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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att 
som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet välkomnar ambitionen i strategin från jord till bord och dess mål att 
inrätta ett hållbart, hälsosamt och motståndskraftigt livsmedelssystem som 
tillhandahåller livsmedel som är prismässigt överkomliga och tillgängliga för alla 
konsumenter i EU, och som omfattar alla aktörer i livsmedelskedjan, inbegripet 
produktion, transport, distribution, marknadsföring och konsumtion av livsmedel.

2. Europaparlamentet betonar att det är av avgörande vikt att säkerställa att alla strategins 
åtgärder är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara, för att säkra 
livsmedelsproduktionskapaciteten, försörjningsnivåer och tillgång till produkter, och för 
att upprätthålla konkurrenskraften för alla aktörer på den inre marknaden och säkerställa 
att ingen lämnas utanför i omställningen till ett mer hållbart livsmedelssystem. 
Parlamentet noterar i detta avseende att det vid genomförandet måste tas hänsyn till 
behoven i de yttersta randområdena.

3. Europaparlamentet poängterar livsmedlens ekonomiska och sociala mervärde i EU, 
vilket inte enbart innebär att medborgarna erbjuds tillräckligt med hälsosamma 
livsmedel till rimliga priser, utan även att man främjar affärsmöjligheter, sysselsättning 
och tillväxt.

4. Europaparlamentet understryker att från jord till bord-strategins mål bör bygga på ett 
vetenskapligt grundat förhållningssätt som fokuserar på samstämmiga och 
faktabaserade politiska instrument.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta ett helhetsinriktat och 
övergripande tillvägagångssätt och noggrant bedöma de globala kort- och långsiktiga 
effekterna av strategin från jord till bord och dess mål för den inre marknadens funktion, 
däribland konsekvenserna för balansen mellan tillgång och efterfrågan, prissvängningar, 
överkomliga priser för konsumenterna, lönsamhet för producenter, konkurrenskraft, 
resultat och analys av omställningens kostnadseffektivitet, med beaktande av de positiva 
och negativa externa effekterna av en hållbar livsmedelsproduktion.

6. Europaparlamentet instämmer i att covid-19-pandemin har visat hur viktigt det är att 
säkerställa ett solitt, hållbart och motståndskraftigt livsmedelssystem som fungerar 
under alla förhållanden och som kan se till att de europeiska konsumenterna har tillgång 
till ett tillräckligt stort utbud av prismässigt överkomliga livsmedel och lokala 
livsmedel. Parlamentet betonar i detta sammanhang behovet av att se till att den inre 
marknaden fungerar smidigt även i fortsättningen, särskilt när det gäller rörligheten för 
livsmedel, även under hälsokriser. Parlamentet betonar samtidigt att pandemin också 
bör ses som en möjlighet att bygga ett hållbart och motståndskraftigt livsmedelssystem, 
och inte som ursäkt för att sänka ambitionerna, eftersom hållbarhet och hälsa hänger 
ihop.
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7. Europaparlamentet anser att främjandet av en hälsosam och hållbar 
livsmedelskonsumtion kräver förändringar i konsumtionsmönstren för livsmedel och i 
produktionen, bearbetningen och distributionen av livsmedelsprodukter, samtidigt som 
hänsyn tas till de konsekvenser som dessa förändringar har för utbud och efterfrågan, 
den inre marknaden och det ekologiska fotavtrycket. Parlamentet erinrar om att 
omställningen till hållbarhet kommer att vara en avgörande vändpunkt för att främja en 
förnyad konkurrenskraft för alla aktörer inom EU:s livsmedelskedja.

8. Europaparlamentet påminner samtidigt om vikten av europeisk självförsörjning som 
tillgodoser EU-medborgarnas behov av livsmedelsproduktion både när det gäller 
kvantitet och kvalitet.

9. Europaparlamentet anser att konsumenterna inte ensamma bör ansvara för denna 
övergång, utan att det behövs åtgärder som är samstämmiga från en politik till en annan 
(jordbruk, handel, miljö, hälsa, utbildning, konkurrens osv.) och en rad kompletterande 
regleringsåtgärder.

10. Europaparlamentet understryker att ett framgångsrikt europeiskt livsmedelssystem 
måste undvika överlappningar och skillnader inom befintliga miljö- och 
livsmedelsbaserade EU-politiker. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att 
regelbundet se över den övergripande samstämmigheten mellan de olika politiska 
verktygen.

11. Europaparlamentet konstaterar att européernas kosthållning i allmänhet inte 
överensstämmer med rekommendationerna om hälsosam kost, som inte utesluter några 
livsmedel så länge de konsumeras i rätt mängd och lagom ofta och kombineras med 
tillräcklig fysisk aktivitet. Parlamentet betonar därför att konsumtionsmönstren måste 
ändras till en mer balanserad kost med färre ultrabearbetade produkter och mindre 
socker, salt och fett. Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta europeiska 
riktlinjer för hälsosam och hållbar kosthållning, som skapar klarhet för konsumenterna 
och att hjälper medlemsstaterna att utarbeta och genomföra sina nationella 
livsmedelsplaner.

12. Europaparlamentet anser att förändrade kostvanor inte får inverka negativt på utbudet 
och konsumenternas valmöjligheter. Parlamentet anser att konsumenternas 
välinformerade val är avgörande för omställningen till ett hållbart livsmedelssystem.

13. Europaparlamentet anser att ett lyckat främjande av en hälsosam och hållbar 
konsumtion av livsmedel kräver ekonomiskt stöd, samt bättre upplysning, utbildning 
och information om livsmedel och nutrition för alla europeiska konsumenter.

14. Europaparlamentet konstaterar att kostnaderna för livsmedelsprodukter för 
konsumenterna, brist på kunskap, oklar information och ett begränsat produkturval är 
hinder för mer hållbara livsmedel. Parlamentet godkänner strategins mål att säkerställa 
att ”de mest hållbara livsmedlen i slutändan också blir de mest överkomliga 
prismässigt”. Parlamentet anser därför att priserna tydligt måste återspegla de 
långsiktiga kostnaderna för konsumenterna och producenterna. Parlamentet uppmanar 
regeringarna, kommissionen och berörda parter att göra konsumenterna medvetna om 
att mer hållbara livsmedel inte nödvändigtvis behöver vara dyrare.



AD\1227364SV.docx 5/11 PE661.894v02-00

SV

15. Europaparlamentet betonar vikten av att främja att alla aktörer i 
livsmedelsförsörjningskedjan deltar och samarbetar i bedömningen, genomförandet och 
övervakningen av denna strategi, för att säkerställa effektiva gemensamma åtgärder för 
en rättvis omställning. Parlamentet betonar att denna process bör omfatta en jämnare 
omfördelning av värdet mellan alla aktörer i livsmedelsförsörjningskedjan, stärka 
jordbrukarnas förhandlingsstyrka och i synnerhet förbättra marknadsförbindelserna 
mellan småföretag och producenter och parti- och detaljhandelsföretag.

16. Europaparlamentet betonar att från jord till bord-strategin måste bli mer utpräglat 
regional och beakta produktionens särdrag i de medlemsstater där det föreligger en risk 
för att livsmedelsproduktionen flyttar till tredjeländer. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att noga övervaka utlokaliseringen av produktionen till tredjeländer och 
öka sitt stöd till små producenter, regionala livsmedelssystem och, när det är möjligt, 
korta leveranskedjor, som kan vara en källa till färska, hållbara och prismässigt 
överkomliga produkter av hög kvalitet för konsumenterna.

17. Europaparlamentet betonar att de olika aktörerna i livsmedelsproduktionskedjan måste 
stödjas för att öka tillgången till hälsosamma och hållbara livsmedelsalternativ till 
överkomliga priser. Parlamentet anser att lagstiftningen om europeisk offentlig 
upphandling av livsmedel bör främja lokala livsmedelsförsörjningssystem av hög 
kvalitet för offentliga inrättningar, vilket även skulle ha många positiv effekter för 
konsumenter, jordbrukare och landsbygdsområden. Parlamentet föreslår att man inför 
mer flexibla kriterier för att få med lokala och regionala produkter i den gröna och 
hållbara offentliga upphandlingen, däribland ekologiska produkter, garanterade 
traditionella specialiteter (GTS), produkter med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) 
och produkter med skyddad geografisk beteckning (SGB), i synnerhet genom att anta 
principen om närproducerat i skolmatsalar. Parlamentet rekommenderar ytterligare stöd 
för en nationell och lokal innovativ politik för offentlig upphandling av livsmedel.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra partnerskap mellan aktörer i 
livsmedelsförsörjningskedjan, särskilt mellan jordbrukare. Parlamentet betonar att man 
måste främja hållbara produktionsmetoder och cirkulära affärsmodeller, såsom 
förpackningsfria butiker, som bygger på social innovation och den sociala ekonomin, 
till exempel samarbetsinriktade system med en eller flera aktörer som agerar i 
producenters och konsumenters intresse, och se till att de kan fungera och växa i alla 
medlemsstater. Parlamentet betonar också vikten av att främja producentorganisationer, 
branschövergripande nätverk och företagsnätverk i livsmedelsindustrin och 
detaljhandeln, särskilt för mikroföretag samt små och medelstora företag, för att 
involvera dem i denna omställning och minska de negativa konsekvenserna för dem 
som åtar sig att följa denna strategi.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera förändringarna i 
konsumentbeteende, t.ex. köp av livsmedel på nätet.

20. Europaparlamentet påminner om att livsmedelssektorn i EU präglas av en hög andel 
små och medelstora företag, som trots sina ansträngningar ställs inför många hinder när 
det gäller att förbättra hållbarhetsprestandan, t.ex. brist på information, tillgång till 
ekonomiska resurser och tekniska färdigheter. Parlamentet betonar behovet av att 
genomföra samråd och konsekvensanalyser av de åtgärder som planeras för små och 
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medelstora företag och samarbetsinriktade system. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att säkerställa att alla åtgärder inom ramen för strategin från jord till bord 
möjliggör en omställning som skapar verkliga möjligheter och lika villkor, ger 
tillräcklig flexibilitet och ytterligare minskar och förenklar onödiga administrativa 
bördor för mikroföretag och små företag inom livsmedelsbranschen samt för företag 
inom den sociala ekonomin. Parlamentet betonar i detta avseende den avgörande 
betydelsen av att vidta konkreta åtgärder för en rättvis omställning, såsom ytterligare 
stöd till förvaltningen av EU-medel, förbättrad kapacitetsuppbyggnad och betydande 
resurser till ett effektivt bruk av innovativa och digitala lösningar, för att stärka sådana 
företags konkurrenskraft i EU:s livsmedelssystem.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att underlätta tillträdet för 
kvalitetsprodukter från mikroföretag på lokala marknader.

22. Europaparlamentet stöder inrättandet av en styrningsram och en tydlig uppförandekod 
för livsmedels- och detaljhandelsföretag när det gäller ansvarsfulla affärs- och 
marknadsföringsmetoder, för att öka medvetenheten bland företagen om vikten av 
hållbarhet, hälsa och kampen mot matsvinn, och att de hålls ansvariga, med tanke på att 
de kan påverka konsumenternas val. Parlamentet anser att det är nödvändigt att 
utvärdera bestämmelserna, för att minska marknadsföring och reklam till barn av 
livsmedel och drycker med höga halter av fett, socker och salt.

23. Europaparlamentet insisterar på att uppförandekoden måste åtföljas av en gedigen 
övervaknings- och utvärderingsmekanism. Parlamentet efterlyser en rättvis fördelning 
av mervärdet i livsmedelsförsörjningskedjan.

24. Europaparlamentet betonar att denna ram bör beakta den miljömässiga, ekonomiska och 
sociala hållbarheten för alla aktörer i leveranskedjan, och uppmanar därför 
kommissionen att garantera ett faktiskt genomförande av direktivet om otillbörliga 
affärsmetoder (direktiv 2005/29/EG)1 och direktiv 2019/633/EU2.

25. Europaparlamentet anser att dessa initiativ bör vara tillräckligt och korrekt definierade 
och anpassade till de berörda företagens storlek och typ, och erkänna befintlig bästa 
praxis och åtaganden som europeiska företag redan gjort. Parlamentet välkomnar de 
åtgärder som kommissionen vidtagit för att ge särskilt stöd till små och medelstora 
företags genomförande av hållbara affärsmetoder och utveckla båda initiativen 
tillsammans med alla berörda intressenter.

26. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att främja hälsosammare och 
mer balanserade kostvanor genom att skapa näringsprofiler, med obligatorisk och 
harmoniserad märkning av näringsvärdet i livsmedel på förpackningens framsida, 
baserade på välgrundad, oavhängig och uppdaterad vetenskaplig forskning, vilket 
underlättar konsumenternas förståelse och ger dem möjlighet att få korrekt information, 
och samtidigt bidrar till att minska sjukdomar bland befolkningen och säkerställa en 
frisk generation. Parlamentet betonar vikten av att informera konsumenterna och göra 
informationen tydligare, framför allt genom att använda ett verktyg som är lätt att förstå, 
samt ta hänsyn till behoven hos de mest utsatta grupperna, såsom personer med 

1 EUT L 149, 11.6.2005, s. 22.
2 EUT L 111, 25.4.2019, s. 59.
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funktionsnedsättning och äldre personer.

27. Europaparlamentet påpekar att det finns flera system för näringsvärdesmärkning på 
förpackningens framsida i bruk i medlemsstaterna, och understryker samtidigt 
fördelarna med en harmoniserad märkning för den inre marknadens funktion och med 
tanke på konsumentinformation och konsumentförståelse.

28. Europaparlamentet betonar att övervikt, som berör nästan varannan vuxen i EU, med 
sina negativa konsekvenser för hälsan, kräver beslutsammare åtgärder för en mer 
balanserad kosthållning. Parlamentet konstaterar att internationella hälsoexperter 
särskilt inom Världshälsoorganisationen, har betecknat näringsvärdesmärkningen på 
framsidan av färdigförpackade livsmedel som ett verktyg som hjälper konsumenter att 
göra informerade och hälsosamma val av livsmedel, som gör det möjligt för 
konsumenterna att jämföra produkters näringsvärde, så att de kan göra välgrundade 
köpbeslut.

29. Europaparlamentet noterar konsumenternas uppfattning att det befintliga regelverket 
inte fullständigt möjliggör tydlig och lättbegriplig information om näringsvärdet i 
produkter, och välkomnar därför kommissionens avsikt att undersöka och föreslå nya 
sätt att förbättra näringsvärdesmärkningen för livsmedel.

30. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka behovet av att tillämpa 
särskilda villkor och undantag för vissa livsmedelskategorier eller livsmedel, t.ex. 
olivolja, för produkter som omfattas av skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade 
geografiska beteckningar eller för garanterade traditionella specialiteter samt livsmedel 
med en enda ingrediens. Parlamentet betonar behovet av lämpliga och skräddarsydda 
åtgärder till stöd för mikroföretag, små och medelstora företag samt företag inom den 
sociala ekonomin vid genomförandet av sådan märkning.

31. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att svara på de växande och enträgna 
kraven från konsumenterna, som parlamentet många gånger har vidarebefordrat, på 
bättre information om ursprunget på de produkter som de köper, genom att överväga att 
införa obligatorisk ursprungslandsmärkning för vissa livsmedelsprodukter, däribland 
honung, fisk- och skaldjur och för ingredienser som ingår i bearbetade produkter, med 
full respekt för den inre marknadens integritet och utifrån effektiv 
konsekvensbedömning. Parlamentet anser dessutom att denna märkning också kan 
utvidgas till att omfatta djurs välbefinnande, hållbarhet samt pesticidrestnivåer, utan att 
det leder till övermärkning, som kan förvirra konsumenterna. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att i detta syfte arbeta i nära samarbete med Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet. Parlamentet betonar att importerade produkter som 
inte uppfyller europeiska miljö- eller hälsonormer äventyrar konsumenternas hälsa och 
skapar illojal konkurrens med europeiska producenter.

32. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att utarbeta en ny ram för 
märkning av hållbara livsmedel. Parlamentet uppmanar kommissionen att definiera 
metoden och specificera vilka dimensioner av hållbarhet som skulle omfattas.



PE661.894v02-00 8/11 AD\1227364SV.docx

SV

33. Europaparlamentet framhåller att det i förordning (EU) nr 1169/20113 fastställs att om 
livsmedlets ursprung anges och det inte är samma som den primära ingrediensens, ska 
även den primära ingrediensens ursprung anges, eller åtminstone anges att den har ett 
annat ursprung än livsmedlet. Parlamentet påpekar att detta i praktiken innebär att 
produkter vilkas primära ingredienser inte framställs lokalt eller regionalt kan 
marknadsföras som sådana om den ifrågavarande icke-lokala, primära ingrediensens 
ursprung anges med fin stil. Parlamentet understryker att det finns en obalans i 
synligheten mellan marknadsföringspraxis som använder sig av nationella, regionala 
och lokala namn och symboler för produkter vilkas primära ingredienser inte har 
framställts nationellt, regionalt eller lokalt, och EU:s märkningskrav. Parlamentet anser 
att detta kan vara vilseledande och skadligt för konsumenternas rätt till korrekt 
information. Parlamentet uppmanar kommissionen att åtgärda denna obalans.

34. Europaparlamentet välkomnar kommissionens tillkännagivande om en revidering av 
lagstiftningen om material som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel, för att 
garantera bättre säkerhet för konsumenterna och folkhälsan.

35. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att föreslå rättsligt bindande mål 
för att minska matsvinnet i EU. Parlamentet uppmanar vidare kommissionen att 
precisera de nuvarande EU-bestämmelserna om datummärkning i fråga om ”sista 
förbrukningsdag” och ”bäst före”, för att förhindra och minska matsvinnet och 
livsmedelsförlust och skapa större klarhet, konsekvens och förståelse bland 
konsumenterna. Parlamentet uppmanar i detta avseende kommissionen att främja ett 
flerpartssamarbete för att stärka konsumenterna och uppmuntra livsmedelsindustrin att 
genomföra praktiska lösningar för att påskynda kampen mot matsvinnet. Parlamentet 
noterar att åtgärder som planerats för detta ändamål samt avfallshantering inte bör 
inbegripa oproportionerliga kostnader och onödiga administrativa bördor som mindre 
företag inte klarar av att genomföra. Parlamentet väntar otåligt på referensscenariot för 
minskningen av matsvinnet i hela EU.

36. Europaparlamentet stöder kommissionens insatser för att bekämpa 
livsmedelsbedrägerier och förfalskningar som vilseleder konsumenterna och snedvrider 
konkurrensen på den inre marknaden, och anser att det är nödvändigt att påföljderna 
mot bedragare blir mer avskräckande, att tillräckliga resurser avsätts för att stärka 
effektiva och ändamålsenliga kontroller av överensstämmelse av produktkvaliteten, 
även under pandemin, och att behöriga myndigheter och tullmyndigheter förses med 
tillräcklig personal och att man fortsätter att förbättra informationsutbytet på den inre 
marknaden. Parlamentet efterlyser ett bättre genomförande av förordning 
(EU) nr 1169/2011, som ska stödjas av rättsliga definitioner på EU-nivå av begreppen 
”livsmedelsbedrägeri och livsmedelsbrott” och ”förfalskning” som vilseledande 
metoder som kan betraktas som bedrägliga.

37. Europaparlamentet upprepar att kvalitetsskillnader hos livsmedel är oacceptabla och 
måste motverkas fullt ut för att undvika att europeiska konsumenter diskrimineras och 
vilseleds. Parlamentet anser därför att strategin från jord till bord måste innehålla 
bestämmelser för att förhindra dubbla standarder för livsmedelskvalitet, och uppmanar 
därför kommissionen att noga övervaka situationen på marknaden och vid behov föreslå 

3 EUT L 304, 22.11.2011, s. 18.
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målinriktad lagstiftning. Parlamentet betonar dessutom konsumentorganisationernas roll 
när det gäller att identifiera dessa vilseledande metoder.

38. Europaparlamentet betonar att de stora skillnaderna i kontrollerna av produkter från 
tredjeländer och i tullförfaranden och sanktionspolicyer vid de platser där varor förs in i 
EU:s tullunion ofta leder till snedvridningar av livsmedelsförsörjningskedjan men även 
till betydande hälso- och säkerhetsrisker för konsumenterna på den inre marknaden. 
Parlamentet understryker att en samordnad och harmoniserad strategi när det gäller 
illojal konkurrens och behovet av att livsmedelsstandarder och livsmedelsmetoder 
tillämpas jämlikt vid all införsel till EU, med vederbörlig hänsyn till 
försiktighetsprincipen, är av yttersta vikt när det gäller att säkerställa ett oavbrutet flöde 
av livsmedelsleveranser i alla medlemsstater, samtidigt som man respekterar 
säkerhetskontroller av hög standard som kan påvisa och förhindra sanitära, fytosanitära 
och biologiska risker från importerade produkter från tredjeländer.

39. Europaparlamentet insisterar på att kommissionen ska se till att tullkontrollerna i hela 
EU följer samma standarder, med hjälp av harmoniserade och enhetliga kontroller som 
samordnas tillsammans med medlemsstaterna och i full överensstämmelse med 
subsidiaritetsprincipen. Parlamentet uppmanar vidare kraftfullt kommissionen att på 
EU-nivå och på internationell nivå öka samarbetet mellan relevanta behöriga 
myndigheter för att garantera harmoniserade och enhetliga kontroller vid alla unionens 
införselställen och därmed säkerställa spårbarheten för alla livsmedelsprodukter.

40. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att med hjälp av en proaktiv handels- och 
tullpolitik se till att livsmedelsprodukter som importeras till den inre marknaden 
uppfyller strikta europeiska bestämmelser om livsmedelssäkerhet, i syfte att skydda de 
europeiska företagens konkurrenskraft, särskilt de små och medelstora företagens, och 
den inre marknadens integritet.

41. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra direktiv 2005/29/EG 
effektivare, för att bättre ta itu med problemet med vilseledande och ogrundade 
miljöpåståenden i livsmedel och vid ingående av distansavtal på onlinemarknader, för 
att göra det lättare för konsumenter att hitta miljövänliga produkter. Parlamentet föreslår 
att detta inte ska diskriminera företag som har gjort lovvärda insatser på miljöområdet.
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