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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel a túlsúly és az elhízás számos krónikus betegség, például szív- és érrendszeri 
megbetegedések, magas vérnyomás, 2-es típusú cukorbetegség, stroke, a rák egyes 
fajtáinak stb. oka; mivel a krónikus betegségek 2020-ra világszerte várhatóan az összes 
haláleset közel háromnegyedéért lesznek felelősek, 

B. mivel az EU egyes nemzeti egészségügyi költségvetéseiből évente akár 7%-ot is 
fordítanak az elhízással kapcsolatba hozható betegségek kezelésére,

1. üdvözli a Bizottság által a táplálkozással, túlsúllyal és elhízással kapcsolatos egészségügyi 
kérdésekről szóló fehér könyvben1 alkalmazott megközelítést, amely az ipar számára 
önszabályozó kezdeményezések révén lehetőséget nyújt arra, hogy hozzájáruljanak a 
túlsúlyból és elhízásból fakadó egészségügyi problémák csökkentéséhez; ugyanakkor 
felhívja a Bizottságot, hogy annak érdekében, hogy a jelenlegi helyzetet 2010-ig 
felülvizsgálja, kísérje szorosan figyelemmel és ösztönözze az ipar azon kezdeményezéseit, 
amelyek célja a felelős hirdetés és az élelmiszerek só-, zsír- és cukortartalmának 
mérséklése;

2. üdvözli a Bizottság közelmúltban elfogadott, a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásáról szóló rendeletre irányuló javaslatát, mivel a fogyasztóknak a 
csomagoláson elhelyezett egyszerű és érthető címkékre van szükségük ahhoz, hogy a 
táplálkozással kapcsolatban tájékozott módon, az egészségüket szolgáló döntéseket 
hozhassanak;

3. elismeri, hogy a fogyasztók nem mindig vannak tisztában azzal, hogy mit jelent az 
egészséges táplálkozás; ezért felhívja a tagállamokat, hogy az iparral együttműködve 
alkalmazzanak innovatív tájékoztatási és kormányzati irányítású marketingkampányokat 
annak érdekében, hogy a fogyasztók az élelmiszerekkel kapcsolatban az egészségüket 
szolgáló döntéseket hozhassanak;

4. aggodalommal veszi tudomásul, hogy az elhízás valamennyi tagállamot érintő, határokon 
átnyúló jelenség, és hogy az elhízás gyakorisága az új tagállamokban gyorsan növekszik; 
ezért felhívja a Bizottságot, hogy a helyesebb táplálkozás és az egészséges életmód 
elősegítése érdekében határozzon meg közös projekteket, és hozzon létre egy uniós 
egészségügyi megfigyelő rendszert; felhívja továbbá a tagállamokat, hogy a Bizottsággal 
együttműködve mozdítsák elő a bevált gyakorlatok és a tapasztalatok cseréjét, különösen 
a referenciaközpontok hálózatainak létrehozása révén;

                                               
1 COM(2007)0279.
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5. felhívja a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki hivatalos képzést vagy szakképesítéseket a 
cukorbetegség gondozására és kezelésére, beleértve a nem a cukorbetegséggel foglalkozó 
egészségügyi dolgozók e betegségre vonatkozó továbbképzését is.
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