Economia Circular

La Comissió Europea ha publicat els resultats de la
primera enquesta “Flash Eurobaròmetre” sobre les
deixalles d’aliments i les dates de consum en l’etiquetatge. L’estudi ratifica la necessitat de continuar
amb la informació i sensibilització sobre les dates de
l’etiquetatge. D’altra banda, la Comissió proposarà
iniciatives contra el malbaratament d’aliments com a
part del nou paquet d’economia circular que es presentarà a finals d’any. La Comissió estima que cada
any es desaprofiten en el món, més de 1.300 milions de
tones d’aliments, és a dir, 1/3 de la producció mundial,
dels quals 89 milions de tones de menjar en bon estat
corresponen a la Unió Europea .
.
Durant el 2015 la Comissió ha fet un seguit de conferències per tal de contribuir a l’establiment d’indicacions a nivell global i de la UE per prevenir el
malbaratament alimentari, centrant-se en particular en
la importància d’una cooperació intersectorial efectiva
des de la granja al consumidor final. La més recent
es va celebrar a Milà en el marc de l’Expo 2015 sota
el nom: “Fight Food Waste, Feed the Planet!” (Lluita
contra el malbaratament, alimenta el planeta).

El Parlament Europeu insta els Estats membres i els
agents de la cadena agroalimentària que abordin
urgentment el problema de les pèrdues i el desaprofitament alimentari, per això, El Ministeri d'Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient ha elaborat l'Estratègia
"Més aliment , menys malbaratament ". -

Aquesta estratègia requereix de la participació d’amplis
segments de la societat i dels agents de la cadena alimentària. La prevenció i reducció del rebuig alimentari
presenta un perfil d’implicació multisectorial, multidisciplinar i multifactorial, com el que requereix la posada
en marxa i gestió d’aquesta Estratègia.
L’Estratègia, persegueix oferir una imatge positiva: tots
els agents implicats en la cadena de subministrament
d’aliments, poden i estan contribuint de manera directa
o indirecta a la prevenció i reducció de les pèrdues i
malbaratament d’aliments. Cal unir esforços de tots els
actors implicats per continuar treballant en la millora de
l’eficiència de la cadena alimentària, que contribueixi
a curt, mitjà i llarg termini a la disminució del rebuig
alimentari.
La prevenció i reducció del rebuig alimentari no ha
d’estar lligat a una política intervencionista i restrictiva.
D’acord amb aquesta filosofia, l’aplicació de l’Estratègia
“Més aliment, menys malbaratament”, s’instrumentarà
mitjançant recomanacions, acords voluntaris i autoregulació, si bé en alguns àmbits aquestes mesures podran
anar acompanyades d’iniciatives normatives dirigides a
millorar l’eficiència de la cadena de subministraments.
Per tant, l’Estratègia “Més aliment, menys malbaratament” planteja un objectiu clar que és limitar les pèrdues
i el desaprofitament alimentari i reduir les pressions
ambientals. Per aconseguir-ho, s’estructura en dos
pilars fonamentals:
• Aplicar l’Estratègia amb criteris de transparència,
sostenibilitat i solidaritat, fomentant el diàleg i la coordinació entre els agents de la cadena alimentària
i les administracions públiques.
• Propiciar d’una forma organitzada, coordinada i
estructurada, un canvi real en les actituds, procediments de treball i sistemes de gestió de tots els
agents de la cadena.
Per a la implementació d’aquesta Estratègia, es preveu
un horitzó a 3 anys que permeti complir les accions
establertes, procedint a la seva revisió un cop hagi
transcorregut aquest període.
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