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PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

27.6.2012

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1317/2011, imressqa minn Leslaw Hardziej, ta’ ċittadinanza 
Pollakka, f’isem l-Assoċjazzjoni għall-Ġlieda kontra l-Faqar (Spoleczny 
Komitet Obrony Bezrobotnych), u madwar 3000 firmatarju ieħor, dwar l-
istandards soċjali fl-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

L-awtur tal-petizzjoni li hu president tal-assoċjazzjoni msemmija hawn fuq ħa sehem attiv fil-
miżuri fil-qafas tal-“2011 – Is-Sena Ewropea għall-Ħidma Volontarja”. Hu jirreferi għall-kriżi 
ekonomika serja fl-UE, li hi l-kawża tar-reċessjoni u ż-żieda fil-qgħad, li minħabba fihom 
huma assolutament meħtieġa miżuri ta’ natura soċjali, bħalma hi l-għajnuna f’ikel għall-ifqar 
persuni. Il-petizzjonant jitlob għalhekk lill-Parlament Ewropew biex jiżgura li fil-baġit 
jitwarrbu iżjed fondi għad-distribuzzjoni ta’ għajnuna f’ikel għall-ifqar persuni fl-Ewropa 
flimkien ma’ standards u strateġiji soċjali aħjar fl-UE.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-21 ta' Marzu 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Ġunju 2012

Wara deċiżjoni tal-Qorti fit-13 ta’ April 20111 li kwalunkwe ikel kopert mill-programm ta’ 
distribuzzjoni tal-Ikel għall-persuni l-iktar fil-bżonn seta’ jittieħed biss minn stokkijiet 
pubbliċi ta’ intervent (u mhux mis-suq miftuħ), l-impenn għall-pjan annwali tal-2012, adottat 
f’Ġunju 2011, kien inizjalment limitat għal EUR 113 miljun - ekwivalenti għall-bqija tal-
volumi tal-istokkijiet pubbliċi. Dan irrappreżenta tnaqqis kbir minn kważi EUR 500 miljun li 
                                               
1 Kawża T-576/08 (Ġermanja kontra l-Kummissjoni).
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ngħataw fi snin reċenti.

Konxja dwar il-limiti tal-qafas legali tal-iskema, il-Kummissjoni adottat diġá fl-20081

proposta biex jiġi aġġustat ir-regolament bażiku tagħha għas-sitwazzjoni l-ġdida tal-Politika 
Agrikola Komuni fejn l-istokkijiet ta’ intervent huma konsiderevolment inqas frekwenti milli 
fil-passat. Il-Kummissjoni rrevediet il-proposta tagħa fl-20102 u fl-20113 biex jingħeleb l-
imblokk fil-Kunsill tal-Ministri u biex il-programm ta’ distribuzzjoni tal-ikel jinżamm fil-
livell ta’ snin reċenti.

Fi Frar 2012, wara negozjati intergovernattivi u interistituzzjonali intensive, il-Kunsill u l-
Parlament Ewropew adottaw qafas legali ġdid tal-iskema4. Skont ir-regolament bażiku l-ġdid, 
il-programm se jkompli sal-2013 b’pakkett finanzjarju ta’ EUR 500 milijun għal kull sena 
baġitarja.
Konsegwentement, fid-9 ta’ Marzu 2012, il-Kummissjoni allokat ir-riżorsi addizzjonali li saru 
disponibbli fil-baġit tal-2012 għad-distribuzzjoni tal-prodotti tal-ikel lill-persuni l-iktar fil-
bżonn fl-Unjoni5.

Fir-rigward ta’ terminu ta’ żmien itwal, fil-kuntest tal-Komunikazzjoni tagħha dwar il-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali 2014-2020, il-Kummissjoni pproponiet biex tkompli l-programm tal-
għajnuna alimentari b’pakkett ta’ EUR 2.5 biljuni fl-Intestatura I (Politika ta’ Koeżjoni) tal-
Qafas Finanzjarju. Is-Servizzi tal-Kummissjoni diġá qed jaħdmu fuq il-proposti legali 
neċessarji dwar dan li ser jaslu f’ħin xieraq.

Il-petizzjonant għandu jiġi mfakkar li bis-saħħa tad-dħul fis-seħħ tal-qafas legali l-ġdid tal-
programm tad-distribuzzjoni tal-ikel għall-persuni l-iktar fil-bżonn, il-Kummissjoni żiedet il-
baġit allokat għall-pjan tal-2012 minn EUR 113 miljun għal EUR 500 miljun. L-istess baġit 
se jkun disponibbli għall-pjan ta’ distribuzzjoni annwali tal-2013.

                                               
1 COM(2008) 563 final
2 COM(2010) 486 final
3 COM(2011) 634 final
4 Regolament Nru 121/2012, tal-15 ta’ Frar 2012.
5 Regolament Nru 208/2012, tad-9 ta’ Marzu 2012.


