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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.. λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία προκαλούν ορισμένες 
χρόνιες παθήσεις, όπως οι καρδιοαγγειακές παθήσεις, η υπέρταση, ο διαβήτης τύπου 2, τα 
εγκεφαλικά, ορισμένες μορφές καρκίνου κ.α., καθώς και ότι αναμένεται ότι, έως το 2020,
προβλέπεται ότι περίπου τα ¾   όλων των θανάτων σε παγκόσμια  κλίμακα θα 
προκαλούνται από χρόνιες παθήσεις, 

Β.. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο περίπου το 7% των εθνικών προϋπολογισμών για 
θέματα υγείας στην ΕΕ καταναλώνεται για ασθένειες που σχετίζονται με τη παχυσαρκία,

1. επιδοκιμάζει την προσέγγιση της Επιτροπής στη Λευκή της Βίβλο για μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και 
τη παχυσαρκία1, που παρέχει στη βιομηχανία τη δυνατότητα μέσω πρωτοβουλιών 
αυτορρύθμισης να συμβάλλει στη μείωση των προβλημάτων υγείας που οφείλονται στο 
υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία· καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ 
του σύνεγγυς και να ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες της βιομηχανίας που αποβλέπουν στον 
υπεύθυνο τρόπο διαφήμισης και στη μείωση των επιπέδων άλατος, λίπους και ζάχαρης 
στα είδη διατροφής με στόχο να επανεξετασθεί η κατάσταση που επικρατεί προς το παρόν 
έως το 2010·

2. επιδοκιμάζει την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής που εγκρίθηκε πρόσφατα σχετικά 
με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, δεδομένου ότι οι 
καταναλωτές χρειάζονται απλή και κατανοητή επισήμανση στις συσκευασίες ούτως ώστε, 
μετά από σωστή ενημέρωση, να επιλέγουν υγιεινά είδη διατροφής·

3. αναγνωρίζει ότι ενδέχεται να υπάρχει σύγχυση στους καταναλωτές ως προς το τί συνιστά 
μια υγιεινή διατροφή· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη, σε συνεργασία  με τη βιομηχανία, 
να χρησιμοποιήσουν καινοτόμους πληροφορίες και εκστρατείες εμπορίας που θα 
κατευθύνονται από τις κυβερνήσεις προκειμένου να ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να 
επιλέγουν υγιεινά τρόφιμα·

4. επισημαίνει με ανησυχία ότι η παχυσαρκία  αποτελεί διασυνοριακό φαινόμενο που 
πλήττει όλα τα κράτη μέλη, ενώ οι αναλογίες παχυσαρκίας αυξάνονται ραγδαία στα νέα 
κράτη μέλη· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να καθορίσει κοινά σχέδια για την 
προώθηση καλύτερης διατροφής και υγιεινού τρόπου διαβίωσης  και να θεσπίσει ένα 
σύστημα παρακολούθησης της υγείας στην ΕΕ· καλεί επίσης τα κράτη μέλη σε 
συνεργασία με την Επιτροπή, να προωθούν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και 
εμπειριών, ιδίως, με την ανάπτυξη δικτύων κέντρων αναφοράς·

5. καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν κρατικούς κύκλους κατάρτισης ή 
επαγγελματικών προσόντων για την περίθαλψη και διαχείριση του διαβήτη, 
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συμπεριλαμβανομένης της επιμόρφωσης των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, που 
δεν έχουν ειδικευθεί στην ασθένεια του διαβήτη, σχετικά με την πάθηση αυτή.
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