kull prodott u l-ħtiġijiet tal-konsumaturi, 

sabiex tiġi limitata l-ħela tal-prodott; 

37. Jinnota li l-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni jistgħu jikkontribwixxu għall-ħela tal-ikel, 

u jitlob lill-Kummissjoni tippromwovi r-riċerka dwar ir-rabta bejn l-istandards tal-

kummerċjalizzazzjoni u l-ħela tal-ikel; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri  

jaħdmu flimkien biex jinfluwenzaw l-istandards pubbliċi tal-Kummissjoni Ekonomika 

għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UNECE), bil-għan li jevitaw il-ħela ta' riżorsi billi 

jimpedixxu l-ġenerazzjoni tal-ħela tal-ikel; 

38. Jinnota li prattiki kummerċjali inġusti u d-dumping tal-prezzijiet fis-settur tal-ikel 

jirriżultaw ta' spiss fil-bejgħ ta' ikel taħt il-valur reali tiegħu, u dan b'hekk jikkontribwixxi 

għal aktar ħela, u li projbizzjoni fuq il-bejgħ taħt il-prezz ta' produzzjoni hija meħtieġa 

b'mod urġenti, parzjalment sabiex titqajjem kuxjenza fost il-konsumaturi fir-rigward tal-

valur reali tal-ikel; 

39. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jikkoordinaw l-isforzi tagħhom kemm jista' 

jkun malajr u jressqu qafas għal soluzzjoni madwar l-Ewropa kollha għall-problema ta' 

prattiki kummerċjali inġusti fil-katina tal-provvista tal-ikel, li jipproċedu mir-

rakkomandazzjonijiet stabbiliti fir-riżoluzzjoni tal-Parlament tas-7 ta' Ġunju 20161; 

jemmen li jekk din il-problema tiġi solvuta se tittejjeb il-pożizzjoni tal-bdiewa kif ukoll il-

ħoloq l-aktar dgħajfa fil-katina, u, jekk il-produzzjoni żejda u l-akkumulazzjoni ta' eċċessi 

                                                 
1 Testi adottati, P8_TA(2016)0247. 



 

PE595.767v02-00 8/12 AD\1120252MT.docx 

MT 

jonqsu, dawn jistgħu jgħinu mhux biss biex jiġu stabbilizzati l-prezzijiet u jipprovdu lill-

bdiewa bi prezzijiet ġusti u remunerattivi mal-ħruġ mill-azjenda agrikola, iżda wkoll biex 

inaqqsu kemm il-ħela tal-ikel fil-katina kollha kif ukoll it-telf iġġenerat mill-azjendi 

agrikoli tal-familja; josserva li paga aktar ġusta għall-produtturi żżid il-valur tal-prodotti, 

u li dan jirriżulta fi tnaqqis ta' ħela tal-ikel fil-ħoloq finali tal-katina tal-provvista; 

40. Jenfasizza l-importanza tal-inizjattivi u l-miżuri ta' edukazzjoni u sensibilizzazzjoni, 

speċjalment fis-settur domestiku, u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jħeġġu 

l-iskambju tal-aħjar prattiki u jippromwovu kampanji ta' sensibilizzazzjoni dwar il-valur 

tal-ikel u l-prodotti agrikoli, il-kawżi u l-konsegwenzi tal-ħela tal-ikel u dwar kif din tista' 

titnaqqas, filwaqt li jippromwovu l-prinċipji tas-sostenibilità u s-solidarjetà; 

41. Jistieden lill-Istati Membri jħeġġu l-introduzzjoni ta' korsijiet ta' edukazzjoni dwar l-ikel 

fil-livelli kollha tal-edukazzjoni, u jissottolinja r-rwol importanti li għandhom l-

awtoritajiet lokali u l-intrapriżi muniċipali, flimkien ma' dak tal-bejjiegħa bl-imnut u l-

mezzi tax-xandir, fl-għoti ta' informazzjoni u assistenza liċ-ċittadini fuq kif l-aħjar 

iżommu u/jew jużaw l-ikel sabiex jipprevjenu u jnaqqsu l-ħela tal-ikel; 

42. Jiġbed l-attenzjoni għar-rwol importanti li għandha l-Iskema tal-Frott, il-Ħxejjex u l-Ħalib 

fl-Iskejjel biex tissensibilizza l-pubbliku, b'mod partikolari l-introduzzjoni obbligatorja 

tal-miżuri ta' akkumpanjament, bħal pereżempju l-promozzjoni ta' konsum konxju tal-ikel 

fl-edukazzjoni, u jisħaq fuq l-importanza li jintużaw dawn il-miżuri sabiex jitwasslu 

messaġġi edukattivi dwar il-ħela tal-ikel u l-prevenzjoni tagħha; 

43. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jkomplu jappoġġjaw proġetti u kampanji 

edukattivi orjentati lejn il-promozzjoni li jgħallmu lit-tfal minn età żgħira biex 

jikkonsumaw ikel frisk u bnin prodott lokalment; 

44. Iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jippromwovu ikel lokali u organiku u 

jappoġġaw il-katini tal-provvista qosra u l-bejgħ fid-djar ta' prodotti agrikoli; 

45. Jisħaq fuq il-punt li l-prodotti lokali u reġjonali, kif ukoll l-iskemi agrikoli appoġġati mill-

komunità, jippermettu ktajjen tal-provvista iqsar, li jżidu l-istandards ta' kwalità tal-

prodotti u jappoġġaw id-domandi staġonali, u b'hekk ikun hemm benefiċċji soċjali, 

ambjentali u ekonomiċi konsiderevoli; 

46. Jemmen li ktajjen tal-provvista qosra jista' jkollhom rwol vitali fit-tnaqqis tal-ħela tal-ikel 

u l-imballaġġ żejjed, fit-tnaqqis tal-vjaġġi tal-ikel u fil-provvista ta' ikel ta' kwalità ogħla 

kif ukoll ktajjen tal-ikel trasparenti u waqt li jsir dan jirfdu l-vijabilità ekonomika tal-

komunitajiet rurali; 

47. Huwa tal-fehma li l-akbar ostaklu fl-UE għall-konsenja ta' ikel żejjed li jkun għadu jista' 

jittiekel għal dawk fil-bżonn hija l-iskarsizza, jew xi minn daqqiet in-nuqqas komplet, ta' 

kapaċità fil-kanali ta' distribuzzjoni; jinnota li organizzazzjonijiet tal-karità u korpi ta' 

ħidma soċjali mmexxija mill-istat jew mill-gvern lokali m'għandhomx biżżejjed materjal 

jew riżorsi umani għat-trasport u għat-tqassim tal-ikel li jkun għadu jista' jittiekel u jiġi 

offrut għal finijiet ta' karità; jinnota li dan huwa minnu b'mod partikolari għar-reġjuni l-

aktar żvantaġġati; 

48. Jirrimarka li l-UE tipprovdi finanzjament biex tiffaċilita d-donazzjoni tal-ikel, inkluż 
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skont il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (FEAD), li jintuża, 

fost l-oħrajn, biex jiffinanzja l-ħżin u l-faċilitajiet tat-trasport għall-organizzazzjonijiet ta' 

għajnuna alimentari; huwa tal-fehma li l-Istati Membri ma jagħmlux biżżejjed użu mill-

opportunitajiet offruti f'dan il-qasam; jirrakkomanda, fid-dawl ta' dak li ntqal hawn fuq, li, 

meta jiġi implimentat il-FEAD, ir-riżorsi disponibbli taħt il-programm jiġu allokati mill-

ġdid għall-konsenja tal-ikel żejjed; jinnota li permezz tal-allokazzjoni mill-ġdid tar-riżorsi 

– skont mudell preċedenti mfassal mill-organizzazzjonijiet ta' karità Ewropej - il-valur tal-

ikel konsenjat lil dawk l-aktar fi-bżonn jista' jiżdied 14-il darba meta mqabbel mal-

utilizzazzjoni attwali tal-programm FEAD; 

49. Jinnota li l-industrija tal-ikel diġà ħadet inizjattivi biex tnaqqas il-ħela tal-ikel billi 

ssaħħaħ il-kooperazzjoni mal-assoċjazzjonijiet li jipprovdu għajnuna alimentari, inklużi l-

banek tal-ikel fl-Ewropa kollha; 

50. Jistieden lill-Istati Membri jqisu mezzi istituzzjonali u finanzjarji ta' appoġġ għal ħwienet 

u supermarkets soċjali; 

51. Jappella biex ikun hemm involviment akbar min-naħa tal-partijiet ikkonċernati kollha 

sabiex jiġi żgurat li kwalunkwe ikel li jkun wasal biex jiskadi l-ewwel jingħata għall-

karità; jinnota, madankollu, li xorta għad hemm ostakli għad-donazzjonijiet, l-aktar ta' 

natura legali; jistieden lill-Kummissjoni tiċċara l-interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet 

legali li jiskoraġġixxu d-donazzjonijiet;  

52. Jisħaq fuq il-punt li l-użu ta' ħażniet u ikel li inkella jinħela ma jipprekludix il-ħtieġa li 

jkun hemm ġestjoni tajba tal-provvista u ġestjoni għaqlija tal-katina tal-ikel biex jiġu 

evitati eċċessi strutturali sistematiċi; 

53. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex, mingħajr ma joħolqu piż mhux 

neċessarju fuq l-SMEs u l-organizzazzjonijiet volontarji, jimmonitorjaw mill-qrib id-

donazzjonijiet tal-ikel sabiex jiżguraw li l-ikel ma jitwarrabx u jinbiegħ fi swieq 

alternattivi, għaliex dan jipprevjeni milli jilħaq dawk fil-bżonn u jiskoraġġixxi persuni fil-

kummerċ milli jagħmlu donazzjonijiet, minħabba r-riskju li dan jirriżulta f'kompetizzjoni 

inġusta; 

54. Jistieden lill-Kummissjoni tikkjarifika r-regoli dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva dwar il-

VAT fil-każ tal-għajnuna alimentari u tressaq emenda għad-Direttiva dwar il-VAT li 

tawtorizza b'mod espliċitu l-eżenzjonijiet mit-taxxa fuq id-donazzjonijiet tal-ikel; jistieden 

lill-Istati Membri jsegwu r-rakkomandazzjonijiet li saru mill-Kummissjoni u jistabbilixxu 

rata tal-VAT li hija aktar baxxa jew qrib iż-żero jekk isiru donazzjonijiet qrib id-data "uża 

sa" jew jekk l-ikel ma jkunx jista' jerġa' jinbiegħ; 

55. Jenfasizza li l-ħela tal-ikel fl-istadju ta' produzzjoni tista' tirriżulta wkoll mid-

deterjorament tal-bażi ta' produzzjoni agrikola tagħna li tirriżulta mid-degradazzjoni tal-

art, il-bijodiversità (dakkir imnaqqas) u r-riżorsi naturali ta' kull tip, u li jeħtieġ li jitqies 

b'mod xieraq dan fl-iżvilupp futur tal-agrikoltura u l-PAK. 

56. Jinnota l-importanza ta' aċċess fir-rigward ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti għall-

bdiewa biex jiġi żgurat li tinżamm il-kwalità tal-għelejjel u li l-ħsad ma jintilifx minħabba 

kundizzjonijiet tat-temp avversi, pesti u mard; 
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57. Jemmen li huwa importanti li jiġi żgurat li l-art tiġi ġestita kif xieraq skont il-PAK u l-

politiki nazzjonali sabiex jinkludu t-telf tal-ikel ikkawżat b'mod indirett minn 

urbanizzazzjoni ġestita ħażin u l-iżvilupp tal-infrastruttura jew l-abbandun tal-art agrikola 

li mil-lat ekonomiku m'għadhiex attraenti għall-azjendi agrikoli; 

58. Jinnota li l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU jimmiraw li sal-2030 tonqos il-ħela 

tal-ikel; 

59. Itenni l-importanza tal-kunċett "impronta fuq l-ilma" għall-ikel u l-għalf; 

60. Jirrimarka li r-Regolament 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fost l-ikel 

jinkludi wkoll l-ilma "intenzjonalment inkorporat[i] fl-ikel matul il-manifattura tiegħu, 

tħejjija jew trattament" u li l-ilma huwa riżorsa strateġika ewlenija għall-industrija 

agroalimentari kollha; 

61. Jisħaq fuq il-punt li l-ħela tal-ikel, skont il-kwalità, it-tip u l-kwantità ta' ilma użat għall-

produzzjoni tal-ikel, tinvolvi wkoll ħela sostanzjali ta' ilma; 

62. Josserva l-importanza li jittejjeb l-immaniġġjar tal-ilma relatat mal-agrikoltura, l-iżvilupp 

ta' sistemi ta' produzzjoni tal-ikel "intelliġenti fl-użu tal-ilma" u żieda f'dak li għandu 

x'jaqsam mas-sigurtà u s-sikurezza tal-ikel u l-ikel f'żoni li huma l-aktar f'riskju minħabba 

t-tibdil fil-klima; 

63. Jinnota li l-ammont ta' għelejjel rifjutati jista' jonqos jekk jinbiegħu eqreb lejn il-

konsumaturi, pereżempju fis-swieq u l-ħwienet agrikoli tal-bdiewa, fejn iċ-ċirkwiti 

kummerċjali huma qosra u l-prodotti mixtrija huma prodotti lokali li ftit jinvolvu 

proċessar; 

64. Jistieden lill-Kummissjoni tal-UE u lill-Istati Membri jniedu kampanja ta' 

sensibilizzazzjoni fost iċ-ċittadini tal-UE dwar l-implikazzjonijiet ekonomiċi, soċjali u 

ambjentali serji tal-ħela tal-ikel; 

65. Jirrimarka li l-istrateġiji ta' kummerċjalizzazzjoni "buy one get one free" (ixtri wieħed u 

tingħata ieħor b'xejn) iżidu r-riskju li l-konsumaturi jixtru aktar milli jkollhom bżonn, u 

b'hekk iżidu r-riskju li l-ikel li mhuwiex qrib id-data "uża sa" jispiċċa jinħela; jilqa' l-fatt li 

wħud mill-bejjiegħa bl-imnut jagħmlu skont fuq il-prodotti li qed joqorbu lejn id-data "uża 

sa" u jemmen li din għandha ssir il-prattika ġenerali. 
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