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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt
resolutionsförslag:

A. Övervikt och fetma orsakar en rad olika kroniska sjukdomar, bland annat hjärt- och 
kärlsjukdomar, högt blodtryck, typ 2-diabetes, stroke, vissa typer av cancer etc. 2020 
förväntas kroniska sjukdomar stå för nästan tre fjärdedelar av alla dödsfall i hela världen.

B. Upp till sju procent av de nationella hälsobudgetarna i EU spenderas varje år på 
fetmarelaterade sjukdomar.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens hållning i vitboken om hälsofrågor som rör 
kost, övervikt och fetma1, som ger livsmedelsbranschen möjlighet att genom 
självregleringsinitiativ bidra till minskad ohälsa på grund av övervikt och fetma. 
Kommissionen uppmanas emellertid att noga övervaka och uppmuntra 
livsmedelsbranschens initiativ för att marknadsföra sina produkter på ett ansvarsfullt sätt 
och minska halterna av salt, fett och socker i livsmedlen, och att se över situationen fram 
till 2010.

2. Europaparlamentet välkomnar det förslag till förordning som kommissionen nyligen antog 
om livsmedelsinformation till konsumenterna, eftersom konsumenterna behöver en enkel 
och lättbegriplig märkning på förpackningarna för att kunna göra hälsosamma och 
medvetna kostval.

3. Många konsumenter är osäkra på vad som är en hälsosam diet, och Europaparlamentet 
uppmanar därför medlemsstaterna att i samarbete med livsmedelsbranschen använda sig 
av innovativ information och genomföra statliga marknadsföringskampanjer för att 
motivera konsumenterna att välja hälsosamma livsmedel.

4. Europaparlamentet konstaterar med oro att fetma förekommer i samtliga medlemsstater, 
och att fetma blir allt vanligare i de nya medlemsstaterna. Därför uppmanas kommissionen 
att utarbeta gemenskapsprojekt för att främja en bättre kosthållning och hälsosammare 
leverne, och att inrätta ett hälsoövervakningssystem för EU. Medlemsstaterna uppmanas 
att i samarbete med kommissionen främja utbyte av bästa praxis och erfarenheter, särskilt 
genom att utveckla nätverk för referenscentrum.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utveckla en formell utbildning eller 
yrkeskvalifikation för vård och hantering av diabetes, inbegripet fortbildning för 
vårdpersonal som inte är specialiserade på diabetes.

                                               
1 KOM(2007)0279.
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