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ET

ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval põllumajanduse ja 
maaelu arengu komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. kinnitab, et toiduainetega kindlustatus on Euroopa Liidu jaoks oluline teema ja selle 
tagamiseks ühenduse ja maailma tasandil on vaja pidevalt tegutseda;

2. väljendab suurt muret hiljutise majandus- ja rahanduskriisi mõju pärast, mis väljendus 
kõikides majandusvaldkondades rahaliste vahendite vähenemise näol, sest see ei tohi 
väheneda järelvalvet ja toiduainetega kindlustatust; palub komisjonil tugevdada 
olemasolevaid programme eesmärgiga tagada liikmesriikides toiduainetega 
kindlustatus;

3. rõhutab, et toiduained peavad olema tarbijatele majanduslikult kättesaadavad, mõistab 
hukka omavaheliste kokkulepete sõlmimise laiaulatuslikes turustussektorites ja palub 
kasutusele võtta meetmed selle nähtuse kõrvaldamiseks ning toiduainete 
hinnakujundamisprotsessi läbipaistvaks muutmiseks lõpptarbijale;

4. peab kahetsusväärseks ÜRO 2010. aasta aastatuhande arengueesmärkide 
tippkohtumise järeldusi, mis seavad kahtluse alla areneva majandusega riikide võime 
täita oma kohustust viia ellu 2000. aastal seatud arengueesmärgid; 

5. tervitab ÜRO 2010. aasta aastatuhande arengueesmärkide tippkohtumise töö raames 
tehtud Maailmapanga algatust suurendada oma toetust põllumajandussektorile, et 
kasvatada vaesemates piirkondades sissetulekuid, tööhõivet ja toiduainetega
kindlustatust;

6. palub Euroopa Liidus edendada ja tugevdada toiduohutuse järelvalvet ja jagab 
seisukohta järelduste osas, mis on toodud Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud 
komisjoni aruandes, mis käsitleb toiduohutuse, loomatervishoiu ja loomade heaolu 
ning taimetervise valdkonna ametlike kontrollisüsteemide üldist rakendamist 
liikmesriikides (KOM(2010)0441) ja milles on palutud kaaluda võimalust rakendada 
tihedas koostöös liikmesriikidega hulka meetmeid kontrollandmete kogumise, 
analüüsi ja esitamise tõhusamaks ning täielikumaks muutmiseks, et riiklikud asutused 
ja komisjon võiksid anda Euroopa Liidu kodanikele kõik tagatised järelvalvesüsteemi 
tõhususe osas;

7. rõhutab vajadust leida tasakaal bioloogilise mitmekesisuse kaitsmise ja toiduainetega 
kindlustatuse vahel, lähtudes eeldatavast ülemaailmsest toiduainete nõudluse kasvust 
ja survest, mida see loodusressurssidele avaldab; märgib, et võitlus pakiliste 
keskkonnaprobleemidega, nagu mulla degradatsioon, bioloogilise mitmekesisuse kadu 
jne, on otsustava tähtsusega ELi põllumajanduse tootlikkuse ja pikaajalise 
toiduainetega kindlustatuse tagamisel.


