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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que o excesso de peso e a obesidade provocam uma série de doenças 
crónicas, incluindo, entre outras, doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes de tipo 
2, acidentes vasculares cerebrais e determinados cancros; considerando que as doenças 
crónicas deverão ser responsáveis por quase 3/4 da mortalidade no mundo em 2020,   

B. Considerando que até 7% dos orçamentos de saúde nacionais são anualmente despendidos 
na UE com doenças que podem estar relacionadas com a obesidade,  

1. Acolhe favoravelmente a abordagem seguida pela Comissão no seu Livro Branco sobre 
problemas de saúde ligados à nutrição, ao excesso de peso e à obesidade,1 ao oferecer ao 
sector industrial a possibilidade de contribuir, através de iniciativas de auto-regulação, 
para diminuir os problemas de saúde devidos ao excesso de peso e à obesidade; convida, 
todavia, a Comissão a acompanhar de perto e a encorajar as iniciativas do sector industrial
em matéria de publicidade responsável e de redução dos níveis de sal, de gorduras e de 
açúcar nos alimentos, tendo por objectivo rever a situação actual até 2010;   

2. Acolhe favoravelmente a proposta de regulamento, recentemente adoptada pela Comissão, 
em matéria de fornecimento de informações aos consumidores de produtos alimentares, 
dado que os consumidores necessitam de rótulos simples e compreensíveis, apostos nas 
embalagens, para poderem fazer escolhas saudáveis e fundamentadas em matéria de 
alimentação;

3. Reconhece que pode existir confusão junto dos consumidores sobre o que constitui uma 
dieta saudável; convida, por tal motivo, os Estados-Membros, em cooperação com o 
sector industrial, a utilizarem informações inovadoras e a recorrerem a campanhas de 
comercialização promovidas pelos poderes públicos, tendo por objectivo motivar os 
consumidores a fazerem escolhas saudáveis em matéria de alimentação;  

4. Regista com preocupação que a obesidade é um fenómeno transfronteiras que afecta todos 
os Estados-Membros, verificando-se um aumento rápido das taxas de obesidade nos novos 
Estados-Membros; convida, por tal motivo, a Comissão a definir projectos comuns, tendo 
em vista promover uma melhor alimentação e uma vida saudável, bem como criar um 
sistema de vigilância sanitária na UE; convida igualmente os Estados-Membros a 
promoverem, em cooperação com a Comissão, o intercâmbio de boas práticas e de 
experiências, em especial através da criação de redes de centros de referência;  

5. Convida os Estados-Membros a instituírem uma formação oficial ou uma qualificação 
profissional em matéria de tratamento e gestão da diabetes, incluindo a formação 
complementar, no que diz respeito a esta doença, de profissionais de outras áreas da 
saúde.
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