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EU bi lahko in bi morala bolje ukrepati proti potrati hrane, pravijo
revizorji EU
V novem poročilu Evropskega računskega sodišča je bilo ugotovljeno, da ima več politik EU
sicer potencial za boj proti potrati hrane, vendar se njihov potencial ne izkorišča. Dosedanji
ukrepi so bili razdrobljeni in nestalni, na ravni Komisije pa ni dovolj usklajevanja. Revizorji
pravijo, da najnovejši predlog EU za obravnavo potrate hrane, ki predvideva vzpostavitev
platforme, ne obravnava v celoti problemov iz poročila.
Potrata hrane je svetoven problem, ki ga je treba obravnavati na vseh ravneh. Sedanje ocene
kažejo, da se na svetu potrati ali izgubi približno tretjina hrane, proizvedene za prehrano ljudi.
Gospodarski in okoljski stroški te potrate so zelo veliki.
To, da ni skupne opredelitve potrate hrane in dogovorjenega izhodišča, glede na katerega bi bilo
mogoče zastavljati cilje zmanjšanja potrate, je do sedaj oviralo napredek na tem področju, in to
kljub večkratnim pozivom Evropskega parlamenta, Sveta, Odbora regij, G20 in drugih, naj EU
pomaga zmanjšati potrato hrane.
„V svojem poročilu Komisiji smo ugotovili vrsto zamujenih priložnosti in potencialnih izboljšav, za
katere ne bi bile potrebne nove zakonodajne pobude ali več javnega denarja,” je povedala
Bettina Jakobsen, članica Evropskega računskega sodišča, pristojna za poročilo. „Komisija z
osredotočanjem na vzpostavitev platforme spet zamuja priložnost za uspešno obravnavo
problema. Zdaj potrebujemo boljšo skladnost obstoječih politik, boljše usklajevanje in jasen cilj
politike za zmanjšanje potrate hrane.”
V poročilu revizorjev je preučeno, kako bi bilo mogoče uspešneje uporabiti sedanje politike, za
Komisijo pa so navedena naslednja priporočila:
•
naj okrepi in bolje uskladi strategijo EU za boj proti potrati hrane, tako da razvije akcijski
načrt za prihodnja leta in pripravi jasno opredelitev potrate hrane,
•
naj upošteva potrato hrane v prihodnjih ocenah učinka in bolje uskladi različne politike, ki
lahko prispevajo k boju proti potrati hrane,
Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila posebnega poročila, ki ga je sprejelo Evropsko računsko sodišče.
Celo poročilo je na voljo na www.eca.europa.eu.
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•
naj ugotovi in odpravi pravne ovire za darovanje hrane, spodbuja nadaljnjo uporabo
obstoječih možnosti darovanja hrane in razmisli o tem, kako spodbuditi darovanje na drugih
področjih.
Ga. Jakobsen pa je danes opozorila na to, da nova platforma ne prispeva bistveno k strategiji za
boj proti potrati hrane in da še vedno ni enotne in jasne opredelitve potrate hrane. Dodala je:
„Naša priporočila za razvoj prihodnje politike se niso upoštevala ali pa so bila le deloma sprejeta,
medtem ko je v osnutku smernic problem enostavno preložen na države članice.”
Revizorji so v svojem poročilu preučili dosedanje ukrepe EU za zmanjšanje potrate hrane in to,
kako delujejo različni instrumenti politik. Ugotovili so, da EU ni prispevala k učinkoviti rabi virov v
verigi preskrbe s hrano z uspešnim bojem proti potrati hrane.
Revizorji pravijo, da je potrata hrane problem v celotni verigi preskrbe s hrano, zato bi bilo treba
ukrepe usmerjati v celotno verigo. Poudarek bi bilo treba dati preprečevanju potrate, saj so
koristi pri tem večje kot stroški poznejšega odstranjevanja odpadkov.
Revizorji so ugotovili, da ocena učinka, ki ga imajo politike EU na boj proti potrati hrane, ni bila
opravljena. Pri tem imajo vlogo vsa glavna področja politik, kot so kmetijstvo, ribištvo in varnost
hrane, ki bi lahko pripomogla k boljšemu boju proti potrati hrane.
Posebno poročilo št. 34/2016 – Boj proti potrati hrane: priložnost, da EU izboljša učinkovitost
rabe virov v verigi preskrbe s hrano – je na voljo v 23 jezikih EU.
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