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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
agricultură și dezvoltare rurală, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. afirmă că securitatea alimentară prezintă un interes fundamental pentru Uniunea 
Europeană și că este necesară o acțiune permanentă pentru garantarea securității 
alimentare la nivel comunitar și mondial;

2. își manifestă profunda îngrijorare cu privire la efectele recentei crizei economice și 
financiare, care, deși generează o reducere a resurselor financiare în toate sectoarele 
economiei, nu trebuie să conducă la o scădere a vigilenței și a securității produselor 
alimentare; invită Comisia să consolideze programele în curs menite să garanteze 
securitatea alimentară în interiorul statelor membre;

3. subliniază că produsele alimentare trebuie să fie accesibile consumatorilor din punct de 
vedere financiar, denunță încheierea unor acorduri de către sectoarele marii distribuții și 
solicită adoptarea unor măsuri menite să pună capăt acestor practici și să instaureze 
transparența în procesul de formare a prețului produselor alimentare pentru consumatorul 
final;

4. își exprimă regretul cu privire la concluziile summitului din 2010 al ONU referitor la 
Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM), care indică slaba capacitate a țărilor 
emergente de a-și îndeplini angajamentele de realizare a obiectivelor de dezvoltare 
asumate în 2000;

5. salută inițiativa Băncii mondiale, luată în cadrul lucrărilor summitului din 2010 al ONU 
privind Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM), de a consolida sprijinul acordat 
sectorului agricol în vederea stimulării veniturilor, a ocupării forței de muncă și a 
securității alimentare în regiunile cu venituri reduse;

6. solicită ameliorarea și consolidarea controalelor privind securitatea alimentară în Uniune 
și subscrie la concluziile Raportului Comisiei către Parlamentul European și Consiliu 
privind funcționarea generală a controalelor oficiale din statele membre în ceea ce privește 
siguranța alimentară, sănătatea și bunăstarea animalelor și sănătatea plantelor 
(COM(2010)0441), în care se solicită analizarea posibilității de aplicare, în strânsă 
colaborare cu statele membre, a mai multor măsuri menite să conducă la o colectare, 
analiză și prezentare a informațiilor referitoare la controale mai eficiente și mai complete, 
pentru a permite autorităților naționale și Comisiei să ofere cetățenilor Uniunii Europene 
toate garanțiile privind eficiența sistemului de control;

7. subliniază, având în vedere că se prevede o creștere a cererii alimentare globale, ceea ce 
va genera noi presiuni asupra resurselor naturale, că este necesar să se concilieze 
securitatea alimentară și conservarea biodiversității; indică faptul că lupta împotriva 
problemelor de mediu urgente, cum ar fi degradarea solului, pierderea biodiversității etc., 
reprezintă adevăratul mijloc de menținere pe termen lung a productivității agricole a 
Uniunii Europene, precum și a securității alimentare.
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