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Audiitorite sõnul saaks ja peaks EL toidu raiskamise
vähendamiseks rohkem pingutama
Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt on ELis küll mitmeid poliitikaid, millega oleks
võimalik toiduainete raiskamise vastu võidelda, kuid nende potentsiaali ei rakendata. Senine
tegevus on olnud katkendlik ja lühiajaline, ning komisjoni tasandil puudub koordineerimine.
Audiitorite sõnul ei aita aruandes tõstatatud probleeme täiel määral lahendada ka toidu
raiskamise vastu võitlemiseks tehtud ELi viimane ettepanek, milleks on uue platvormi loomine.
Toidu raiskamine on globaalne probleem, millega tuleb võidelda kõigil tasanditel. Praeguste
hinnangute kohaselt raisatakse kogu maailmas ligikaudu kolmandik inimkasutuseks toodetud
toiduainetest. Sellega kaasnevad ka olulised majanduslikud ja keskkonnakulud.
Seni on tegevust takistanud toidu raiskamise ühise määratluse ja raiskamise vähendamise
mõõtmiseks kasutatava võrdlusaluse puudumine. Seda hoolimata Euroopa Parlamendi, nõukogu,
Regioonide Komitee, G 20 ja teiste poolte korduvatest üleskutsetest ELis toimuva toidu
raiskamise vähendamiseks.
Aruande eest vastutava kontrollikoja liikme Bettina Jakobseni sõnul „loetletakse kontrollikoja
aruandes mitmeid kasutamata jäetud võimalusi ja potentsiaalseid parandusmeetmeid, mille
elluviimine ei vajaks ei uusi seadusandlikke ettepanekuid ega täiendavat avaliku sektori poolset
rahastamist. Uue platvormi loomisele keskendudes jätab komisjon taas kasutamata võimaluse
probleemi mõjusaks lahendamiseks. Praegu oleks vaja olemasolevate poliitikate paremat
ühtlustamist ja koordineerimist ning toidu raiskamise vähendamise selget poliitikaeesmärgina
määratlemist.“
Kontrollikoja aruandes uuriti, kuidas saaks olemasolevaid poliitikaid mõjusamalt kasutada ning
anti komisjonile järgnevad soovitused:
•
tugevdada toidu raiskamise vastase võitluse ELi strateegiat ja seda paremini
koordineerida, koostada järgnevateks aastateks tegevuskava ning määratleda selgelt
toidujäätmete mõiste;
•

võtta toiduainete raiskamise teemat tulevastes mõjuhindamistes arvesse ja paremini
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ühildada eri ELi poliitikameetmeid, millega oleks võimalik toiduainete raiskamise vastu võidelda;
•
leida ja kõrvaldada toidu annetamist takistavad õiguslikud takistused ning julgustada
annetamise alaste olemasolevate võimaluste edasist kasutamist ja kaaluda võimalusi annetamise
hõlbustamiseks muudes poliitikavaldkondades.
Bettina Jakobsen hoiatas aga täna, et uus platvorm ei aita märkimisväärselt kaasa toidu
raiskamise vastase strateegia loomisele ning et toidu raiskamise mõiste ei ole ühtselt ja selgelt
määratletud. Ta lisas, et „tulevase poliitika välja töötamiseks antud kontrollikoja soovitusi on kas
eiratud või on neid kasutatud vaid osaliselt; suuniste projektiga lükatakse probleem aga lihtsalt
liikmesriikidele edasi.“
Audiitorid uurisid aruandes ELi senist tegevust toidu raiskamise vastases võitluses ja erinevate
meetmete toimimist. Leiti, et EL ei olnud aidanud toidu raiskamise vastase võitluse abil
toiduainete tarneahelat ressursitõhusamaks muuta.
Audiitorite sõnul on toidu raiskamine probleemiks kogu toiduainete tarneahelas ja seepärast
tuleks meetmeid võtta kogu tarneahela ulatuses. Rõhk tuleks asetada vältivatele meetmetele,
kuna toidu raiskamise vältimisest saadav kasu on suurem kui hilisem jäätmete käitlemise kulu.
Audiitorid leidsid, et toidu raiskamise vastu võitlemise alaste ELi poliitikate mõju ei ole üldse
hinnatud. Olulistel poliitikavaldkondadel, nagu põllumajandus, kalandus ja toiduohutus, on kõigil
oma osa toidujäätmete tekkimisel ja neid oleks võimalik kasutada toiduainete raiskamise vastase
võitluse parandamisel.
Eriaruanne nr 34/2016: „Toidu raiskamise vastane võitlus: ELi võimalus parandada toiduainete
tarneahela ressursitõhusust“ on kättesaadav ELi 23 ametlikus keeles.
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