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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, 
ktorý prijme, tieto návrhy:

1. potvrdzuje, že bezpečnosť potravín má pre Európsku úniu zásadný význam a že 
požaduje, aby sa neustále prijímali opatrenia s cieľom zaručiť bezpečnosť potravín 
na úrovni Spoločenstva i v celosvetovom meradle;

2. vyjadruje hlboké znepokojenie nad účinkami nedávnej hospodársko-finančnej krízy, 
ktorá napriek tomu, že mala za následok zníženie objemu finančných prostriedkov 
vo všetkých odvetviach hospodárstva, nesmie viesť k obmedzeniu kontroly 
a bezpečnosti potravinových výrobkov; vyzýva Komisiu, aby posilnila súčasné 
programy zamerané na zaručenie bezpečnosti potravín v členských štátoch;

3. zdôrazňuje, že potravinové výrobky musia byť pre spotrebiteľov cenovo dostupné; 
odsudzuje uzatváranie dohôd zo strany veľkých distribučných subjektov v odvetví 
a požaduje prijatie opatrení zameraných na skoncovanie s týmito praktikami 
a na dosiahnutie transparentnosti v procese tvorby cien potravinových výrobkov 
z pohľadu konečného spotrebiteľa;

4. vyjadruje poľutovanie nad závermi plenárneho zasadnutia OSN na vysokej úrovni 
o rozvojových cieľoch tisícročia z roku 2010, z ktorých vyplýva, že rozvojové krajiny 
nemajú dostatočné schopnosti na to, aby plnili záväzky prijaté v roku 2000, pokiaľ ide 
o dosiahnutie rozvojových cieľov; 

5. víta iniciatívu Svetovej banky vyjadrenú na plenárnom zasadnutí OSN na vysokej 
úrovni o rozvojových cieľoch tisícročia v roku 2010, že zvýši svoju podporu pre 
odvetvie poľnohospodárstva s cieľom stimulovať rast príjmov, zamestnanosť 
a bezpečnosť potravín v oblastiach s nízkymi príjmami;

6. žiada, aby sa v Únii zlepšili a posilnili kontroly bezpečnosti potravín a súhlasí 
so závermi správy Komisie Európskemu parlamentu o celkovom fungovaní úradných 
kontrol v členských štátoch v oblasti bezpečnosti potravín, zdravia zvierat a dobrých 
životných podmienok zvierat a zdravia rastlín (KOM(2010)0441), v ktorej je uvedená 
požiadavka, aby sa zvážila možnosť vykonať v úzkej spolupráci s členskými štátmi 
rad opatrení zameraných na efektívnejšie a dôkladnejšie zhromažďovanie, analýzu 
a predkladanie informácií o kontrolách, s cieľom umožniť vnútroštátnym orgánom 
a Komisii ponúknuť občanom Európskej únie všetky záruky o účinnosti systémov 
kontroly;

7. zdôrazňuje, že vzhľadom na predpokladané zvýšenie dopytu po potravinách na celom 
svete a na následný tlak na prírodné zdroje je potrebné, aby sa potravinová bezpečnosť 
a zachovanie biologickej rozmanitosti uviedli do súladu; poukazuje na to, že boj 
s naliehavými problémami v oblasti životného prostredia, ako sú degradácia pôdy, 
pokles biodiverzity atď., je kľúčom k dlhodobému zachovaniu produktivity 
poľnohospodárstva EÚ a bezpečnosti potravín.


