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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för jordbruk och 
landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att livsmedelssäkerhet är en fråga av grundläggande vikt 
för EU och efterlyser löpande åtgärder för att garantera livsmedelssäkerhet på EU-nivå 
och internationellt.

2. Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över följderna av den senaste tidens 
ekonomiska och finansiella kris, som fått de ekonomiska resurserna att minska inom alla 
delar av ekonomin, men får som inte får försämra övervakningen eller säkerheten när det 
gäller livsmedel. Parlamentet uppmanar kommissionen att stärka de befintliga 
programmen för livsmedelssäkerhet inom medlemsstaterna.

3. Europaparlamentet understryker att konsumenterna måste kunna tillgå livsmedel till ett 
rimligt pris samt fördömer avtal mellan aktörer i den storskaliga detaljhandeln och begär 
att det vidtas åtgärder för att sätta stopp för detta och för att ge slutkonsumenterna insyn i 
hur prissättningen av livsmedel går till.

4. Europaparlamentet beklagar slutsatserna från FN:s toppmöte 2010 om 
millennieutvecklingsmålen, som visar att tillväxtländerna har svårt att fullgöra åtagandena 
från år 2000 i fråga om uppnåendet av utvecklingsmålen.

5. Europaparlamentet välkomnar att Världsbanken inom ramen för FN:s toppmöte 2010 om 
millennieutvecklingsmålen tog initiativet att öka sitt stöd till jordbrukssektorn för att 
stimulera till högre avkastning, sysselsättning och livsmedelssäkerhet i 
låginkomstområden.

6. Europaparlamentet begär att kontrollerna av livsmedelssäkerheten i unionen förbättras och 
stärks samt ställer sig bakom slutsatserna i kommissionens rapport till Europaparlamentet 
och rådet om hur den officiella kontrollen i medlemsstaterna fungerar i fråga om 
livsmedelssäkerhet, djurhälsa, djurskydd och växtskydd (KOM(2010)0441). I denna 
rapport anger kommissionen sin avsikt att i nära samarbete med medlemsstaterna granska 
ett antal åtgärder för att effektivisera och bredda det sätt på vilket informationen om 
kontrollerna samlas in, analyseras och presenteras för att de nationella myndigheterna och 
kommissionen ska kunna ge EU-medborgarna fulla garantier för att kontrollsystemen 
fungerar effektivt.

7. Europaparlamentet understryker mot bakgrund av att efterfrågan på livsmedel runt 
förväntas öka runt om i världen och de påfrestningar som detta kommer att medföra för 
naturresurserna att man måste förena en trygg livsmedelsförsörjning med bevarandet av 
den biologiska mångfalden. Parlamentet konstaterar att bekämpningen av akuta 
miljöproblem som exempelvis markförstöring och förlust av biologisk mångfald är 
nyckeln till upprätthållandet av produktiviteten inom EU:s jordbruk och 
livsmedelssäkerheten på lång sikt.


