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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at overvægt og fedme forårsager en række kroniske sygdomme, herunder 
hjerte-kar-sygdomme, forhøjet blodtryk, type 2-diabetes, slagtilfælde, visse kræftformer 
osv.; der henviser til, at man forventer, at kroniske sygdomme vil være ansvarlige for 
næsten tre fjerdedele af samtlige dødsfald i verden i 2020,

B. der henviser til, at op til 7 % af de nationale sygesikringsbudgetter i EU hvert år bruges på 
sygdomme, der har forbindelse med fedme,

1. udtrykker tilfredshed med Kommissionens fremgangsmåde som forklaret i dens hvidbog 
om sundhedsproblemer i relation til ernæring, overvægt og fedme1, hvori den tilbyder 
erhvervslivet mulighed for via selvregulerende initiativer at bidrage til at begrænse 
sygdomsproblemer på grund af overvægt og fedme; opfordrer imidlertid Kommissionen 
til nøje at overvåge og fremme erhvervslivets initiativer med henblik på at gøre reklame 
på ansvarlig vis og mindske indholdet af salt, fedt og sukker i levnedsmidler med henblik 
på en revision af den nuværende situation inden 2010; 

2. udtrykker tilfredshed med Kommissionens nyligt vedtagne forslag om en forordning om 
oplysning om levnedsmidler til forbrugerne, eftersom forbrugerne har brug for enkle og
forståelige angivelser på etiketterne for at træffe sunde og velinformerede valg vedrørende 
ernæring;

3. anerkender, at forbrugerne måske bliver forvirret over, hvad der udgør en sund kost; 
opfordrer derfor medlemsstaterne til i samarbejde med erhvervslivet at anvende 
innovative oplysninger og markedsføringskampagner anført af regeringerne for at 
motivere forbrugerne til at vælge sunde fødevarer;

4. bemærker med bekymring, at fedme er et grænseoverskridende fænomen, der berører 
samtlige medlemsstater, idet fedmeprocenterne stiger hurtigt i de nye medlemsstater; 
opfordrer derfor Kommissionen til at fastlægge fælles projekter for at fremme bedre 
ernæring og en sund levevis og oprette et sundhedskontrolsystem; opfordrer tillige 
medlemsstaterne til i samarbejde med Kommissionen at fremme udveksling af bedste 
praksis og erfaringer især gennem udvikling af netværk af referencecentre;

5. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle en formel uddannelse eller professionelle 
kvalifikationer vedrørende pleje og forvaltning af diabetes, herunder videreuddannelse af 
ikke-diabetologiske fagfolk inden for sundhedssektoren vedrørende denne sygdom.
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