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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i 
det beslutningsforslag, det vedtager:

1. fastslår, at fødevaresikkerheden udgør et spørgsmål af grundlæggende betydning for Den 
Europæiske Union, og at den kræver en fortsat indsats for at garantere 
fødevaresikkerheden på fællesskabs- og verdensplan;

2. udtrykker dyb bekymring over virkningerne af den seneste økonomiske og finansielle 
krise, som ganske vist indebærer en begrænsning af de finansielle ressourcer i samtlige 
sektorer af økonomien, men ikke bør føre til en reduktion af overvågningen og 
sikkerheden vedrørende levnedsmidler; opfordrer Kommissionen til at styrke de 
nuværende programmer med henblik på at garantere fødevaresikkerheden i 
medlemsstaterne;

3. understreger, at fødevarerne bør være økonomisk tilgængelige for forbrugerne, protesterer 
over indgåelse af aftaler inden for supermarkedssektorerne og anmoder om vedtagelse af 
foranstaltninger med henblik på at bringe sådanne metoder til ophør og gennemføre 
gennemskuelighed i prisdannelsen for fødevarer over for den endelige forbruger;

4. udtrykker beklagelse over konklusionerne fra De Forenede Nationers topmøde 2010 om 
årtusindudviklingsmålene, hvoraf fremgår den ringe kapacitet i de nye vækstlande med 
henblik på at klare de forpligtelser, de påtog sig i 2000 med henblik på at nå 
udviklingsmålene;

5. bifalder initiativet fra Verdensbanken i forbindelse med arbejdet på De Forenede 
Nationers topmøde 2010 om årtusindudviklingsmålene med henblik på at øge dens støtte 
til landbrugssektoren for at stimulere indkomsterne, beskæftigelsen og 
fødevaresikkerheden i lavindkomstområderne;

6. anmoder om at forbedre og styrke fødevaresikkerheden i Unionen og tilslutter sig 
konklusionerne i Kommissionens beretning til Europa-Parlamentet og Rådet om den 
offentlige kontrol i almindelighed i medlemsstaterne af fødevaresikkerhed, dyresundhed 
og dyrevelfærd samt plantesundhed (KOM(2010)0441), hvori man opfordrer til at 
overveje det hensigtsmæssige ved, i tæt samarbejde med medlemsstaterne, at gennemføre 
en række aktioner for at gøre indsamlingen, analysen og forelæggelsen af oplysningerne 
om kontrollerne mere effektiv og udtømmende med henblik på at gøre det muligt for de 
nationale myndigheder og Kommissionen at give unionsborgerne samtlige garantier for 
kontrolsystemernes effektivitet;

7. understreger, i betragtning af den forventede stigning i den globale fødevareefterspørgsel 
og det deraf følgende pres på de naturlige ressourcer, det nødvendige i at forene 
fødevaresikkerhed med bevarelse af biodiversiteten; bemærker, at kampen mod de 
alvorlige miljøproblemer som f.eks. forringelse af jordbunden, tab af biodiversitet osv. 
udgør nøglen til at bevare EU’s landbrugsproduktivitet og fødevaresikkerhed på lang sigt.


