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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. tvirtina, kad maisto sauga yra svarbus Europos Sąjungą dominantis klausimas ir kad reikia 
nuolat veikti siekiant užtikrinti maisto saugą Bendrijos ir pasauliniu lygmeniu;

2. praneša apie savo didelį susirūpinimą dėl neseniai įvykusios ekonomikos ir finansų krizės 
poveikio, dėl kurios neturėtų sumažėti budrumas ir maisto produktų sauga, jei dėl krizės 
visuose ekonomikos sektoriuose sumažėja finansinių lėšų,  ragina Komisiją sustiprinti 
dabartines programas, kuriomis siekiama užtikrinti maisto saugą valstybėse narėse;

3. pabrėžia, kad maisto produktai turi būti ekonomiškai prieinami vartotojams, praneša apie 
stambių platinimo sektorių sudarytus susitarimus ir prašo taikyti priemones, kuriomis 
siekiama nutraukti šiuos veiksmus ir užtikrinti skaidrų maisto produktų kainų sudarymo 
procesą, orientuojantis į galutinį vartotoją;

4. apgailestauja dėl Jungtinių Tautų 2010 m. aukščiausio susitikimo išvadų dėl 
Tūkstantmečio plėtros tikslų (TPT), kurios parodo, kad besivystančios šalys nesugeba 
vykdyti įsipareigojimų, kuriais siekiama įgyvendinti plėtros tikslus, nustatytus 2000 m.

5. džiaugiasi dėl Pasaulio banko iniciatyvos 2010 m. Jungtinių Tautų aukščiausio susitikimo 
metu atliekamų darbų dėl Tūkstantmečio plėtros tikslų (TPT) kontekste, kuria siekiama 
padidinti paramą žemės ūkio sektoriui norint paskatinti pajamas, užimtumą ir maisto 
saugą mažas pajamas gaunančiuose regionuose;

6. prašo, kad su maisto sauga susijusi kontrolė Sąjungoje būtų gerinama bei stiprinama ir 
pritaria Komisijos ataskaitos Europos Parlamentui ir Tarybai dėl bendro maisto saugos, 
gyvūnų sveikatos ir gerovės bei augalų sveikatos oficialios kontrolės taikymo valstybėse 
narėse (COM(2010)0441) išvadoms, ataskaitos, kurioje jis paprašė glaudžiai 
bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis numatyti galimybę įgyvendinti visus veiksmus, 
kuriais siekiama surinkti, išnagrinėti ir pristatyti informaciją dėl veiksmingesnės ir 
išsamesnės kontrolės siekiant, kad nacionalinės valdžios institucijos ir Komisija Europos 
Sąjungos piliečiams suteiktų visas garantijas, susijusias su kontrolės sistemų 
veiksmingumu;

7. atsižvelgiant į tai, kad numatomas visuotinis maisto paklausos augimas, ir kad dėl to kils 
naujas spaudimas gamtos ištekliams, pabrėžia, kad reikia suderinti maisto saugą ir 
biologinės įvairovės išsaugojimą; pažymi, kad kova su neatidėliotinomis aplinkos 
apsaugos problemomis, tokiomis kaip dirvožemio degradacija, biologinės įvairovės 
nykimas ir t.t. atlieka pagrindinį vaidmenį siekiant išlaikyti Europos Sąjungos ilgalaikį 
žemės ūkio produktyvumą ir maisto saugą.


