
PA\833731NL.doc PE450.638v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

2010/2112(INI)

6.10.2010

ONTWERPADVIES
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

aan de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

over de erkenning van de landbouw als strategisch belangrijke sector voor 
zekere voedselbevoorrading 
(2010/2112(INI))

Rapporteur voor advies: Sergio Berlato



PE450.638v01-00 2/4 PA\833731NL.doc

NL

PA_NonLeg



PA\833731NL.doc 3/4 PE450.638v01-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. stelt dat zekere voedselbevoorrading voor de Europese Unie een levensbelangrijke 
aangelegenheid is die voortdurend optreden vergt om de voedselzekerheid op Europees en 
wereldniveau te waarborgen;

2. drukt zijn ernstige bezorgdheid over de weerslag van de recente economische en 
financiële crisis uit, die een inkrimping van de financiële middelen in alle economische 
sectoren met zich meebrengt, maar niet tot minder oplettendheid en geringere veiligheid 
van de levensmiddelen mag leiden; vraagt de Europese Commissie om de lopende 
programma’s om de voedselveiligheid in de lidstaten te waarborgen, uit te breiden;

3. benadrukt dat levensmiddelen voor de verbruiker betaalbaar moeten zijn, protesteert tegen 
onderlinge afspraken van de grote distributiebedrijven en vraagt maatregelen om een 
einde aan de praktijken te maken en voor doorzichtige vorming van de 
levensmiddelenprijs aan eindverbruiker te zorgen;

4. drukt zijn teleurstelling over de conclusies van de topconferentie van 2010 van de 
Verenigde Naties over de millenniumdoelstellingen voor de ontwikkeling uit, waaruit 
blijkt hoe gering het vermogen van de opkomende landen is om hun verplichtingen voor 
de verwezenlijking van de ontwikkelingsdoelstellingen na te komen, die ze in 2000 op 
zich genomen hebben; 

5. verheugt zich over het initiatief van de Wereldbank naar aanleiding van de 
werkzaamheden van de topconferentie van 2010 van de Verenigde Naties over de 
millenniumdoelstellingen voor de ontwikkeling, om haar hulpverlening aan de landbouw 
uit te breiden om de inkomens, werkgelegenheid en voedselzekerheid in gebieden met 
laag inkomen te ondersteunen;

6. vraagt meer en beter toezicht op de voedselveiligheid in de Europese Unie en onderschrijft 
de conclusies van het verslag van de Europese Commissie aan het Europees parlement en 
de Raad over het algemeen verloop van de officiële controles op voedselveiligheid, 
gezondheid en welzijn van dieren en de gezondheidstoestand van de planten in de 
lidstaten (COM(2010)0441), dat vraagt om in nauwe samenwerking met de lidstaten een 
reeks maatregelen te overwegen die de inzameling, ontleding en presentatie van de 
gegevens over het toezicht doelmatiger en vollediger maken, zodat de nationale overheden 
en de Europese Commissie de burgers van de Europese Unie alle nodige waarborgen voor 
doeltreffende controle kunnen bieden;

7. benadrukt, gezien de te verwachten toename van de wereldwijde voedselvraag en de druk 
op de natuurlijke rijkdommen die ermee gepaard gaat, dat voedselveiligheid in 
overeenstemming te brengen is met behoud van de biodiversiteit, en merkt op dat de strijd 
tegen spoedeisende milieuproblemen zoals de achteruitgang van de bodem, aantasting van 
de biodiversiteit, enz. de sleutel voor het behoud van de productiviteit van de landbouw in 
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de Europese Unie en de voedselzekerheid op lange termijn vertegenwoordigt.


