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SUGESTII

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică şi siguranţă alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii 
în propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât excesul de greutate si obezitatea cauzează o gama de boli cronice, inclusiv boli 
cardiovasculare, hipertensiune, diabet de gradul 2, atac cerebral, anumite tipuri de cancer, 
etc; întrucât se preconizează că pană în 2020 bolile cronice vor reprezenta cauza a circa 
trei pătrimi dintre decesele mondiale  

B. întrucât anual, până la 7% din bugetul naţional alocat sănătăţii in UE se cheltuieşte pentru 
boli care sunt relaţionate cu obezitatea

1. salută abordarea Comisiei din Cartea albă privind probleme de sănătate legate de nutriţie, 
exces de greutate şi obezitate dar invită Comisia să monitorizeze îndeaproape şi să 
încurajeze iniţiativele cu scopul de a face publicitate în mod responsabil şi de a reduce 
nivelul de sare, grăsimi şi zahăr din produsele alimentare pentru a revizui situaţia actuală 
până în 2010;

2. salută propunerea adoptată recent de Comisie privind reglementarea dispoziţiei referitoare 
la informarea consumatorilor despre alimente, deoarece consumatorii au nevoie de o 
etichetare simplă şi uşor de înţeles pe ambalaj pentru a lua decizii sănătoase şi bine -
informate în ceea ce priveşte nutriţia;

3. recunoaşte că este posibil ca unii consumatori sa nu fie siguri de ce reprezintă o dietă 
sănătoasă, prin urmare, invită statele membre, în cooperare cu industria, să folosească 
informări inovatoare şi campanii de marketing conduse de guvern cu scopul de a motiva 
consumatorii să ia decizii sănătoase în ceea ce priveşte alimentele;

4. observă cu îngrijorare că obezitatea este un fenomen transfrontalier ce afectează toate 
statele membre, iar rata obezităţii creşte rapid în noile state membre; prin urmare invita 
Comisia sa definească proiecte comune cu scopul de a promova mai bine nutriţia şi un 
mod de viaţă sănătos şi de a stabili un sistem european de monitorizare a sănătăţii; invită 
statele membre să coopereze cu Comisia pentru a promova schimbul de bune practici şi 
experienţă, în special prin dezvoltarea unei reţele de centre de informare;

5. invită statele membre să dezvolte un training formal sau calificări profesionale în tratarea 
şi administrarea diabetului, inclusiv educarea ulterioară a personalului medical care nu 
este specializat în diabet cu privire la această boală.
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