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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil 
tyto návrhy:

1. prohlašuje, že bezpečnost potravin je pro Evropskou unii zásadní otázkou a že 
vyžaduje stálá opatření pro zaručení bezpečnosti potravin na úrovni Společenství i na 
globální úrovni;

2. vyjadřuje hluboké znepokojení nad důsledky nedávné hospodářské a finanční krize, 
která i přesto, že přinesla snížení finančních zdrojů ve všech odvětvích hospodářství, 
nesmí vést k omezení dozoru nad potravinami ani ke snížení úrovně jejich 
bezpečnosti; vyzývá Komisi, aby posílila současné programy zaměřené na záruku 
bezpečnosti potravin v jednotlivých členských státech;

3. zdůrazňuje, že potraviny musí být pro spotřebitele ekonomicky přístupné, nesouhlasí 
s uzavíráním dohod mezi sektory velkoobchodní distribuce a požaduje přijetí opatření, 
která by s těmito praktikami skoncovala a zajistila by z pohledu koncového uživatele 
transparentnost v procesu tvorby cen potravin;

4. vyslovuje politování nad závěry summitu OSN o rozvojových cílech tisíciletí z roku 
2010, z nichž lze vyvodit, že země s rozvíjející se ekonomikou mají jen velmi 
omezenou možnost splnit závazky přijaté v roce 2000, pokud jde o dosažení 
rozvojových cílů;  

5. vítá iniciativu, s níž v rámci jednání summitu OSN o rozvojových cílech tisíciletí 
v roce 2010 přišla Světová banka, totiž zvýšení podpory poskytované zemědělství 
s cílem stimulovat růst příjmů, zaměstnanost a zajišťování potravin v oblastech 
s nízkými příjmy;

6. žádá, aby byly v Unii zlepšeny a rozšířeny kontroly bezpečnosti potravin a souhlasí se 
závěry zprávy o celkovém fungování úředních kontrol bezpečnosti potravin, zdraví 
zvířat a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin ve členských státech 
(KOM(2010)0441), kterou Komise předložila Evropskému parlamentu a Radě a v níž 
je uveden požadavek, aby byla zvážena vhodnost provést – v úzké spolupráci 
s členskými státy – řadu opatření zaměřených na účinnější a důkladnější  
shromažďování, analýzu a předkládání informací o kontrolách, aby měly vnitrostátní 
orgány a Komise možnost poskytnout občanům Evropské unie veškeré záruky, pokud 
jde o účinnost kontrolních systémů; 

7. zdůrazňuje, že vzhledem k předpokládanému zvýšení poptávky po potravinách 
v celosvětovém měřítku a k následnému tlaku na přírodní zdroje je zapotřebí sladit 
zajišťování potravin se zachováním rozmanitosti biologických druhů; poukazuje na to, 
že boj s naléhavými problémy v oblasti životního prostředí, jako např. se zhoršováním 
kvality půdy, ztrátou biologické rozmanitosti atd. je klíčem k zachování produktivity 
zemědělství EU a bezpečnosti potravin v dlouhodobém časovém horizontu. 


