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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че наднорменото тегло и затлъстяването причиняват редица 
хронични заболявания, включително сърдечносъдови заболявания, хипертония, 
диабет тип 2, инфаркти, някои видове рак и др.; като има предвид, че се очаква до 
2020 г. хроничните заболявания да са причина за почти три четвърти от смъртните 
случаи по света,

Б. като има предвид, че всяка година до 7 % от националните бюджети за 
здравеопазване в ЕС се изразходват във връзка със заболявания, които могат да 
бъдат свързани със затлъстяването,

1. приветства подхода на Комисията в нейната Бяла книга за здравословните 
проблеми, свързани с храненето, наднорменото тегло и затлъстяването1, в която 
предлага на производителите, чрез инициативи за саморегулиране, възможността да 
допринесат за намаляване на здравословните проблеми, дължащи се на наднормено 
тегло и затлъстяване; призовава при все това Комисията да следи отблизо и да 
насърчава онези инициативи на производителите, чиято цел е разумната реклама и 
намаляването на съдържанието на сол, мазнини и захар в храните така че до 2010 г. 
да се преразгледа текущото положение;

2. приветства неотдавна приетото предложение на Комисията за регламент относно 
предоставянето на информация за храните на потребителите, тъй като 
потребителите се нуждаят от ясни и разбираеми етикети, за да правят здравословен 
и добре информиран избор относно храненето;

3. признава, че потребителите може би нямат ясна представа в какво се състои 
здравословното хранене; следователно призовава държавите-членки, в 
сътрудничество с производителите, да прилагат новаторски, направлявани от 
правителството информационни маркетингови кампании с цел подтикване на 
потребителите към избор на здравословни храни;

4. отбелязва със загриженост, че затлъстяването е трансгранично явление, което засяга 
всички държави-членки, като нивата на затлъстяване в новите държави-членки 
бързо нарастват; призовава съответно Комисията да очертае общи проекти за 
насърчаване на по-добри хранителни навици и здравословен начин на живот и за 
установяване на система за наблюдение на здравето в ЕС; призовава също така 
държавите-членки, в сътрудничество с Комисията, да насърчават обмена на най-
добри практики и опит, по-специално чрез изграждането на мрежи от референтни 
центрове;

                                               
1 COM(2007)0279.
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5. призовава държавите-членки да предвидят организирано обучение или 
професионална квалификация за грижи и умения, свързани с диабета, включително 
допълнително обучение във връзка със заболяването на здравни специалисти, които 
не са диабетолози.
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