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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker prekomerna telesna teža in debelost povzročata vrsto kroničnih bolezni, vključno z 
boleznimi srca in ožilja, visokim pritiskom, diabetesom tipa 2, infarkti, nekaterimi vrstami 
raka itd.; ker naj bi bile do leta 2020 kronične bolezni vzrok za skoraj tri četrtine vseh 
smrti na svetu, 

B. ker države EU za bolezni, ki jih lahko povežemo z debelostjo, vsako leto porabijo do 7 % 
svojih proračunov za zdravstvo;

1. pozdravlja pristop Komisije v beli knjigi o prehrani, prekomerni telesni teži in debelosti1, 
ki industriji omogoča, da s samoregulativnimi pobudami pomaga zmanjšati število 
primerov bolezni zaradi prekomerne telesne teže in debelosti; kljub temu poziva 
Komisijo, naj skrbno spremlja in spodbuja pobude, s katerimi si industrija prizadeva za 
odgovorno oglaševanje in znižanje količine soli, maščob in sladkorja v živilih, ter naj 
predvidi revizijo sedanjega stanja do leta 2010;

2. pozdravlja predlog uredbe o informacijah za potrošnike na živilih, ki ga je Komisija 
sprejela pred kratkim, saj potrošniki potrebujejo preprosto in lahko razumljivo 
označevanje na embalaži, da bi se pri prehrani lahko odločali zdravo in na podlagi 
ustreznih informacij;

3. ugotavlja, da so lahko potrošniki zmedeni glede tega, kaj je zdrava prehrana; zato poziva 
države članice, naj skupaj z industrijo pripravijo inovativne informacije in vladne 
oglaševalske kampanje, ki bodo potrošnike spodbujale k zdravi izbiri hrane;

4. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je debelost čezmejen pojav, ki zadeva vse države članice, 
in da v novih državah članicah hitro narašča; zato poziva Komisijo, naj opredeli skupne 
projekte, ki bodo spodbujali bolj kakovostno prehrano in bolj zdravo življenje, in 
vzpostavi sistem EU za spremljanje zdravja; tudi države članice poziva, naj skupaj s 
Komisijo spodbujajo izmenjavo najboljše prakse in izkušenj ter zlasti razvijajo omrežja 
referenčnih centrov;

5. poziva države članice, naj za zdravljenje in obvladovanje diabetesa oblikujejo formalno 
usposabljanje ali poklicne kvalifikacije, tudi dodatno izobraževanje zdravstvenih 
delavcev, ki niso diabetologi.

                                               
1 COM(2007) 0279.
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