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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. vahvistaa, että elintarviketurvallisuus on ehdottoman tärkeä kysymys Euroopan unionille 
ja että elintarviketurvallisuuden takaaminen yhteisön tasolla ja maailmanlaajuisesti vaatii 
jatkuvaa toimintaa;

2. on erittäin huolestunut viimeaikaisen talous- ja rahoituskriisin vaikutuksista ja katsoo, että 
vaikka kriisi on vähentänyt rahoitusvaroja talouden kaikilla aloilla, se ei kuitenkaan saa 
johtaa elintarvikkeiden valvonnan ja turvallisuuden alenemiseen; pyytää komissiota 
vahvistamaan nykyisiä ohjelmia, joilla pyritään takaamaan elintarviketurvallisuus 
jäsenvaltioiden sisällä;

3. painottaa, että elintarvikkeiden on oltava sen hintaisia, että kuluttajilla on mahdollisuus 
hankkia niitä, tuomitsee suurten jakelualan yritysten sopimusten tekemisen sekä pyytää 
ryhtymään toimiin tällaisten käytäntöjen lopettamiseksi ja avoimuuden lisäämiseksi 
elintarvikkeiden hinnanmuodostuksessa kaikissa ketjun osissa loppukuluttajien kannalta;

4. on pahoillaan Yhdistyneiden kansakuntien vuoden 2010 huippukokouksen tekemistä 
vuosituhannen kehitystavoitteita koskevista päätelmistä, joista käyvät ilmi kehittyvien 
maiden heikot mahdollisuudet noudattaa vuoden 2000 sitoumuksia, jotka koskevat 
kehitystavoitteiden saavuttamista;

5. on tyytyväinen Maailmanpankin aloitteeseen, jonka se teki Yhdistyneiden kansakuntien 
vuoden 2010 huippukokouksen vuosituhannen kehitystavoitteita koskevien töiden 
yhteydessä ja joka koskee Maailmanpankin tuen lisäämistä maatalousalalle tulojen, 
työllisyyden ja elintarviketurvallisuuden lisäämiseksi alhaisen tulotason alueilla;

6. kehottaa parantamaan ja vahvistamaan elintarviketurvallisuuden valvontaa unionissa ja on 
samaa mieltä päätelmistä, jotka esitetään komission kertomuksessa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle elintarviketurvallisuutta, eläinten terveyttä ja hyvinvointia 
sekä kasvien terveyttä koskevan virallisen valvonnan yleisestä toimivuudesta 
jäsenvaltioissa (KOM(2010)0441); toteaa, että kertomuksessa ehdotetaan harkittavaksi 
tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa erinäisiä toimia, joilla voidaan tehostaa ja 
yhtenäistää valvontatietojen kokoamista, analysointia ja esittämistä, siinä tarkoituksessa 
että kansalliset viranomaiset ja komissio voisivat tarjota Euroopan unionin kansalaisille 
takeet valvontajärjestelmien tehokkuudesta;

7. korostaa tarvetta sovittaa yhteen elintarviketurvallisuus ja luonnon monimuotoisuuden 
säilyttäminen ottaen huomioon maailmanlaajuisen elintarvikekysynnän ennustettu kasvu 
ja siitä aiheutuvat paineet käyttää luonnonvaroja; toteaa, että taistelu aikaa vastaan 
ympäristöongelmissa, joita ovat esimerkiksi maaperän huonontuminen ja luonnon 
monimuotoisuuden katoaminen, on avain EU:n maatalouden tuottavuuden säilyttämiseen 
ja elintarviketurvallisuuteen pitkällä aikavälillä.


