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 ET 

ETTEPANEKUD 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja 

toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. märgib, et toidujäätmeid tekitavad paljud tegurid ning need on probleemiks igas ahela 

etapis, kus tuleks võtta meetmeid võrdselt igas etapis – olgu see siis tootmine, töötlemine, 

turustamine, transport või tarbimine; on seetõttu kindel, et vaja on parandada 

teabevahetust kõigi toidu tarneahela osalejate vahel, eelkõige tarnijate ja turustajate vahel, 

et pakkumine vastaks nõudlusele; 

2. kutsub üles kõiki toidu tootmise, tarnimise ja tarbimise ahelas tegutsevaid sidusrühmi 

kasutama mitmesuguseid häid tavasid ning vahetama teavet ja kogemusi, mis on seotud 

tõhusate meetmetega ELi liikmesriikides, et võidelda toidu kao vastu ning vältida 

toidujäätmete tekitamist toiduainete tootmise, tarnimise ja tarbimise ahela eri etappides, 

ning kutsub komisjoni üles esitama suuniseid, mis põhinevad tõestatud andmetel ja 

parimatel tavadel; 

3. rõhutab, et põllumajandustootjate elatusvahendid sõltuvad sellest, kas nende tooted 

jõuavad õiglastel tingimustel ja tasuvate hindadega turule, ja et toodangu kadu 

põllumajandusettevõtte tasandil, sealhulgas siis, kui toodang hävib äärmuslike või 

ebatavaliste ilmastikutingimuste tõttu, saab kahjustada loodusõnnetuse tagajärjel või kui 

see hävitatakse, kuna turg kaotati või hinnad on madalad, võrdub investeeringute ja 

põllumajandustootjate sissetuleku kadumisega; märgib sellega seoses, et hinnakõikumised 

põllumajandussaaduste turgudel mõjutavad tootmist ja põllumajandustootjate 

sissetulekuid ning see võib põhjustada toidu raiskamist, mistõttu ühise 

põllumajanduspoliitikas tuleb kasutusele võtta asjakohased vahendid hinnakõikumiste 

leevendamiseks; 

4. rõhutab, et komisjon ja liikmesriigid peaksid eelkõige konsulteerima kõikide peamiste 

sidusrühmadega – sealhulgas põllumajandussektoriga – ning viima mis tahes 

kavandatavate meetmete osas läbi mõjuhinnangu, mida tuleb rakendada toidujäätmete 

vältimiseks kogu Euroopa Liidus; 

5. rõhutab, et toidujäätmeid tuleb analüüsida läbilõikeliselt, kuna see mõjutab samal ajal 

mitmeid poliitikavaldkondi, kaasa arvatud põllumajandus, kalandus, toiduohutus, 

keskkond, sotsiaalküsimused ja maksupoliitika; nõuab seetõttu kindlalt, et eri 

poliitikavaldkondi on vaja paremini ühtlustada ning vajaduse korral tagada, et kehtiva 

poliitika prioriteet oleks toidujäätmeid vähendada, ning rõhutab, et võitlus toidu 

raiskamise vastu ei tohiks kahjustada toiduohutuse, keskkonna ega loomakaitse 

standardeid, eelkõige loomade tervist ja heaolu; 

6. rõhutab Euroopa Kontrollikoja eriaruande „Toidu raiskamise vastane võitlus: ELi 

võimalus parandada toiduainete tarneahela ressursitõhusust“ järeldusi, kus rõhutatakse, et 

komisjoni tegevus seoses toidujäätmetega on siiani olnud juhuslik ja katkendlik, osutades 

samas lünkadele, nagu liikmesriikide toidujäätmetest teatamise kohustuse kehtestamisega 

viivitamine ning komisjoni tähtaja edasilükkamine rakendusakti vastuvõtmiseks, millega 

kehtestatakse toidukoguste hindamise ühine metoodika; 

7. rõhutab, et komisjon ei ole veel läbi viinud uuringut, et teha kindlaks erinevate reformide 
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mõju põllumajandusliku tootmise mahule ja sellele, kuidas see toidujäätmeid mõjutab, 

ning kutsub seetõttu komisjoni üles lisama toidujäätmete küsimuse ühise 

põllumajanduspoliitika tulevasse arendamisse ja rakendamisse; 

8. kutsub komisjoni üles oma tulevastes poliitikavaldkondades selgelt eristama toidu 

raiskamist, mille põhjuseks on tarbijakäitumine ja mida saab vähendada sobivate algatuste 

ja teadlikkuse suurendamise kampaaniate abil, ning toidu kadu, mis on vältimatu 

esmatootmise tasandil vääramatust jõust põhjustatud sündmuste tõttu, nagu tormid; 

9. tunneb heameelt ELi toidukao ja toidujäätmete platvormi loomise üle, mis võimaldab 

sidusrühmadel jagada teavet seoses endiste toiduainete ja kõrvalsaaduste kasutamise 

optimeerimisega toiduahelas sööda tootmisel ning selle tähtsusega esmatootmises; kutsub 

komisjoni üles esitama parlamendile käimasolevate meetmete üksikasjaliku ajakava, 

seatud eesmärgid ning eduaruande töö kohta ühise metoodika ja annetuste alal, ning palub 

komisjonil teha Euroopa Liidu toidukao ja toidujäätmete platvormi menetlused 

kättesaadavaks 24 ELi keeles; 

10. rõhutab ringmajanduse tegevuskavas tehtud algatusi, mis hõlmavad meetmeid finantsabi 

platvormi loomiseks, et tõmmata ligi investeeringuid ja uuendusi, mille eesmärk on 

vähendada kadu, rõhutab samuti liikmesriikidele adresseeritud suuniseid mõnede 

toiduainete kadude või põllumajanduse kõrvalsaaduste energiaks muundamise kohta;  

11. toonitab, et energiavajadusi peaks rahuldama pigem selliste jäätmete ja kõrvalsaadustega, 

mida ei ole mõistlik kasutada mis tahes teises protsessis, mis seisab jäätmehierarhias 

kõrgemal; 

12. palub, et komisjon tunnustaks üldhuviteenuseid pakkuvate avalike asutuste rolli 

jäätmekäitluses ja nende jõupingutusi toidu raiskamise vastases võitluses ning selliste 

ettevõtete nagu VKEde jõupingutusi, kes aitavad otseselt kaasa ringmajanduse 

toimimisele; 

13. rõhutab, et toidu raiskamisel on ulatuslikud tagajärjed keskkonnale, see kiirendab 

kliimamuutust ning see on piiratud ressursside, nagu maa, energia ja vesi, raiskamine; 

14. märgib paratamatute toidukadude või ära visatud toiduainete ja toiduahelas tekkivate (eriti 

loomset päritolu) kõrvalsaaduste kasutamise optimeerimise potentsiaali söödatootmisel, 

toitainete ringlussevõtul ja mullaparandusainete tootmisel ning selle tähtsust 

esmatootmisel;  

15. kutsub komisjoni üles analüüsima õiguslikke tõkkeid endiste toiduainete kasutamisel 

loomasööda tootmises ning edendama selles valdkonnas tehtavaid teadusuuringuid, 

rõhutades samal ajal parema jälgitavuse vajalikkust ning selliste eraldamis- ja 

töötlemisprotsesside kasutamist, mis viivad toiduohutuse riski nullini; 

16. nõuab, et ELi õigusaktidega kehtestataks põhjalik toidujäätmete hierarhia, keskendudes 

selgelt toidujäätmete ennetamisele nende tekkekohas; rõhutab, et toidujäätmete 

tekkekohas ennetamine on toidujäätmete hierarhias peamine prioriteet; märgib, et pärast 

seda kasutatakse neid inimtoidus ja alles siis loomasöödas, seejärel kompostimisel ja 

anaeroobsel lagundamisel, s.t 
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 a) vältimine tekkekohas; 

 b) söödava toidu päästmine, eelistades söödale ning toiduks mittekasutatavateks toodeteks 

ümbertöötlemisele inimestele mõeldud toitu; 

 c) orgaaniline ringlussevõtt; 

 d) energia taaskasutamine; 

 e) kõrvaldamine; 

17. märgib endiste toiduainete ja toiduahelas tekkivate kõrvalsaaduste kasutamise 

optimeerimise potentsiaali söödatootmisel ning selle tähtsust esmatootmisel, kuid rõhutab 

jäätmete hierarhia kasutamise ja parema jälgitavuse vajalikkust; 

18. rõhutab, et on oluline tuua kokku põllumajandustootjaid ühistutes või erialaliitudes, et 

vähendada toidukadusid, parandades nende turgude tundmist ning võimaldades tõhusamat 

kavandamist ja mastaabisäästu ning suurendades nende suutlikkust oma toodangut 

turustada; 

19. rõhutab koostöö tähtsust, näiteks tootjaorganisatsioonide või muude organite nagu 

tootmisharudevaheliste organisatsioonide ja ühistute kaudu, et oleks rohkem võimalusi 

rahastada vajaduse korral innovatsiooni ja investeeringuid töötlustehnoloogiatesse, nagu 

kompostimine ja anaeroobne kääritamine või toodete lisatöötlemine, mis võimaldaks 

põllumajandustootjatel jõuda uute toodeteni, uutele turgudele ja uute klientideni; märgib 

sellega seoses, et valdkondlik korraldus ja lepingute kasutamine võimaldab parandada 

tootmise juhtimist ja võtta tõhusamaid meetmeid toidu raiskamise vastu; usub, et on 

oluline, et seda tehakse kohalikul või piirkondlikul tasandil, et pidada kinni läheduse 

põhimõttest; 

20. märgib andmetele ja prognoosidele paremat juurdepääsu pakkuva koostöö ja 

digitaliseerimise kasulikkust ning varajaste tootmisprogrammide koostamise kasulikkust 

põllumajandustootjatele, mis võimaldab neil paremini kohandada oma tootmist 

nõudlusele, paremini kooskõlastada oma tegevust toiduainete tarneahela muude 

sektoritega ning vähendada raiskamist; vältimatute toidujäätmete tekke vähendamise 

keerukust arvestades rõhutab, et tuleks edendada toidujäätmete tõhusat kasutamist, 

sealhulgas biomajanduses; 

21. on seisukohal, et toodete pakkumise paremaks kohandamiseks nõudlusele tuleb rakendada 

märgistuseeskirju, millega pakutakse asjakohast teavet koostisosade päritolu ning tootmise 

ja töötlemise meetodite kohta, mis võimaldaks tarbijatel teha teadlikumaid oste, omades 

sel viisil kaudset mõju ka tootmisega seotud teguritele, mis omakorda oleks kasulik 

keskkondlikus, majanduslikus ja sotsiaalses mõttes; 

22. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles looma lisastiimuleid, mille eesmärk on piirata toidu 

kadu; 

23. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles teavitama põllumajandustootjaid ja tarbijaid 

paremini energia, vee ja loodusvarade tõhusast haldamisest kogu toiduahelas, et 

vähendada märkimisväärselt ressursside ja toiduainete raiskamist, eesmärgiga vähendada 
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sisendkulusid ja toitainete raiskamist ning suurendada innovatsiooni ja jätkusuutlikkust 

põllumajandustootmise süsteemide raames; 

24. on seisukohal, et on vaja rohkem uuringuid ja teavet, et vältida toidujäätmete teket 

esmatootmises ning asendada põllumajandustoodete tootmises, toiduainete töötlemises või 

turustamises ressursse raiskavad tavad keskkonnasõbralike meetoditega; 

25. rõhutab, et selleks, et hoida toidujäätmed absoluutsel miinimumtasemel, tuleks 

põllumajandustootjatele nii tehniliselt kui ka majanduslikult võimaldada kasutada oma 

tooteid kõige ressursitõhusamal viisil; 

26. on seisukohal, et tootjate seas on vaja suuremat koostööd ning tootjaorganisatsioonide 

kasutamist, et võimaldada ja edendada järelturu võimalusi ning leida alternatiivseid 

kasutamisviise toiduainete ülejäägile, mis vastasel juhul küntakse pinnasesse tagasi või 

lähevad raisku, eelistades inimtarbimiseks ettenähtud eesmärgil korduskasutamist, müües 

näiteks töödeldud toiduaineid madalamas klassis või kohalikul turul; 

27. märgib, et selliseid tooteid, mida saab veel kasutada muudel eesmärkidel kui toiduks – 

näiteks loomasöödaks, põldude väetamiseks, komposti ja energia tootmiseks –, tuleks 

selgelt eristada nendest, mida loetakse jäätmeteks, et mitte seada ohtu nende 

korduskasutamist; 

28. täheldab saastumise riski, mis tuleneb toidujäätmete plastist ja metallist osadest kompostis 

ja mullas, ning sealt edasi magevees ja mere ökosüsteemides, ning nõuab tungivalt, et 

selline saastumisviis oleks minimaalne; tuletab meelde, et lisaks reoveesette vähendamise 

kavatsusele põllumajanduses tuleb vähendada miinimumini saastet 

põllumajanduspinnases; nõuab seetõttu, et jäätmevoogude segamist kaaludes oldaks 

ettevaatlik ja et võetaks asjakohased kaitsemeetmed; 

29. rõhutab, et projektis FUSIONS märgiti, et toiduainete kadu on esmatootmissektorites, 

nagu põllumajandus, aiandus, vesiviljelus või kalandus, vähe mõõdetud, ja et see võib 

takistada täpse hinnangu andmist toidujäätmete täisulatusele Euroopas; 

30. märgib, et esmatootmisel on keeruline toidu raiskamist ja toidu kadu kvantifitseerida, 

kuna tooted ja vastavad protsessid on heterogeensed ning puudub toidujäätmete sõnaselge 

määratlus; palub komisjonil teha kindlaks põllumajandusettevõtetes toidu kao ja 

raiskamise kohta andmete kogumise parimad tavad ning seda teavet liikmesriikidele 

levitada, ilma et suurendataks põllumajandustootjate haldus- või kulukoormust; kutsub 

komisjoni üles võtma kiiresti vastu toidujäätmete ühise terminoloogia ja määratluse, 

võttes arvesse vahet toidu raiskamise ja toidu kao vahel esmatootmissektoris; 

31. usub, et põllumajandustootjate ja kogukondade algatused võivad pakkuda kestlikke, 

majanduslikult elujõulisi lahendusi ja anda väärtust toodetele, mis vastasel juhul läheksid 

raisku, arendades turgusid sellistele toodetele, mis tavaliselt toiduahelast välja jäetakse, 

ning rõhutab põllumajandustootjatest ja kogukondadest lähtuvate innovatsiooniprojektide, 

näiteks üleliigsete toiduainete kogumise ja toiduabi ühendustele, sealhulgas 

toidupankadele annetamise potentsiaali; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tunnustama 

seda laadi tavasid ning edendama neid ühise põllumajanduspoliitika teise samba raames; 

32. rõhutab, et tootmise etapis raiskamise vähendamiseks tuleks kasutada innovatiivseid 
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tehnikaid ja tehnoloogiaid, et optimeerida tootlikkust põldudel ja muuta turustandarditele 

mittevastavad tooted ümbertöödeldud toodeteks; 

33. nõuab, et taastataks tõhus põllumajandusturgude reguleerimise poliitika, et pakkumine 

vastaks paremini nõudlusele, ning vähendataks sel viisil toidujäätmeid; 

34. märgib, et põllumajandusettevõtte tasandil toidu raiskamise ja kao põhjuseks on mitte 

ainult tarnijatele kehtestatud tootespetsifikaadid, vaid ka muud piiravad tavad, nagu 

tellimuste tühistamine vastavalt muutustele tarbijanõudluses, ületootmine, et tulla vastu 

hooajalisele nõudlusele ning tava lasta põhitoiduaineid raisku minna, et suurendada oma 

turuosa; rõhutab vajadust vaadata läbi kvaliteeti ja esteetilist poolt käsitlevad 

turustusnormid, mille alusel põllumajandussaadusi liigitatakse; 

35. on seisukohal, et on vaja rohkem ning iga toote jaoks kohandatud uuringuid ja teavet 

seoses „kõlblik kuni“ tähtpäevadega ning edendada ja toetada värskete ja pakendamata 

toodete tarbimist ning vähendada kauapüsivaid pakendeid ja pikaaegset toodete 

säilitamist; 

36. rõhutab vajadust kohandada turustamis-, säilitamis- ja pakendamistoiminguid senisest 

enam vastavalt iga toote ja tarbija vajadustele, et piirata toote raiskamist; 

37. täheldab, et turustusnormid võivad aidata kaasa toidujäätmete tekkele, ja palub komisjonil 

edendada teadusuuringuid turustusnormide ja toidujäätmete vahelise seoses osas; kutsub 

komisjoni ja liikmesriike üles tegema koostööd, et mõjutada ÜRO Euroopa 

Majanduskomisjoni (UNECE) avalikke standardeid eesmärgiga vältida ressursside 

raiskamist toidujäätmete tekke ärahoidmise teel; 

38. märgib, et toidusektori ebaausate kaubandustavade ja hinnadumpingu tagajärjel müüakse 

toitu sageli alla selle tegeliku väärtuse, mis suurendab raiskamist, ning rõhutab tungivat 

vajadust keelata toodangu müümine alla omahinna, osaliselt selleks, et tõsta tarbijate 

teadlikkust toidu tegelikust väärtusest; 

39. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kooskõlastama jõupingutusi nii kiiresti kui võimalik 

ja esitama üle-euroopalise lahenduse raamistiku toiduainete tarneahelas asetleidva 

ebaausate kaubandustavade probleemile, lähtudes Euroopa Parlamendi 7. juuni 2016 

resolutsioonis1 esitatud soovitustest; usub, et selle probleemi lahendamine parandaks 

põllumajandustootjate kui ahela nõrgima lüli positsiooni, ning et ületootmist ja ülejääkide 

kogunemist alandades oleks võimalik mitte ainult stabiliseerida hindasid ja tagada 

põllumajandustootjatele õiglasi ja tulutoovaid tootjahindu, vaid vähendada ka kogu ahela 

ulatuses toidu raiskamist ja põllumajanduslikes pereettevõtetes tekkivat kadu; juhib 

tähelepanu sellele, et õiglasem tootjate tasustamine suurendaks toodete väärtust, mille 

tulemusel väheneks toidu raiskamine tarneahela viimastes lülides; 

40. rõhutab, kui olulised on hariduslikud ja teadlikkust suurendavad algatused ja meetmed, 

eriti kodumajapidamissektoris, ning kutsub komisjoni ja liikmesriike üles soodustama 

parimate tavade vahetust ja edendama üldsuse teadlikkuse suurendamise kampaaniaid 

toiduainete ja põllumajandussaaduste väärtuse, toidu raiskamise põhjuste ja tagajärgede 

ning selle vähendamise viiside teemal, edendades samal ajal jätkusuutlikkuse ja 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0247. 
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solidaarsuse põhimõtteid; 

41. kutsub liikmesriike üles soodustama toidualase hariduse kursuste sisseviimist kõigil 

haridustasanditel ning rõhutab lisaks jaemüüjatele ja meediale ka kohalike ametiasutuste 

ja munitsipaalettevõtete olulist osa kodanikele teabe ja toetuse pakkumisel toidu parimaks 

säilitamiseks ja/või kasutamiseks, et vältida ja vähendada toidujäätmeid; 

42. juhib tähelepanu sellele, kui tähtis osa on koolidele puu- ja köögivilja ning piima jagamise 

kaval avalikkuse teadlikkuse suurendamisel ning eriti kohustuslike kaasnevate meetmete 

võtmisel, nagu teadliku toidu tarbimise edendamine hariduses, ja rõhutab, kui oluline on 

kasutada selliseid meetmeid, et edastada hariduses toidujäätmete ja nende ärahoidmise 

sõnum; 

43. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles toetama jätkuvalt projekte ja edendamisele suunatud 

hariduskampaaniaid, kus õpetatakse lapsi juba varasest east tarbima värskeid ja tervislikke 

kohalikke toiduaineid; 

44. ergutab liikmesriike ja komisjoni edendama kohalikku ja mahetoitu ning toetama lühikesi 

toidu tarneahelaid ja põllumajandustoodete kodumüüki; 

45. rõhutab, et kohalikud ja piirkondlikud tooted, samuti ühenduse toetatavad 

põllumajanduskavad võimaldavad lühemaid tarneahelaid, mis tõstavad toodete 

kvaliteedistandardeid ja toetavad hooajalist nõudlust, mistõttu neil on märkimisväärne 

sotsiaalne, keskkonnaalane ja majanduslik kasu; 

46. usub, et lühikesed tarneahelad võivad mängida olulist rolli toidujäätmete ja liigse 

pakendamise vähendamisel, toidu transporditeekonna lühendamisel ning kõrgema 

kvaliteediga toidu ja läbipaistvate toiduahelate pakkumisel ning seda tehes toetada 

maakogukondades majanduse elujõulisust; 

47. on seisukohal, et suurim takistus ELis veel söödava toiduülejäägi kohaletoimetamisel 

abivajajatele on jaotuskanalite vähene suutlikkus või mõnikord täielik puudumine; 

märgib, et heategevusorganisatsioonidel ja riiklikel või kohaliku omavalitsuse juhitud 

sotsiaaltööasutustel ei ole piisavalt materjali või personali, et veel söödavat toitu 

heategevuslikul eesmärgil transportida ja laiali jagada; märgib, et see kehtib eriti kõige 

ebasoodsamas olukorras olevate piirkondade puhul; 

48. juhib tähelepanu asjaolule, et EL rahastab toiduannetuste toetamist ka Euroopa abifondist 

enim puudust kannatavate isikute jaoks (FEAD), mida kasutatakse muu hulgas toiduabi 

organisatsioonide käsutuses olevate ladustamis- ja transpordivahendite rahastamiseks; on 

seisukohal, et liikmesriigid ei kasuta piisavalt selles valdkonnas pakutavaid võimalusi; 

soovitab eespool öeldut silmas pidades, et FEADi rakendamisel tuleks jagada programmi 

raames olemasolevaid ressursse ümber toiduülejäägi kohaletoimetamiseks; märgib, et 

ressursse ümber paigutades – tehes seda vastavalt Euroopa heategevusorganisatsioonide 

koostatud eelmisele mudelile – võiks kõige rohkem abi vajavatele inimestele kohale 

toimetatud toidu väärtus suureneda 14 korda, võrreldes FEAD-programmi praeguse 

kasutusega; 

49. märgib, et toiduainetööstuses on juba tehtud algatusi toidujäätmete vähendamiseks, 

tugevdades koostööd toiduabi ühendustega, sealhulgas toidupankadega kogu Euroopas; 
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50. kutsub liikmesriike üles kaaluma institutsiooniliste ja rahaliste vahendite eraldamist, et 

toetada nn sotsiaalseid kauplusi ja supermarketeid; 

51. nõuab kõikide sidusrühmade suuremat aktiivsust kindlustamaks, et kogu toit, mille 

kõlblikkusaeg läheneb lõpule, annetataks esmalt heategevuseks; märgib, et toiduainete 

annetamisel esineb siiski peamiselt õigusliku olemusega takistusi; kutsub komisjoni üles 

selgitama selliste õigusnormide tõlgendamisviisi, mis takistavad toiduainete annetamist;  

52. rõhutab, et sellise toiduvaru ja toiduainete kasutamine, mis muidu raisku läheks, ei välista 

siiski vajadust hea pakkumise juhtimise ja toiduahela aruka majandamise järele, et hoida 

ära süstemaatilised struktuursed ülejäägid; 

53. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles jälgima hoolikalt toidu annetamist – koormamata 

tarbetult VKEsid ja vabatahtlikke organisatsioone –, et veenduda, et toitu ei „viida 

tagauksest välja“, et seda müüa alternatiivsetel turgudel, kuna see takistab toidu jõudmist 

abivajajateni ja teeb kaubandustöötajad annetamise suhtes ettevaatlikuks, arvestades selle 

tagajärjel tekkivat ebaausa konkurentsi riski; 

54. kutsub komisjoni üles selgitama käibemaksudirektiivi kohaldamise eeskirju toiduabi 

puhul ning tegema ettepaneku käibemaksudirektiivi muutmiseks, kus sätestataks 

sõnaselgelt toiduannetuste maksuvabastused; kutsub liikmesriike üles järgima komisjoni 

soovitusi ja sätestama madalama käibemaksumäära või nullmaksumäära „parim enne“ 

tähtpäevale lähedasel kuupäeval või müügikõlbmatu toidu annetamisele; 

55. rõhutab, et toidu raiskamine tootmisetapis võib tuleneda ka meie põllumajandustootmise 

baasi halvenemisest, mille põhjuseks on maa degradeerumine, bioloogilise mitmekesisuse 

vähenemine (vähenenud tolmlemine) ja mitmesuguste loodusvarade seisukorra 

halvenemine, ning et seda tuleb arvesse võtta ka põllumajandustootmise ja ühise 

põllumajanduspoliitika edasises arengus; 

56. märgib, et põllumajandustootjatel on oluline omada juurdepääsu taimekaitsevahenditele, 

et tagada põllukultuuride kvaliteedi säilimine ning et saak ei läheks halbade 

ilmastikutingimuste, kahjurite ja haiguste tõttu kaotsi; 

57. peab oluliseks tagada maa korralik haldamine ühise põllumajanduspoliitika ja riikliku 

poliitika raames, et ohjeldada toidukadu, mille kaudseks põhjuseks on halvasti juhitud 

linnastumine ja taristu arendamine või sellise põllumajandusmaa hülgamine, mis on 

põllumajandusettevõttele muutunud majanduslikult ebaotstarbekas; 

58. võtab teadmiseks ÜRO säästva arengu eesmärgid vähendada toidujäätmeid aastaks 2030; 

59. kordab mõiste „veekasutuse jalajälg“ tähtsust toidu ja sööda valdkonnas; 

60. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) 178/2002 

hõlmatakse mõiste „toit“ alla ka vesi, mis on „tahtlikult lülitatud toidu koostisesse 

tootmise, valmistamise või töötlemise ajal“ ja mis on oluline strateegiline ressurss kogu 

põllumajanduslikus toidutööstuses; 

61. rõhutab, et toidu raiskamisega kaasneb ka märkimisväärne vee raiskamine, sõltuvalt toidu 

tootmiseks kasutatud vee kvaliteedist, liigist ja kogusest; 
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62. tuletab meelde, kui oluline on parandada põllumajanduses veemajanduse taset, kujundada 

välja nutika veekasutusega (water-smart) toidutootmissüsteemid ning suurendada vee- ja 

toiduohutust ning turvalisust piirkondades, mida kliimamuutus kõige enam ohustab; 

63. märgib, et põllumajandustoodangu raiskamist saaks vähendada, müües seda tarbijale 

otsesemal viisil, näiteks tootjate turgudel või põllumajandustoodete kauplustes, 

rakendades lühikesi tarneahelaid ning kohalike ja vähetöödeldud toodete ostmist; 

64. kutsub Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles käivitama kampaaniat Euroopa Liidu 

kodanike seas teadlikkuse suurendamiseks seoses toidu raiskamise tõsiste majanduslike, 

sotsiaalsete ja keskkonnaalaste tagajärgedega; 

65. juhib tähelepanu sellele, et turustusstrateegiad „osta üks, saad teise tasuta“ suurendavad 

tarbijate jaoks riski osta rohkem kui nad vajavad, mistõttu kasvab oht, et raisatakse 

toiduaineid, mille „kõlblik kuni“ tähtpäev on veel kaugel; peab tervitatavaks asjaolu, et 

mõned jaemüüjad teevad allahindluse toodetele, mille „kõlblik kuni“ tähtpäev on lähedal, 

ning usub, et see peaks olema üldine tava. 
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