Keskkonnahoidlikud riigihanked avaliku sektori toitlustuse ja
ringmajanduse näitel - mis, miks ja kuidas edasi?
Seminari aeg: 16. september 2019
Koht: Tallinna linna Roosikrantsi residents aadressil Roosikrantsi 4B
Sihtrühm: riigiasutused ja kohalikud omavalitsused (otsusetegijad, hankespetsialistid ja teiste asjakohaste ametite
esindajad)
Avalik sektor on väga suur tarbija. Eestis moodustab avaliku sektori kogutarbimine Eesti sisemajanduse
koguproduktist ligikaudu 14-16 protsenti. Arvestades, et riik tarbib suurema osa maksumaksja rahast, tuleb seda
teha vastutustundlikult ja jätkusuutlikult ning kogu ühiskonna huve arvestades. Euroopa Liidu sh ka Eesti kogemus
kinnitab, et keskkonnahoidlikud hanked suudavad oluliselt mõjutada turul pakutavaid tooteid/teenuseid, mille
tulemusena muudavad ettevõtted oma tootmise, tooted ja/või teenused keskkonnahoidlikumaks. Selliste toodete
valmistamisel kasutatakse tavaliselt loodusvarasid võimalikult tõhusalt ja saastatakse vähe ning toodetel on
minimaalne mõju keskkonnale nii kasutusajal kui ka kasutusest kõrvaldamisel. Keskkonnahoidlike riigihangetega
soodustatakse nii keskkonnahoidlikku tootearendust ja uuenduslikkust kui panustatakse oluliselt ka meie
elukeskkonna ja tervise parendamisse. Peale selle aitavad sellised hanked kokku hoida riigi- ja kohalike omavalitsuste
raha.
Seminaril antakse ülevaade keskkonnahoidlike riigihangete rakendamise viimase aja arengutest ning edasistest
plaanidest Eestis. Seminar keskendub keskkonnahoidlike riigihangete tutvustamisele läbi kahe temaatilise
rahvusvahelise projekti.
Avaliku sektori toitlustushanked – projekt StratKIT (https://projects.interreg-baltic.eu/projects/stratkit197.html)
Avalik sektori mängib olulist rolli jätkusuutliku toidusektori sh toitlustusteenuse kujundamisel. Peale toitlustusega
seotud rahaliste küsimuste on viimasel ajal üha olulisemaks muutunud ka muud inimese tervise ja keskkonnahoiuga
seotud aspektid (nt mahe- ja kohalik toit, toidu koostis ja tervislikkus, taimetoit, toidujäätmete vältimine jne).
Euroopa Liit on välja töötanud ka keskkonnahoidlike toitlustusteenuste kriteeriumid. Nendes teemades
orienteerumine ja erinevaid kriteeriume arvesse võttev toitlustusteenuse hankimine on suureks väljakutseks
omavalitsustele. Projekti eesmärk on edendada avaliku sektori toitlustusteenuse mudelite arendamist ja
kasutuselevõttu Eestis ja teistes Läänemere piirkonna riikides. Põhirõhk on suunatud kohalike omavalitsuste
toitlustushangete (eelkõige koolide ja lasteaedade tervisliku ning keskkonnasäästliku toitlustamise) arendamisele.
Avaliku sektori ringhanked – projekt CircPro (https://www.interregeurope.eu/circpro/)
Viimase uuringute valguses võib öelda, et ringmajanduse põhimõtete kiire rakendamise üheks peamiseks abinõuks
on ringmajandust soodustavate kriteeriumite laialdane kasutamine keskkonnahoidlikes riigihangetes. Ringhanget
saab määratleda kui protsessi, mille kaudu avalik sektor ostab ehitustöid, kaupu või teenuseid, mille eesmärk on
soodustada energia ja materjali suletud tarneahelaid, samal ajal minimeerides ja parimal juhul vältides kahjulikku
keskkonnamõju ning jäätmeteket kogu nende olelusringi jooksul. Projekti CircPro eesmärk on koostöös avaliku
sektori ametkondadega tutvustada edukamate Euroopa riikide kogemusi ringhangete läbiviimisel ning koostada
koostöös keskkonnaministeeriumiga ringhangete laiemaks rakendamiseks ka tegevuskava.
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Seminari rahastab Interreg Läänemere piirkonna ja Interreg Euroopa programm

