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Il-Lussemburgu, is-17 ta' Jannar 2017

L-UE tista', u jmissha, tagħmel aktar biex il-ħela tal-ikel tiġi
miġġielda b'mod effettiv, jgħidu l-Awdituri
Rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri jgħid li, għalkemm għadd ta' politiki talUE għandhom il-potenzjal li jiġġieldu kontra l-ħela tal-ikel, dan il-potenzjal tagħhom mhuwiex
qed jiġi sfruttat. L-azzjoni li ttieħdet sa issa għadha frammentata u intermittenti, filwaqt li
hemm nuqqas ta' koordinazzjoni fil-livell tal-Kummissjoni Ewropea. Il-proposta l-aktar reċenti
tal-UE għall-indirizzar tal-ħela tal-ikel, li tinvolvi l-ħolqien ta' pjattaforma, ma tindirizzax
għalkollox il-problemi li tqajmu fir-rapport tagħhom, jgħidu l-awdituri.
Il-ħela tal-ikel hija problema globali li tirrikjedi azzjoni fil-livelli kollha. Stimi attwali jindikaw li,
globalment, madwar terz tal-ikel li jiġi prodott għall-konsum mill-bniedem jinħela jew jintilef. Din
il-ħela tirrappreżenta konsegwenzi ekonomiċi u ambjentali enormi.
Il-progress sa issa kien imxekkel min-nuqqas ta' definizzjoni komuni ta' "ħela tal-ikel", u minnuqqas ta' linja bażi maqbula li tista' tkun il-punt tat-tluq għat-tnaqqis. Dan minkejja l-appelli
ripetuti mill-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat tar-Reġjuni, il-G20 u oħrajn biex l-UE tgħin
ħalli titnaqqas il-ħela tal-ikel.
“Ir-rapport tagħna lill-Kummissjoni identifika għadd ta' opportunitajiet mitlufa kif ukoll titjib
potenzjali li ma jkunx jirrikjedi inizjattivi leġiżlattivi ġodda jew aktar fondi pubbliċi”, qalet Bettina
Jakobsen, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. “Iżda billi
tiffoka l-isforzi tagħha fuq l-istabbiliment ta' pjattaforma, il-Kummissjoni, għal darb'oħra, qed
titlef opportunità biex tindirizza l-problema b'mod effettiv. Dak li jenħtieġ issa huwa li jkun hemm
allinjament aħjar tal-politiki eżistenti, koordinazzjoni aħjar, u objettiv ċar ta' politika biex
titnaqqas il-ħela tal-ikel.”
Ir-rapport tal-awdituri eżamina kif il-politiki attwali jistgħu jintużaw b'mod aktar effettiv, u
jirrakkomanda li l-Kummissjoni:
•
issaħħaħ l-istrateġija tal-UE biex tiġi miġġielda l-ħela tal-ikel u tikkoordinaha aħjar, bi pjan
ta' azzjoni għas-snin li ġejjin u b'definizzjoni ċara ta' ħela tal-ikel;
L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport speċjali adottat mill-Qorti Ewropea talAwdituri.
Ir-rapport sħiħ jinsab fuq www.eca.europa.eu.
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•
tqis il-ħela tal-ikel fil-valutazzjonijiet tal-impatt tagħha fil-futur, u tallinja aħjar il-politiki
differenti tal-UE li jistgħu jiġġieldu kontra l-ħela tal-ikel;
•
tidentifika u tirriżolvi ostakli legali għad-donazzjoni ta' ikel, tħeġġeġ l-użu ulterjuri talpossibbiltajiet eżistenti ta' donazzjoni u tqis kif tista' tħeġġeġ id-donazzjoni f'oqsma ta' politika
oħra.
Madankollu, is-Sinjura Jakobsen illum wissiet li l-Pjattaforma l-ġdida ma tikkontribwix b'mod
sinifikanti għall-istrateġija kontra l-ħela tal-ikel, u li kien għad ma hemmx definizzjoni unika u ċara
ta' ħela tal-ikel. “Ir-rakkomandazzjonijiet tagħna dwar kif il-politika tal-futur tista' tiġi żviluppata
jew ġew injorati jew ġew aċċettati parzjalment biss, filwaqt li l-abbozz tal-linji gwida
sempliċiment jgħaddi l-problema lill-Istati Membri", hija kompliet tgħid.
Fir-rapport tagħhom, l-awdituri eżaminaw l-azzjoni li l-UE ħadet sa issa biex titnaqqas il-ħela talikel u kif jaħdmu d-diversi strumenti ta' politika. Huma sabu li l-UE ma kinitx ikkontribwiet għal
katina tal-provvista tal-ikel li hija effiċjenti fl-użu tar-riżorsi, peress li l-ħela tal-ikel ma ġietx
miġġielda b'mod effettiv.
Il-ħela tal-ikel hija problema li tinsab tul il-katina tal-provvista tal-ikel kollha hemm hi, jgħidu lawdituri, u jenħtieġ li l-azzjoni tkun immirata tul il-katina kollha. Jenħtieġ li l-enfasi tkun fuq ilprevenzjoni, billi l-benefiċċji li jinkisbu meta l-ħela tiġi evitata huma akbar mill-konsegwenzi li
jirriżultaw jekk din tiġi indirizzata aktar tard.
L-awdituri sabu li kien hemm nuqqas notevoli ta' valutazzjoni tal-impatt tal-politiki tal-UE fuq ilġlieda kontra l-ħela tal-ikel. Oqsma ta' politika importanti bħalma huma l-agrikoltura, is-sajd u ssikurezza alimentari kollha għandhom sehem x'jagħtu u jistgħu jintużaw biex il-ħela tal-ikel tiġi
miġġielda aħjar.
Ir-Rapport Speċjali Nru 34/2016: "Il-Ġlieda kontra l-Ħela tal-Ikel: opportunità għall-UE sabiex
ittejjeb l-effiċjenza fir-riżorsi tal-katina tal-provvista tal-ikel" huwa disponibbli bi 23 lingwa tal-UE.
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