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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande 
suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat overgewicht en zwaarlijvigheid verantwoordelijk zijn voor een reeks 
chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, diabetes mellitus type II, 
beroertes, bepaalde vormen van kanker, enz.; overwegende dat chronische ziekten naar 
verwachting in 2020 verantwoordelijk zullen zijn voor bijna drie kwart van alle 
sterfgevallen wereldwijd,

B. overwegende dat jaarlijks tot 7% van de nationale gezondheidsbegrotingen in de EU 
wordt uitgegeven aan ziekten die samenhangen met zwaarlijvigheid, 

1. is ingenomen met de benadering van de Commissie in haar Witboek over 
gezondheidsvraagstukken in verband met voeding, overgewicht en zwaarlijvigheid1, 
waardoor de industrie de mogelijkheid krijgt om door middel van vrijwillige initiatieven 
bij te dragen aan het terugdringen van ziekten die het  gevolg zijn van overgewicht en 
zwaarlijvigheid; dringt er echter bij de Commissie op aan de initiatieven van de industrie 
met betrekking tot een verantwoorde reclame en verlaging van de zout-, vet- en 
suikerniveaus in levensmiddelen op de voet te volgen en aan te moedigen, met het oog op 
een herziening van de huidige situatie in 2010;

2. is ingenomen met het onlangs aangenomen voorstel voor een verordening van de 
Commissie betreffende de informatie van de consument over levensmiddelen, omdat 
consumenten eenvoudige en begrijpelijke labels op de verpakking nodig hebben om een 
gezonde en goed geïnformeerde keuze met betrekking tot de voeding te maken;

3. erkent dat consumenten in verwarring kunnen worden gebracht over wat nu eigenlijk een 
gezond dieet is; dringt er derhalve bij de lidstaten op aan om in samenwerking met de 
industrie innovatieve informatie en door de overheid geïnitieerde marketing campagnes te 
gebruiken om de consument te motiveren gezonde keuzes te maken;

4. stelt met bezorgdheid vast dat zwaarlijvigheid een grensoverschrijdend fenomeen is dat 
alle lidstaten betreft, en dat de obesitascijfers in de nieuwe lidstaten in hoog tempo 
toenemen; dringt er derhalve bij de Commissie op aan gemeenschappelijke projecten te 
definiëren ter bevordering van een betere voeding en een gezonde manier van leven en om 
een stelsel voor gezondheidstoezicht in de EU in te stellen; dringt er ook bij de lidstaten 
op aan om in samenwerking met de Commissie de uitwisseling van beproefde methoden
en ervaringen te bevorderen, met name door de ontwikkeling van netwerken van
referentiecentra;

5. dringt er bij de lidstaten op aan officiële opleidingen of beroepskwalificaties in de 
verzorging en de behandleing van diabetespatiënten te ontwikkelen, met inbegrip van een
bijscholing van gezondheidswerkers die niet in diabetes gespecialiseerd zijn
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