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Schriftelijke verklaring, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van het 
Parlement, over voedselverspilling1

1. Terwijl 122 miljoen EU-burgers in armoede dreigen te vervallen, wordt jaarlijks 100 
miljoen ton voedsel in de EU verspild. Met deze hoeveelheid voedsel zou het probleem 
van de honger in de wereld kunnen worden opgelost.

2. Elke ton niet verspilde levensmiddelen betekent potentieel 4,2 ton minder CO2-uitstoot en 
een geringer verbruik van natuurlijke hulpbronnen.

3. Het thema van de Expo 2015 is "De planeet voeden, energie voor het leven".

4. De Commissie wordt met klem verzocht de lidstaten aan te zetten tot maatregelen tegen 
voedselverspilling in elk stadium van de voedselvoorzieningsketen, vanaf de productie tot 
de consumptie.

5. De Commissie wordt aangespoord tot een dialoog met de betrokken partijen om te 
bereiken dat onverkochte eetbare levensmiddelen beschikbaar worden gesteld aan 
liefdadigheidsorganisaties.

6. Op 19 januari 2012 heeft het Parlement een resolutie aangenomen over "het voorkomen 
van voedselverspilling: strategieën voor een doelmatiger voedselvoorzieningsketen in de 
EU"2.

7. De Commissie wordt daarom opgeroepen om de lidstaten ertoe aan te moedigen om hun 
burgers voor te lichten, goede praktijken te bevorderen, analyses uit te voeren en de aanzet 
te geven tot informatiecampagnes over voedselverspilling.

8. De Commissie wordt tevens verzocht om 2016 uit te roepen tot het Europees Jaar tegen 
voedselverspilling.

9. Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de 
Commissie en de Raad.

1 Overeenkomstig artikel 136, leden 4 en 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door 
de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend, met de namen van de ondertekenaars in de 
notulen vermeld en aan de geadresseerden toegezonden. De verklaring heeft echter geen bindende werking voor 
het Parlement.
2  PB C 227 E van 6.8.2013, blz. 25.


