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NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že nadváha a obezita způsobují řadu chronických onemocnění, včetně 
kardiovaskulárních chorob, hypertenze, diabetu 2. typu, mrtvice, některých druhů 
rakoviny apod.; vzhledem k tomu, že u chronických onemocnění se předpokládá, že 
budou do roku 2020 příčinou ¾ všech úmrtí na celém světě; 

B. vzhledem k tomu, že 7 % rozpočtu členských států EU určených na zdravotnictví je 
využito na léčbu onemocnění, které mají pravděpodobně spojitost s obezitou;

1. vítá přístup, který zaujala Komise v návaznosti na bílou knihu o zdravotních problémech 
souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou1, na jehož základě bude podnikům nabídnuta 
příležitost přispívat pomocí samoregulačních iniciativ ke snižování výskytu onemocnění v 
důsledku nadváhy a obezity; vyzývá nicméně Komisi, aby úzce sledovala a podporovala 
iniciativy podniků zaměřené na odpovědnou propagaci a snižování množství soli, tuku a 
cukru v potravinách s tím, že v roce 2010 provede hodnocení stávající situace;

2. vítá nedávno přijatý návrh Komise na nařízení o poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům, neboť spotřebitelé potřebují jednoduché a srozumitelné označení na 
baleních, aby mohli učinit na základě řádně poskytnutých informací zdravé rozhodnutí 
související s výživou;

3. uznává, že spotřebitel může mít mylnou představu o tom, co představuje zdravou výživu; 
vyzývá proto členské státy, aby ve spolupráci s průmyslovým odvětvím využily 
pokrokových informací a vládou vedených marketingových kampaní, a motivovaly tak 
spotřebitele k výběru zdravé výživy;

4. s obavami bere na vědomí, že obezita je přeshraničním jevem, který ovlivňuje všechny 
členské státy, přičemž v nových členských státech míra obezity rapidně roste; vyzývá 
proto Komisi, aby stanovila společné projekty na prosazování kvalitnější výživy a 
zdravého životního stylu a aby zřídila v rámci EU systém monitorování zdraví; vyzývá 
také členské státy, aby ve spolupráci s Komisí podporovaly výměnu osvědčených postupů 
a zkušeností, zejména prostřednictvím rozvoje sítí referenčních center;

5. vyzývá členské státy, aby vypracovaly formální vzdělání nebo odbornou kvalifikaci v 
oblasti péče o osoby trpící diabetem a řízení nemoci, včetně dalšího vzdělávání 
zdravotních pracovníků, kteří pracují v jiných oborech, než je diabetologie, o této nemoci.
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