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Visioonid ressursside efektiivseks kasutamiseks: mõtteid R4R projekti
vahekonverentsilt

Erinevate riikide eksperdid kohtusid 15. mail R4R projekti vahekonverentsil Odenses Taanis, kus õpiti
jäätmete seiret ja modelleerimist ning arutleti ressursside efektiivse kasutamise ja tulevikupoliitika
üle. Peale ettekandeid Euroopa ekspertide kogemustest ja pikaajalistest eesmärkidest keskendus R4R
vahenditele, et tõhustada linnades ja regioonides jäätmete liigitikogumist ning taaskasutust.
15. mail jagasid R4R partnerid infot projekti kulgemise kohta. Publikule jagati parimaid kogemusi
jäätmete taaskasutamisest ning jäätmemajanduse seirevahendi väljatöötamisest. Auditoorium
koosnes kohalike ja regionaalsete ametivõimude, nõustajate ja ülikoolide esindajatest.
Euroopa säästva tarbimise ja tootmise teemakeskuse ettekanne tõstis esile Euroopa Liidu
liikmesriikide edusamme jäätmete taaskasutusest. Suurem osa riikidest peab tegema suuremaid
jõupingutusi, et saavutada 2020. aastaks 50% taaskasutuse eesmärk, mille on seadnud Euroopa Liidu
jäätmete raamdirektiiv. Regioonidel on eesmärgi saavutamisel suur roll, mis eeldab tõhusaid
vahendeid R4R projektist.
Taani keskkonnakaitseamet rõhutas, et vältida tuleks jäätmete ümbertöötlemist vähem väärtuslikeks
toodeteks ning väljendas soovi üldiste põletusmahtude vähendamiseks Taanis, valides põletamise
asemel töötlemise. Kuid kõrge töötlemise määr ei ole ilmtingimata sünonüümne
keskkonnasäästlikkusega, nagu on tõestanud Taani tehnikaülikooli (Technical University of Denmark)
teadlased – me ei peaks keskenduma jäätmekäitlusjaama sisendile ega isegi mitte töötlusjaama
väljundile, vaid asendatava materjali väärtusele.
Eksperdid selgitasid debati käigus välja põhipraktika, mida on vaja kõrgetasemelise ümbertöötamise
kindlustamiseks, ning leidsid, et edu võtmeks on erinevate kogumislahenduste, majanduslike ja

hariduslike vahendite kombineerimine. Eksperdid jagasid ka pikaajalisi visioone, mille hulka kuulub
detsentraliseeritud lahenduste kasutamine vähendamaks jäätmete teket, toodete taaskasutamist
ning jäätmete kogumist ja töötlemise kasvu, et säilitada materiaalseid ressursse ning sulgeda
tooteahel.
16. ja 17. mail jätkasid R4R partnerid R4R arutamist selliste teemade üle, nagu online-seirevahend,
kohalikud instrumendid ja välised tegurid, räägiti ka tekstiili-, puidu- ja plastijäätmete valikulise
kogumisega seotud andmete võrdlusest.
Regions for Recycling (R4R) on kolm aastat kestev Euroopa projekt (2012–2014), mille eesmärk on
edendada projektipartnerite taaskasutust pidevate võrdluste ning heade meetodite vahetamisega.
R4R projektis osaleb 13 partnerit ja seda kaasrahastab INTERREG IVC programm.
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