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Potrivit Curții de Conturi Europene, UE poate și ar trebui să 
depună mai multe eforturi pentru a combate cu eficacitate risipa 
de alimente 
După cum se arată într-un nou raport al Curții de Conturi Europene, există mai multe politici ale 
UE care au potențialul de a combate risipa de alimente, însă acest potențial nu este valorificat. 
Măsurile luate până în prezent rămân fragmentate și intermitente, iar coordonarea la nivelul 
Comisiei Europene lipsește. Potrivit Curții, cea mai recentă propunere a UE de abordare 
a problematicii risipei de alimente, și anume crearea unei platforme, nu răspunde în totalitate 
problemelor semnalate în raport. 

Risipa de alimente este o problemă globală, care necesită luarea de măsuri la toate nivelurile. 
Estimările actuale indică faptul că, la nivel mondial, aproximativ o treime din alimentele produse 
pentru consumul uman sunt irosite sau pierdute, ceea ce generează uriașe costuri economice și 
de mediu. 

Progresele înregistrate până în prezent au fost afectate de lipsa unei defini ții comune a „risipei de 
alimente”, precum și de lipsa unui nivel de referință convenit, în funcție de care să se vizeze 
reduceri ale risipei. Or, Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Regiunilor, G20 și alte părți 
interesate au lansat apeluri repetate prin care UE era chemată să contribuie la reducerea risipei 
de alimente. 

„Raportul Curții adresat Comisiei a identificat o serie de oportunități ratate, dar și posibilități de 
îmbunătățire care nu necesită noi inițiative legislative și nici fonduri publice suplimentare”, 
a declarat doamna Bettina Jakobsen, membra Curții de Conturi Europene responsabilă de 
raport. „Însă Comisia își concentrează acum eforturile pe crearea unei platforme, ratând astfel, 
încă o dată, o șansă de a aborda cu eficacitate problema. În acest moment este nevoie mai 
degrabă de o mai bună aliniere a politicilor existente, de o mai bună coordonare și de 
identificarea clară a reducerii risipei de alimente drept obiectiv de politică”, a mai adăugat 
doamna Jakobsen. 

În raportul său, Curtea a analizat modalitățile prin care actualele politici ar putea fi utilizate într-
un mod mai eficace, adresând Comisiei următoarele recomandări: 
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• să consolideze și să coordoneze mai bine strategia UE de combatere a risipei de alimente, 
care ar trebui să fie însoțită de un plan de acțiune pentru anii următori și de o definiție clară 
a risipei de alimente; 

• să ia în considerare problematica risipei de alimente în viitoarele evaluări ale impactului 
pe care le va realiza și să asigure o mai bună aliniere între diferitele politici care pot contribui la 
combaterea acestui fenomen; 

• să identifice și să elimine obstacolele de natură juridică ce stau în calea donațiilor 
alimentare, să încurajeze utilizarea în mai mare măsură a posibilităților existente pentru donare și 
să analizeze eventuale modalități prin care donațiile ar putea fi încurajate și în alte domenii de 
politică. 

Doamna Jakobsen a avertizat însă astăzi că noua platformă nu este de natură să contribuie în 
mod semnificativ la strategia în domeniul risipei de alimente și că, în continuare, nu există 
o definiție unică și clară a acestui fenomen. „Recomandările Curții cu privire la direcțiile de 
elaborare a politicii viitoare în acest domeniu au fost fie ignorate, fie acceptate doar parțial, în 
timp ce proiectul actual de orientări nu face altceva decât să transfere problema în sarcina 
statelor membre”, a mai adăugat doamna Jakobsen. 

În raportul său, Curtea a examinat măsurile luate de UE până în prezent pentru a reduce risipa de 
alimente, precum și modul în care diferitele instrumente de politică funcționează în acest sens. 
Astfel, s-a constatat că UE nu a contribuit la un lanț alimentar eficient din punctul de vedere al 
utilizării resurselor printr-o combatere eficace a risipei de alimente. 

Risipa de alimente este o problemă care apare de-a lungul întregului lanț alimentar, se mai arată 
în raport. Prin urmare, ar trebui să se ia măsuri la nivelul tuturor componentelor acestui lan ț. 
Accentul ar trebui să fie pus pe prevenirea fenomenului, întrucât avantajele care decurg din 
evitarea risipei sunt superioare costurilor aferente soluțiilor ulterioare aplicate. 

De asemenea, Curtea a remarcat lipsa notabilă de evaluări ale impactului diferitor politici ale UE 
asupra luptei împotriva risipei de alimente. Domenii de politică majore, cum ar fi agricultura, 
pescuitul și siguranța alimentară, au toate un rol de jucat și ar putea fi utilizate pentru 
o combatere mai eficace a risipei de alimente. 

Raportul special nr. 34/2016, intitulat „Combaterea risipei de alimente: o oportunitate pentru UE 
de a îmbunătăți eficiența utilizării resurselor în lanțul alimentar” este disponibil în 23 de limbi ale 
UE. 

 


