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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. τονίζει ότι η ασφάλεια των τροφίμων είναι θεμελιώδους σημασίας για την ΕΕ και ότι 
απαιτεί συνεχείς παρεμβάσεις προκειμένου να διασφαλίζεται στ κοινοτικό και παγκόσμιο 
επίπεδο·

2. εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για της συνέπειες της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής 
κρίσης που αν και επιφέρει μείωση των οικονομικών πόρων σε όλους τους οικονομικούς 
τομείς, δεν πρέπει να οδηγήσει σε μειωμένοι εποπτεία ως προς την ασφάλεια των 
προϊόντων διατροφής· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τα ισχύοντα προγράμματα που 
έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων στα κράτη μέλη·

3. υπογραμμίζει ότι τα προϊόντα διατροφής πρέπει να είναι οικονομικώς προσιτά για τον 
καταναλωτή, καταγγέλλει τη σύναψη συμφωνιών εκ μέρους των μεγάλων εταιρειών 
διανομής και ζητεί την έγκριση μέτρων με στόχο τον τερματισμό των πρακτικών αυτών 
και τη διαφάνεια στη διαδικασία διαμόρφωσης των τιμών των προϊόντων διατροφής για 
τον τελικό καταναλωτή· 

4. εκφράζει τη λύπη του για τα συμπεράσματα της Διάσκεψης Κορυφής 2010 του ΟΗΕ σε 
σχέση με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ), από όπου προκύπτει ελλιπής 
ικανότητα των αναδυομένων χωρών να ανταπεξέλθουν στις δεσμεύσεις που ανέλαβαν το 
2000 σε σχέση με την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων·

5. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Τράπεζας στο πλαίσιο της Διάσκεψης 
Κορυφής 2010 του ΟΗΕ σε σχέση με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ), 
να αυξήσει τη στήριξή της στον τομέα της γεωργίας  προκειμένου να τονωθούν τα 
εισοδήματα, η απασχόληση και η ασφάλεια των τροφίμων στις περιοχές με χαμηλό 
εισόδημα· 

6. ζητεί τη βελτίωση και την ενίσχυση των ελέγχων για την ασφάλεια των τροφίμων στην 
ΕΕ και συμφωνεί με τα συμπεράσματα της έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία των επισήμων ελέγχων στα 
κράτη μέλη για την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, 
καθώς και την υγεία των φυτών στο πλαίσο της οποίας ζητείται να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο να εφαρμοστεί, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, μια σειρά δράσεων 
προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη και εκτενέστερη η συλλογή, ανάλυση και 
παρουσίαση των πληροφοριών σχετικά με τους ελέγχους, εις τρόπον ώστε να μπορούν οι 
εθνικές αρχές και η Επιτροπή να παρέχουν στους πολίτες της ΕΕ κάθε δυνατή εγγύηση 
για την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου^

7. υπογραμμίζει, λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη άνοδο της ζήτησης για τρόφιμα σε 
παγκόσμιο επίπεδο και τη συνακόλουθη πίεση στους φυσικούς πόρους, την ανάγκη 
συνδυασμού της ασφάλειας των τροφίμων με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας· 



PE450.638v01-00 4/4 PA\833731EL.doc

EL

παρατηρεί ότι η επείγουσα αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων όπως η 
υποβάθμιση του εδάφους, η απώλεια της βιοποικιλότητας κλπ , αποτελεί τη κλειδί για τη 
διατήρηση της γεωργικής παραγωγικότητας της ΕΕ και της ασφάλειας των τροφίμων 
μακροπρόθεσμα.


