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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

A. keďže nadváha a obezita spôsobujú množstvo chronických chorôb vrátane 
srdcovocievnych chorôb, vysokého krvného tlaku, cukrovky typu 2, porážky, určitých 
typov rakoviny atď., keďže sa predpokladá, že chronické choroby budú príčinou približne 
troch štvrtín všetkých úmrtí vo svete v roku 2020, 

B. keďže v EÚ sa z vnútroštátnych rozpočtov na zdravotníctvo každoročne vynakladá do 7 % 
na choroby, ktoré súvisia s obezitou;

1. víta prístup Komisie uvedený v jej Bielej knihe o stratégii riešenia zdravotných problémov 
súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou1, v ktorej sa priemyselnému odvetviu 
poskytuje možnosť, aby prostredníctvom samoregulačných iniciatív prispelo k zníženiu 
zlého zdravotného stavu spôsobeného nadváhou a obezitou; žiada ale Komisiu, aby 
dôkladne monitorovala a podporovala iniciatívy priemyselného odvetvia, ktorých cieľom 
je zodpovedná reklama a zníženie množstva soli, tukov a cukrov v potravinárskych 
výrobkoch s cieľom revízie súčasnej situácie do roku 2010;

2. víta nedávno prijatý návrh Komisie na reguláciu poskytovania informácií o potravinách 
pre spotrebiteľov, keďže spotrebitelia potrebujú jednoduché a zrozumiteľné označovanie 
na obaloch s cieľom prijímať v oblasti výživy zdravé rozhodnutia opierajúce sa o správne 
informácie;

3. uznáva, že spotrebitelia môžu mať pochybnosti o tom, čo je to zdravá výživa; žiada preto 
členské štáty, aby v spolupráci s priemyselným odvetvím využívali inovatívne informácie 
a reklamné kampane organizované vládami s cieľom motivovať spotrebiteľov k zdravým 
rozhodnutiam v oblasti potravín;

4. so znepokojením konštatuje, že obezita je cezhraničným problémom, ktorý postihuje 
všetky členské štáty, pričom v nových členských štátoch percento obezity rýchlo rastie; 
žiada preto Komisiu, aby definovala spoločné projekty na podporu lepšej výživy 
a zdravého životného štýlu, a aby vytvorila monitorovací systém zdravia EÚ; vyzýva 
členské štáty, aby v spolupráci s Komisiou podporovali výmenu osvedčených postupov 
a skúseností, najmä prostredníctvo rozvoja sietí referenčných stredísk;

5. vyzýva členské štáty, aby rozvíjali formálne vzdelávanie alebo odborné kvalifikácie 
v oblasti starostlivosti o diabetikov a manažmentu tejto choroby vrátane ďalšieho 
vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve, ktorí pracujú v iných odboroch, ako je 
diabetológia, o tejto chorobe.

                                               
1 KOM(2007)0279.
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