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EHDOTUKSIA

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. katsoo, että ylipaino ja lihavuus aiheuttavat suuren määrän kroonisia sairauksia, mukaan 
lukien sydän- ja verisuonitaudit, korkea verenpaine, tyypin 2 diabetes, aivohalvaus, tietyt 
syövät jne.; katsoo, että kroonisten sairauksien odotetaan aiheuttavan kolme neljäsosaa 
kaikista kuolemista koko maailmassa vuoteen 2020 mennessä, 

B. katsoo, että seitsemän prosenttia EU-valtioiden kansallisista terveysalan 
talousarviovaroista käytetään joka vuosi sairauksiin, jotka voidaan liittää lihavuuteen,

1. pitää myönteisenä komission valkoisessa kirjassa ravitsemukseen, ylipainoon ja 
lihavuuteen liittyvistä terveyskysymyksistä1 noudatettua lähestymistapaa antaa
teollisuudelle mahdollisuus pyrkiä vähentämään ylipainosta ja lihavuudesta johtuvia 
terveysongelmia itsesääntelytoimien avulla; pyytää kuitenkin, että komissio seuraisi 
tiiviisti teollisuuden toimia, joilla pyritään vastuulliseen mainontaan ja vähentämään
suolan, rasvan ja sokerin määrää elintarvikkeissa, ja kannustaisi näihin toimiin, niin että 
tilannetta voidaan tarkastella uudelleen viimeistään vuonna 2010;

2. pitää äskettäin hyväksyttyä komission ehdotusta asetukseksi elintarvikkeita koskevan 
tiedon antamisesta kuluttajille myönteisenä, koska kuluttajat tarvitsevat yksinkertaisia ja 
ymmärrettäviä pakkausmerkintojä, jotta he voivat tehdä terveellisiä ja asiantuntevia 
ruokavalintoja;

3. myöntää, että kuluttajat saattavat olla ymmällään siitä, millainen on terveellinen 
ruokavalio; pyytääkin, että jäsenvaltiot yhteistyössä teollisuuden kanssa toteuttavat 
innovatiivista tiedottamista ja hallitusjohtoisia markkinointikampanjoita, joilla kuluttajat 
motivoidaan tekemään terveellisiä ruokavalintoja;

4. panee huolestuneena merkille, että lihavuus on rajat ylittävä ilmiö, joka koskee kaikkia 
jäsenvaltioita, ja että lihavien määrä lisääntyy nopeasti uusissa jäsenvaltioissa; pyytää 
tämän vuoksi komissiota määrittelemään yhteisiä hankkeita, joilla edistetään parempaa 
ravitsemusta ja terveellistä elämäntapaa, ja perustamaan eurooppalaisen terveystilanteen 
seurantajärjestelmän; pyytää myös, että jäsenvaltiot edistävät yhteistyössä komission 
kanssa parhaiden käytäntöjen ja kokemusten vaihtoa erityisesti kehittämällä 
asiantuntijalaitosten verkostoja;

5. pyytää jäsenvaltioita kehittämään diabeteksen hoitoa ja hallintaa koskevaa virallista 
koulutusta tai alan ammattitutkintoja, mukaan luettuna muiden terveydenhoidon alojen
kuin diabeteksen ammattilaisille annettava tätä tautia koskeva jatkokoulutus.
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