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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по земеделие и развитие на селските райони да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. потвърждава, че безопасността на храните е важен въпрос за Европейския съюз и че 
са необходими продължителни мерки за гарантиране на безопасността на храните в 
ЕС и по света;

2. споделя своята дълбока загриженост относно последиците от неотдавнашната 
икономическа и финансова криза, която води до съкращаване на финансовите 
ресурси във всички сектори на икономиката, но не трябва да води до намаляване на 
контрола и безопасността на храните;  приканва Комисията да подобри действащите 
програми, предназначени за гарантиране на безопасността на храните в рамките на 
държавите-членки;

3. подчертава, че хранителните продукти трябва да бъдат икономически достъпни за 
потребителите, осъжда сключването на споразумения между дистрибуторите на 
едро и призовава за приемането на мерки, насочени към прекратяване на подобни 
практики и постигане на прозрачност в процеса на ценообразуване на хранителните 
продукти за крайния потребител;

4. изразява съжаление относно заключенията от проведената през 2010 г. среща на 
високо равнище на ООН във връзка с Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР), 
които разкриват ограничения капацитет на нововъзникващите икономики за 
изпълнение на  ангажиментите, поети през 2000 г. по отношение на постигането на 
целите за развитие;

5. приветства инициативата на Световната банка в рамките на работата на проведената 
през 2010 г. среща на високо равнище на ООН във връзка с Целите на 
хилядолетието за развитие (ЦХР) за увеличаване на нейната помощ за сектора на 
селското стопанство с цел насърчаване на доходите, заетостта и безопасността на 
храните в районите с ниски доходи;

6. призовава за подобряване и засилване на контрола върху безопасността на храните 
в ЕС и изразява съгласие със заключенията от доклада на Комисията до 
Европейския парламент и до Съвета за общото състояние на официалния контрол в 
държавите-членки по отношение на безопасността на храните, здравето на 
животните и хуманното отношение към животните и фитосанитарните въпроси 
(COM (2010) 0441), в който се призовава за разглеждане на възможността за 
осъществяване, в тясно сътрудничество с държавите-членки, на редица действия за 
постигане на по-голяма ефективност и изчерпателност при процеса на събиране, 
анализ и представяне на информация за контрола, за да могат националните органи 
и Комисията да предоставят на гражданите на ЕС всички гаранции за ефективност 
на системите за контрол;

7. подчертава, предвид очакваното увеличение на търсенето на храни в световен 
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мащаб и последващия от това натиск върху природните ресурси, необходимостта от 
съчетаване на безопасността на храните с опазването на биологичното 
разнообразие;  отбелязва, че борбата срещу неотложните екологични проблеми, 
като например деградацията на почвата, загубата на биологично разнообразие и др., 
е от ключово значение за запазването на производителността на селското 
стопанство в ЕС и безопасността на храните в дългосрочен план.


