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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj 
podeželja kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. zagotavlja, da je zanesljiva preskrba s hrano temeljno vprašanje za Evropsko unijo in 
da jo je treba nenehno nadzirati, da bi se zagotovila zanesljiva preskrba s hrano na 
evropski in svetovni ravni;

2. izraža veliko zaskrbljenost zaradi posledic nedavne gospodarske in finančne krize, 
zaradi katere so se finančni viri zmanjšali za vse sektorje gospodarstva, ki pa nikakor 
ne sme povzročiti zmanjšanja nadzora nad varno hrano; poziva Komisijo, naj okrepi 
obstoječe programe za zagotavljanje zanesljive preskrbe s hrano v državah članicah;

3. poudarja, da morajo biti živila cenovno dostopna potrošnikom; opozarja, da trgovci na 
debelo medsebojno sklepajo sporazume in zahteva, naj se sprejmejo ukrepi za 
preprečevanje teh praks ter naj se potrošnikom ponudi preglednost postopka 
oblikovanja cen živil;

4. izraža obžalovanje zaradi sklepov vrhunskega srečanja Organizacije združenih 
narodov leta 2010 o razvojnih ciljih tisočletja, iz katerih je razvidno, da države v 
vzponu ne morejo izpolniti obveznosti za doseganje razvojnih ciljev, ki so jih prevzele 
leta 2000; 

5. pozdravlja pobudo, ki jo je med vrhunskim srečanjem Organizacije združenih narodov 
leta 2010 o ciljih tisočletja podala Svetovna banka, v kateri je predlagala povišanje 
svoje podpore kmetijskemu sektorju, da bi se spodbudili dobički, zaposlenost in 
zanesljiva preskrba s prehrano na območjih z nizkimi prihodki;

6. poziva k izboljšanju in krepitvi varnostnih pregledov živil v Uniji in se strinja z 
zaključki poročila Komisije za Evropski parlament in Svet o celotnem izvajanju 
uradnega nadzora v državah članicah glede varnosti hrane, zdravstvenega varstva in 
dobrega počutja živali ter zdravstvenega varstva rastlin (KOM(2010)0441), v katerem 
se predlaga, naj se v tesnem sodelovanju z državami članicami ponudi možnost za 
vrsto ukrepov za učinkovitejše in izčrpnejše zbiranje, analizo in predstavitev podatkov 
o pregledih, da bi se nacionalnim organom in Komisiji omogočilo, da državljanom 
Evropske unije ponudijo vsa zagotovila o delovanju nadzornih sistemov;

7. poudarja, da je ob predvidenem povečanju svetovnega povpraševanja po živilih in 
posledični obremenitvi naravnih virov treba uskladiti zanesljivo preskrbo s hrano in 
ohranitev biotske raznovrstnosti; ugotavlja, da je boj proti okoljskim težavam, kot je 
propadanje tal, izguba biotske raznovrstnosti itd. bistvena za dolgoročno ohranitev 
kmetijske proizvodnje in zanesljive preskrbe s hrano.


