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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Agricultura e do Desenvolvimento Rural, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Afirma que a segurança alimentar é uma questão fundamental para a União Europeia e 
que requer uma acção permanente a fim de a garantir a nível comunitário e mundial;

2. Expressa uma profunda preocupação com os efeitos da recente crise económica e 
financeira, que, embora comporte uma contracção dos recursos financeiros em todos os 
sectores da economia, não deve conduzir a uma redução da vigilância e da segurança dos 
produtos alimentares; convida a Comissão a reforçar os programas existentes destinados 
a garantir a segurança alimentar nos Estados-Membros;

3. Salienta que os produtos alimentares devem ser economicamente acessíveis aos 
consumidores, denuncia a celebração de acordos por sectores da grande distribuição e 
solicita a adopção de medidas destinadas a pôr termo a tais práticas e a obter a 
transparência no processo de formação dos preços dos produtos alimentares no 
consumidor final;

4. Manifesta-se desapontado com as conclusões da Cimeira 2010 das Nações Unidas sobre 
os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), que deixam transparecer a 
escassa capacidade dos países emergentes para respeitar os compromissos assumidos em 
2000 em termos de cumprimento dos objectivos de desenvolvimento; 

5. Acolhe favoravelmente a iniciativa do Banco Mundial, no âmbito da Cimeira 2010 das 
Nações Unidas sobre os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), no sentido 
de aumentar o seu apoio ao sector da agricultura a fim de estimular os rendimentos e 
promover o emprego e a segurança alimentar nas regiões de fracos rendimentos;

6. Convida à melhoria e ao reforço dos controlos de segurança alimentar na União e 
subscreve as conclusões do relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
relativo à operação global de controlos oficiais nos Estados-Membros sobre a segurança 
dos alimentos, a saúde e o bem-estar dos animais e a fitossanidade (COM(2010)0441), no 
qual se prevê a possibilidade de aplicar, em estreita colaboração com os 
Estados-Membros, uma série de medidas destinadas a tornar mais eficiente e exaustivo o 
modo de recolha, análise e apresentação da informação sobre os controlos, a fim de 
permitir às autoridades nacionais e à Comissão proporcionarem aos cidadãos da União 
Europeia todas as garantias sobre a eficácia dos sistemas de controlo;

7. Salienta, tendo em consideração o aumento previsto da procura alimentar global e as 
consequentes pressões sobre os recursos naturais, a necessidade de conciliar a segurança 
alimentar com a conservação da biodiversidade; observa que a luta os problemas 
ambientais urgentes, como a degradação dos solos, a perda de biodiversidade, etc., 
constitui a chave da manutenção da produtividade agrícola da UE e da segurança 
alimentar a longo prazo.


