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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. potwierdza, że bezpieczeństwo żywnościowe stanowi kluczową kwestię dla Unii 
Europejskiej i wzywa do podjęcia ustawicznych działań w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa żywnościowego w skali wspólnotowej i światowej;

2. wyraża głębokie zaniepokojenie skutkami niedawnego kryzysu gospodarczo-
finansowego, który – chociaż wiąże się z ograniczeniem zasobów finansowych we 
wszystkich sektorach gospodarki – nie może prowadzić do zmniejszenia czujności 
i obniżenia bezpieczeństwa produktów żywnościowych; zwraca się do Komisji 
o wzmocnienie obecnych programów na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa 
żywnościowego w państwach członkowskich;

3. podkreśla, że produkty żywnościowe muszą być w gospodarczym zasięgu 
konsumentów, potępia zawieranie umów przez sektor super- i hipermarketów 
i domaga się podjęcia pilnych kroków w celu położenia kresu takim praktykom 
i zapewnienia przejrzystości procesu ustalania cen produktów żywnościowych dla 
odbiorcy końcowego;

4. wyraża ubolewanie w związku z konkluzjami ze Szczytu ONZ w sprawie Milenijnych 
Celów Rozwoju (wrzesień 2010 r.), z których wynika, że zdolność krajów 
wschodzących do sprostania zobowiązaniom podjętym w 2000 r. jest niewystarczająca 
jeżeli chodzi o realizację celów w zakresie rozwoju; 

5. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę podjętą przez Bank Światowy w trakcie prac 
Szczytu ONZ w sprawie Milenijnych Celów Rozwoju dotyczącą zwiększenia 
wsparcia udzielanego przez bank sektorowi rolnictwa, aby stymulować dochód, 
zatrudnienie i bezpieczeństwo żywności w obszarach o niskich dochodach;

6. zwraca się o usprawnienie i wzmocnienie kontroli bezpieczeństwa żywnościowego 
w Unii i zgadza się z konkluzjami zawartymi w sprawozdaniu Komisji dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczącym ogólnego funkcjonowania w państwach 
członkowskich kontroli urzędowych w zakresie bezpieczeństwa żywności, zdrowia 
i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia roślin (COM(2010)0441), w którym 
zaproponowano rozważenie możliwości podjęcia – w ścisłej współpracy z państwami 
członkowskimi – szeregu działań na rzecz bardziej skutecznego i wyczerpującego 
zbierania, analizowania i przedstawiania informacji na temat kontroli, aby umożliwić 
władzom krajowym i Komisji zapewnienie obywatelom Unii wszelkich gwarancji 
w zakresie skuteczności systemów kontroli;

7. w związku z przewidywanym wzrostem światowego popytu na żywność i wiążącą się 
z tym presją na zasoby naturalne podkreśla konieczność godzenia bezpieczeństwa 
żywnościowego z ochroną różnorodności biologicznej; zauważa, że pilne 
rozwiązywanie problemów związanych z ochroną środowiska, takich jak degradacja 
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gleby, utrata różnorodności biologicznej itp., stanowi klucz do utrzymania produkcji 
rolnej UE i bezpieczeństwa żywnościowego w perspektywie długoterminowej.


