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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavia ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ja maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka ne myöhemmin hyväksyvät:

1. suhtautuu myönteisesti pellolta pöytään -strategian kunnianhimoiseen tavoitteeseen 
kehittää kestävä, terveyttä edistävä ja sopeutumiskykyinen elintarvikejärjestelmä, joka 
tarjoaisi kohtuuhintaista ja kaikkien eurooppalaisten kuluttajien saatavilla olevaa ruokaa 
ja sisältäisi kaikki elintarvikeketjun toimijat kattaen elintarvikkeiden tuotannon, 
kuljetuksen, jakelun, markkinoinnin ja kulutuksen;

2. korostaa, että on olennaisen tärkeää taata kaikkien strategiassa esitettyjen 
toimenpiteiden ympäristökestävyys sekä sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys 
elintarvikkeiden tuotantokapasiteetin ja tuotteiden tarjontatasojen ja saatavuuden 
turvaamiseksi sekä sisämarkkinoiden kaikkien toimijoiden kilpailukyvyn 
ylläpitämiseksi ja sen varmistamiseksi, että ketään ei jätetä jälkeen siirryttäessä kohti 
kestävämpää elintarvikejärjestelmää; toteaa tässä yhteydessä, että strategian 
täytäntöönpanossa on otettava huomioon syrjäisimpien alueiden tarpeet;

3. kiinnittää huomiota elintarvikkeiden tuomaan taloudelliseen ja sosiaaliseen lisäarvoon 
EU:ssa, mikä ei tarkoita ainoastaan sitä, että kansalaisille tarjotaan riittävästi terveyttä 
edistäviä ja kohtuuhintaisia elintarvikkeita, vaan että ala tarjoaa myös 
liiketoimintamahdollisuuksia, työllisyyttä ja kasvua;

4. painottaa, että pellolta pöytään -strategian tavoitteiden olisi perustuttava tieteelliseen 
lähestymistapaan, jossa keskitytään johdonmukaisiin ja näyttöön perustuviin 
toimintapolitiikan välineisiin;

5. kehottaa komissiota omaksumaan kokonaisvaltaisen ja kattavan lähestymistavan ja 
arvioimaan huolellisesti pellolta pöytään -strategian ja sen tavoitteiden globaaleja 
lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sisämarkkinoiden toimintaan sekä vaikutuksia 
muun muassa tarjonnan ja kysynnän tasapainoon, hintavaihteluihin ja 
kohtuuhintaisuuteen kuluttajille, kannattavuuteen tuottajille, kilpailukykyyn, 
suorituskykyyn ja siirtymän kustannustehokkuusanalyysiin, ottaen huomioon kestävän 
elintarviketuotannon myönteiset ja kielteiset ulkoisvaikutukset;

6. on yhtä mieltä siitä, että covid-19-pandemia on korostanut sellaisen vakaan, kestävän ja 
joustavan elintarvikejärjestelmän merkitystä, joka toimii kaikissa olosuhteissa ja joka 
kykenee toimittamaan eurooppalaisille kuluttajille riittävästi kohtuuhintaisia ja 
paikallisia elintarvikkeita; korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää ylläpitää 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja erityisesti elintarvikkeiden liikkuvuutta 
myös terveyskriisien aikana; painottaa myös, että pandemia olisi nähtävä myös 
mahdollisuutena rakentaa kestävä ja joustava elintarvikejärjestelmä eikä sitä pidä 
käyttää tekosyynä tavoitteiden tason laskemiseen, sillä kestävyys ja terveys kytkeytyvät 
toisiinsa;

7. katsoo, että terveyttä edistävien ja kestävällä tavalla tuotettujen elintarvikkeiden 
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kulutuksen edistäminen edellyttää elintarvikkeiden kulutustottumuksiin ja niiden 
tuotantoon, jalostukseen ja jakeluun tehtäviä muutoksia ja että näillä muutoksilla on 
vaikutuksia tarjontaan ja kysyntään, sisämarkkinoihin ja ekologiseen jalanjälkeen; 
palauttaa mieliin, että tämä siirtyminen kohti kestävyyttä on suunnanmuuttaja, jolla 
edistetään uudistettua kilpailukykyä kaikille EU:n elintarvikeketjuun osallistuville 
toimijoille;

8. muistuttaa samalla sellaisen eurooppalaisen omavaraisuuden merkityksestä, joka vastaa 
EU:n kansalaisten elintarviketuotantoa koskeviin tarpeisiin sekä määrällisesti että 
laadullisesti;

9. katsoo, että siirtymän toteuttamista ei pitäisi jättää yksinomaan kuluttajien vastuulle, 
sillä tarvitaan toimenpiteitä, jotka ovat johdonmukaisia eri toimintapolitiikkojen aloilla 
(maatalous, kauppa, ympäristö, terveys, koulutus, kilpailu jne.), sekä täydentäviä 
sääntelytoimenpiteitä;

10. painottaa, että menestyksekkään eurooppalaisen elintarvikejärjestelmän on vältettävä 
päällekkäisyyksiä ja ristiriitaisuuksia ympäristöön ja elintarvikkeisiin liittyvien 
olemassa olevien EU:n toimintapolitiikkojen kanssa; pyytää siksi komissiota 
varmistamaan säännöllisesti, että eri toimintapoliittiset välineet ovat keskenään 
johdonmukaisia;

11. toteaa, että yleisesti eurooppalaisten ruokavalio ei vastaa suosituksia terveyttä 
edistävästä ruokailusta, joka ei sulje pois mitään ruoka-ainetta edellyttäen, että sitä 
nautitaan sopiva määrä eikä liian usein, ja johon yhdistetään riittävästi liikuntaa; 
painottaa näin ollen, että kulutustottumuksia on tarpeen muuttaa kohti tasapainoisempaa 
ruokavaliota, johon sisältyy vähemmän pitkälle jalostettuja tuotteita ja vähemmän 
sokeria, suolaa ja rasvoja; kehottaa komissiota laatimaan kestäviä ja terveyttä edistäviä 
ruokavalioita koskevia unionin suuntaviivoja, jotka antavat selkeää tietoa kuluttajille ja 
tukevat jäsenvaltioita kansallisten elintarvikeohjelmien laadinnassa ja toteuttamisessa;

12. toteaa, että ruokavalioiden muutos ei saisi vaikuttaa kielteisesti tarjontaan eikä 
kuluttajien valinnanmahdollisuuksiin; katsoo, että kuluttajien tietoon perustuva valinta 
on keskeisessä asemassa siirtymässä kestävään elintarvikejärjestelmään;

13. katsoo, että terveyttä edistävän ja kestävän elintarvikkeiden kulutuksen menestyksekäs 
edistäminen edellyttää taloudellista tukea sekä kaikille eurooppalaisille kuluttajille 
suunnattua tehostettua elintarvikkeita ja ravitsemusta koskevaa valistusta, koulutusta ja 
tiedotusta;

14. toteaa, että muun muassa elintarvikkeiden kuluttajahinnat, tiedon puute, epäselvä 
tiedotus ja rajallinen tuotevalikoima ovat esteitä siirtymässä kohti kestävämpää 
elintarvikejärjestelmää; hyväksyy strategian tavoitteen varmistaa, että ”viime kädessä 
myös eniten kestävän tuotannon mukaisista elintarvikkeista tulee edullisimpia”; 
ehdottaa siksi, että hintojen olisi heijastettava oikeudenmukaisesti kuluttajille ja 
tuottajille koituvia pitkän aikavälin kustannuksia; kehottaa hallituksia, komissiota ja 
asiaankuuluvia sidosryhmiä varmistamaan, että kuluttajat ovat tietoisia siitä, että 
kestävämmällä tavalla tuotetut elintarvikkeet eivät välttämättä ole kalliimpia;

15. korostaa, että on erittäin tärkeää edistää kaikkien elintarvikeketjun toimijoiden 
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osallistumista ja yhteistyötä tämän strategian arvioinnissa, täytäntöönpanossa ja 
seurannassa, jotta voidaan varmistaa tehokas yhteinen toiminta kohti oikeudenmukaista 
siirtymää; korostaa, että tähän prosessiin olisi sisällyttävä arvon tasapuolisempi 
jakautuminen kaikkien elintarvikeketjun toimijoiden kesken, viljelijöiden 
neuvotteluaseman vahvistuminen ja erityisesti pienten yritysten ja tuottajien sekä tukku- 
ja vähittäiskaupan yritysten välisten markkinasuhteiden paraneminen;

16. korostaa, että pellolta pöytään -strategiassa on omaksuttava vahvempi alueellinen 
lähestymistapa, jossa otetaan huomioon tuotannon erityispiirteet niissä jäsenvaltioissa, 
joissa elintarviketuotanto on vaarassa siirtyä kolmansiin maihin; kehottaa komissiota 
seuraamaan tarkasti tuotantokapasiteetin siirtämistä kolmansiin maihin ja lisäämään 
tukeaan pienille tuottajille, alueellisille elintarvikejärjestelmille ja mahdollisuuksien 
mukaan lyhyille toimitusketjuille, jotta kuluttajille voidaan tarjota tuoreita, kestäviä, 
kohtuuhintaisia ja laadukkaita tuotteita;

17. painottaa, että elintarvikeketjun eri toimijoita on tuettava terveyttä edistävien ja 
kestävien elintarvikevaihtoehtojen saatavuuden ja kohtuuhintaisuuden lisäämiseksi; 
katsoo, että eurooppalaisia julkisia elintarvikehankintoja koskevan lainsäädännön olisi 
edistettävä julkisten laitosten paikallisia ja laadukkaita elintarvikkeiden 
toimitusjärjestelmiä, millä olisi myös hyvin myönteisiä vaikutuksia kuluttajille, 
viljelijöille ja maaseutualueille; ehdottaa, että ympäristöä säästäviin ja kestäviin 
julkisiin hankintoihin sisällytetään joustavampia kriteerejä paikallisten ja alueellisten 
tuotteiden, myös luomutuotteiden, aitojen perinteisten tuotteiden (APT) ja suojatulla 
alkuperänimityksellä (SAN) sekä suojatulla maantieteellisellä merkinnällä (SMM) 
varustettujen tuotteiden sisällyttämiseksi hankintoihin erityisesti soveltamalla 
nollakilometriperiaatetta kouluruokaloissa; suosittelee lisätuen tarjoamista kansallisille 
ja paikallisille julkisia elintarvikehankintoja koskeville innovatiivisille politiikoille;

18. kehottaa komissiota rohkaisemaan elintarvikeketjun toimijoiden, erityisesti viljelijöiden, 
kumppanuuksia; korostaa tarvetta edistää kestäviä tuotantomenetelmiä ja 
kiertotalouteen perustuvia liiketoimintamalleja, kuten pakkauksettomia tuotteita myyviä 
myymälöitä, jotka perustuvat sosiaaliseen innovointiin ja yhteisötalouteen, esimerkiksi 
tuottajien ja kuluttajien edun mukaisia yhden tai useamman sidosryhmän 
yhteistyöjärjestelmiä, ja tarvetta varmistaa, että ne voivat toimia ja kasvaa kaikissa 
jäsenvaltioissa; korostaa, että on yhtä tärkeää edistää tuottajaorganisaatioita, toimialojen 
välisiä verkostoja ja yritysverkostoja elintarvikkeiden jalostuksen ja vähittäiskaupan 
alalla, erityisesti mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) 
kohdalla, jotta ne voidaan ottaa mukaan tähän siirtymään ja vähentää tähän 
lähestymistapaan sitoutuviin kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia;

19. kehottaa komissiota arvioimaan muutokset kuluttajakäyttäytymisessä, kuten 
elintarvikkeiden verkko-ostoksissa;

20. muistuttaa, että EU:n elintarvikealalla toimii tyypillisesti erittäin suuri määrä pk-
yrityksiä, jotka pyrkiessään parantamaan toimintansa kestävyyttä kohtaavat 
ponnisteluistaan huolimatta monenlaisia esteitä, kuten tiedon, taloudellisten resurssien 
saatavuuden ja teknisten taitojen puute; korostaa tarvetta järjestää kuulemisia ja 
vaikutustenarviointeja pk-yrityksiä ja yhteistyöjärjestelmiä varten suunnitelluista 
toimenpiteistä; kehottaa siksi komissiota varmistamaan, että kaikki pellolta pöytään -
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strategian toimet mahdollistavat siirtymän, joka luo todellisia mahdollisuuksia ja 
tasapuoliset toimintaedellytykset, tarjoaa riittävästi joustavuutta ja vähentää ja 
yksinkertaistaa entisestään elintarvikealan mikro- ja pienyritysten sekä yhteisötalouden 
yritysten tarpeetonta hallinnollista taakkaa; korostaa tässä yhteydessä, että on erittäin 
tärkeää toteuttaa oikeudenmukaista siirtymää koskevia konkreettisia toimenpiteitä, 
kuten tarjota lisätukea EU:n rahoituksen hallinnointiin, parantaa valmiuksien 
kehittämistä ja tarjota merkittäviä resursseja innovatiivisten ja digitaalisten ratkaisujen 
tehokkaaseen käyttöön, jotta voidaan vahvistaa näiden yritysten kilpailuasemaa EU:n 
elintarvikejärjestelmässä;

21. kehottaa komissiota helpottamaan mikroyritysten tuottamien laadukkaiden tuotteiden 
pääsyä paikallisille markkinoille;

22. kannattaa hallintokehyksen ja vastuullisia liiketoiminta- ja markkinointikäytäntöjä 
koskevien selkeiden käytännesääntöjen laatimista elintarvike- ja 
vähittäiskauppayrityksille, jotta lisätään yritysten tietoisuutta kestävyyden ja terveyden 
edistämisen sekä ruokahävikin torjunnan tärkeydestä ja varmistetaan, että yritykset 
saatetaan vastuuseen, kun otetaan huomioon niiden vaikutus kuluttajien valintoihin; 
katsoo, että sääntöjen arviointi on tarpeen, jotta voidaan vähentää runsaasti rasvaa, 
sokeria ja suolaa sisältävien elintarvikkeiden ja juomien lapsiin kohdistettua 
markkinointia ja mainontaa;

23. vaatii, että käytännesääntöihin on liitettävä vankka seuranta- ja arviointimekanismi; 
kehottaa jakamaan lisäarvon oikeudenmukaisesti elintarvikeketjussa;

24. painottaa, että kehyksessä olisi otettava huomioon toimitusketjun kaikkien toimijoiden 
ympäristökestävyys ja taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys, ja kehottaa tässä 
yhteydessä komissiota varmistamaan sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan 
direktiivin (2005/29/EY)1 ja direktiivin (EU) 2019/6332 tehokkaan täytäntöönpanon;

25. katsoo, että nämä aloitteet olisi määriteltävä riittävästi ja asianmukaisesti, mukautettava 
yritysten kokoon ja tyyppiin ja niissä olisi otettava huomioon eurooppalaisten yritysten 
olemassa olevat parhaat käytännöt ja sitoumukset; panee tyytyväisenä merkille 
komission toteuttamat toimet, joilla tuetaan erityisesti pk-yritysten kestävien 
liiketoimintakäytäntöjen täytäntöönpanoa ja kehitetään kumpaakin aloitetta kaikkien 
asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa;

26. panee tyytyväisenä merkille komission aloitteen edistää terveellisempiä ja 
tasapainoisempia ruokavalioita määrittelemällä ravintosisältöprofiileja, joita 
täydennetään vankkaan, riippumattomaan ja viimeisimpään tieteelliseen tutkimukseen 
perustuvalla pakkauksen etupuolelle tehtävällä pakollisella ja yhdenmukaistetulla 
elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnällä, millä lisätään kuluttajien ymmärrystä ja 
annetaan heille asianmukaisesti tietoa ja samalla edesautetaan sairauksien vähenemistä 
väestön keskuudessa ja varmistetaan sukupolven hyvä terveydentila; korostaa, että on 
tärkeää tarjota tietoa kuluttajille ja varmistaa tiedon selkeys erityisesti käyttämällä 
välinettä, joka on helppotajuinen, sekä ottamalla huomioon heikoimmassa asemassa 

1 EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22.
2 EUVL L 111, 25.4.2019, s. 59.
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olevien ryhmien, kuten vammaisten ja vanhusten, tarpeet;

27. huomauttaa, että jäsenvaltioissa on käytössä useita pakkauksen etupuolelle tehtäviä 
ravintoarvomerkintöjä koskevia järjestelmiä, ja korostaa yhdenmukaistettujen 
merkintöjen tuomia etuja sisämarkkinoiden toiminnalle ja kuluttajien ymmärtämykselle;

28. korostaa, että liikalihavuusilmiö, joka koskee lähes puolta unionin aikuisväestöstä ja 
jolla on haitallisia vaikutuksia terveyteen, edellyttää entistä päättäväisempiä 
tasapainoista ruokavaliota edistäviä toimia; toteaa, että kansainväliset 
terveysasiantuntijat ja erityisesti Maailman terveysjärjestön asiantuntijat ovat 
määrittäneet valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden pakkauksen etupuolelle tehtävät 
ravintoarvomerkinnät välineeksi, joka auttaa kuluttajia tekemään tietoon perustuvia ja 
terveyttä edistäviä elintarvikevalintoja, sillä niiden ansiosta kuluttajat voivat vertailla 
tuotteiden ravintoarvoja, mikä mahdollistaa tietoon perustuvien ostopäätösten 
tekemisen;

29. panee merkille kuluttajien näkemyksen, jonka mukaan nykyinen sääntelykehys ei täysin 
mahdollista selkeää ja helposti ymmärrettävää tietoa tuotteiden ravintoarvosta, ja panee 
siksi tyytyväisenä merkille komission aikomukseen selvittää ja ehdottaa uusia tapoja 
parantaa elintarvikkeiden ravintoarvomerkintöjä;

30. pyytää komissiota selvittämään, olisiko syytä soveltaa erityisedellytyksiä ja poikkeuksia 
tiettyihin elintarvikeryhmiin tai elintarvikkeisiin, kuten oliiviöljyyn ja SAN-, SMM- tai 
APT-merkinnällä varustettuihin tuotteisiin sekä yhden ainesosan tuotteisiin; korostaa 
tarvetta toteuttaa asianmukaisia ja räätälöityjä toimenpiteitä mikroyritysten sekä 
pienten, keskisuurten ja yhteisötalouden yritysten tukemiseksi näiden merkintöjen 
täytäntöönpanon yhteydessä;

31. pitää keskeisen tärkeänä vastata Euroopan parlamentin useissa yhteyksissä välittämiin 
kuluttajien kasvaviin ja hellittämättömiin vaatimuksiin, jotka koskevat parempaa tietoa 
ostettavien elintarvikkeiden alkuperästä, ottamalla käyttöön alkuperää koskevat 
pakolliset merkinnät tietyille elintarviketuotteille, kuten hunaja, kalat ja äyriäiset sekä 
jalostettujen tuotteiden ainesosat, sisämarkkinoiden yhtenäisyyttä täysin kunnioittaen ja 
asianmukaisen vaikutustenarvioinnin perusteella; katsoo myös, että nämä merkinnät 
voitaisiin ulottaa koskemaan myös eläinten hyvinvointia, kestävyyttä ja torjunta-
ainejäämien määrää, välttäen liialliset merkinnät, jotka voisivat hämmentää kuluttajia; 
pyytää siksi komissiota tekemään tätä varten tiivistä yhteistyötä Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen kanssa; korostaa, että unioniin tuodut tuotteet, jotka 
eivät täytä eurooppalaisia ympäristö- tai terveysstandardeja, vaarantavat kuluttajien 
terveyden ja synnyttävät epäreilua kilpailua eurooppalaisille tuottajille;

32. suhtautuu myönteisesti komission aikomukseen kehittää uusi kehys kestävällä tavalla 
tuotettujen elintarvikkeiden pakkausmerkinnöille; kehottaa komissiota määrittelemään 
menetelmät ja täsmentämään, mitkä kestävyyden ulottuvuudet tultaisiin kattamaan;

33. korostaa, että asetuksessa (EU) N:o 1169/20113 edellytetään, että jos elintarvikkeen 
alkuperä ilmoitetaan eikä se ole sama kuin pääainesosan, pääainesosan alkuperä on 
myös ilmoitettava tai ainakin mainittava, että sen alkuperä on eri kuin elintarvikkeen 

3 EUVL L 304, 22.11.2011, s. 18.
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alkuperä; huomauttaa, että käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tuotteita, joiden 
ensisijaisia ainesosia ei ole hankittu paikallisesti tai alueellisesti, voidaan pitää kaupan 
sellaisina, jos kyseisten muiden kuin paikallisten ensisijaisten ainesosien alkuperä on 
merkitty pienellä kirjoitetulla tekstillä; korostaa, että sellaisten markkinointikäytäntöjen 
näkyvyys, joissa käytetään kansallisia, alueellisia ja paikallisia nimiä ja tunnuksia 
tuotteille, joiden ensisijaisia ainesosia ei ole hankittu kansallisesti, alueellisesti tai 
paikallisesti, ja EU:n merkintävaatimukset ovat keskenään epätasapainossa; katsoo, että 
tämä voi mahdollisesti johtaa harhaan ja rajoittaa kuluttajien oikeutta saada 
asianmukaista tietoa; kehottaa komissiota korjaamaan tämän epätasapainon;

34. panee tyytyväisenä merkille komission ilmoituksen, että se tarkistaa 
elintarvikekontaktimateriaaleja koskevaa lainsäädäntöä kuluttajien turvallisuuden ja 
kansanterveyden parantamiseksi;

35. suhtautuu myönteisesti komission aikomukseen ehdottaa oikeudellisesti sitovia 
tavoitteita ruokahävikin vähentämiseksi EU:ssa; kehottaa lisäksi komissiota 
selkiyttämään EU:n nykyisiä ”viimeinen käyttöpäivä” - ja ”parasta ennen” -merkintöjä 
koskevia sääntöjä ruokajätteen ja ruokahävikin ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi sekä 
tekemään merkinnöistä selkeämpiä, johdonmukaisempia ja ymmärrettävämpiä 
kuluttajille; pyytää komissiota tältä osin edistämään useiden sidosryhmien 
lähestymistapaa kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi ja kannustamaan 
elintarviketeollisuutta toteuttamaan käytännön ratkaisuja, joilla nopeutetaan 
ruokahävikin torjuntaa; toteaa, että tätä varten suunnitellut toimenpiteet ja jätehuolto 
eivät saisi aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia eikä tarpeettomia hallinnollisia 
rasitteita, joista pienemmät yritykset eivät kykene selviytymään; toteaa, että parlamentti 
odottaa malttamattomana viiteskenaariota, jossa ruokahävikkiä vähennetään koko EU:n 
alueella;

36. tukee komissiota sen pyrkimyksissä torjua elintarvikepetoksia ja -väärennöksiä, joilla 
kuluttajia johdetaan harhaan ja jotka vääristävät kilpailua sisämarkkinoilla, ja pitää 
välttämättömänä, että petoksentekijöille määrättävistä seuraamuksista tehdään 
varoittavampia, tuotteiden laatuvaatimusten noudattamisen tehokkaaseen ja 
vaikuttavaan valvontaan varataan riittävät resurssit, myös pandemian aikana, ja 
toimivaltaiset viranomaiset ja tulliviranomaiset varustetaan riittävällä henkilöstöllä sekä 
jatketaan tiedonvaihdon vahvistamista sisämarkkinoilla; pyytää parantamaan asetuksen 
(EU) N:o 1169/2011 täytäntöönpanon valvontaa, jota tuetaan EU:n tason oikeudellisilla 
määritelmillä käsitteille ”elintarvikepetos ja -rikos” ja ”väärentäminen” 
harhaanjohtavina menettelyinä, joita voidaan pitää petollisena toimintana;

37. toistaa, että elintarvikkeiden laatueroja ei voida hyväksyä ja että niitä on torjuttava 
täysimääräisesti, jotta vältetään eurooppalaisten kuluttajien syrjiminen ja 
harhaanjohtaminen; katsoo siksi, että pellolta pöytään -strategiaan on sisällytettävä 
säännöksiä, joilla estetään elintarvikkeiden laatuerot, ja kehottaa komissiota tätä varten 
seuraamaan tiiviisti markkinatilannetta ja ehdottamaan tarvittaessa kohdennettua 
lainsäädäntöä; korostaa lisäksi kuluttajajärjestöjen roolia harhaanjohtavien käytäntöjen 
tunnistamisessa;

38. korostaa, että kolmansista maista peräisin olevien tuotteiden valvonnan suuret erot sekä 
EU:n tulliliiton saapumispaikoissa sovellettavien tullimenettelyjen ja 
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seuraamuspolitiikkojen erot aiheuttavat usein paitsi elintarvikeketjujen vääristymiä 
myös suuria terveys- ja turvallisuusriskejä kuluttajille sisämarkkinoilla; painottaa, että 
koordinoitu ja yhdenmukaistettu lähestymistapa epäreiluihin kilpailukäytäntöihin ja 
tarve soveltaa elintarvikestandardeja ja -käytäntöjä tasavertaisesti kaikissa unioniin 
saapumispaikoissa ennalta varautumisen periaate asianmukaisesti huomioon ottaen on 
ratkaisevan tärkeää elintarvikkeiden keskeytymättömän virtauksen varmistamiseksi 
kaikissa jäsenvaltioissa, noudattaen samalla korkeatasoisia turvallisuustarkastuksia, 
joilla voidaan havaita ja ehkäistä kolmansien maiden tuonnista aiheutuvat riskit 
terveydelle ja kasvinsuojelulle ja biologiset vaaratekijät;

39. vaatii komissiota varmistamaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ja täysin 
toissijaisuusperiaatetta noudattaen, että tullivalvonnassa kaikkialla EU:ssa noudatetaan 
samoja standardeja yhdenmukaistettujen ja standardoitujen tullitarkastusten avulla; 
kehottaa lisäksi komissiota lisäämään EU:n ja kansainvälisen tason yhteistyötä 
asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten välillä, jotta taataan yhdenmukainen ja 
yhtenäinen valvonta kaikissa unioniin saapumispaikoissa ja varmistetaan näin kaikkien 
elintarvikkeiden jäljitettävyys;

40. kehottaa komissiota varmistamaan ennakoivan kauppa- ja tullipolitiikan avulla, että 
sisämarkkinoille tuodut elintarvikkeet ovat tiukkojen eurooppalaisten elintarvikkeiden 
turvallisuutta koskevien säännösten mukaisia, jotta voidaan suojella eurooppalaisten 
yritysten, erityisesti pk-yritysten, kilpailukykyä ja sisämarkkinoiden eheyttä;

41. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan direktiivin 2005/29/EY täytäntöönpanoa, jotta 
elintarvikkeita koskevien harhaanjohtavien ja perusteettomien ympäristöväittämien 
muodostamaan ongelmaan voidaan puuttua tehokkaammin myös silloin, kun tehdään 
etäsopimuksia verkkokauppapaikoilla, jotta kuluttajien olisi helpompi tunnistaa 
ympäristöä säästävät tuotteet; toteaa, että tämä ei syrjisi yrityksiä, jotka ovat toteuttaneet 
kiitettäviä toimia ympäristön hyväksi.
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