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NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že nadváha a obezita způsobují řadu chronických onemocnění, včetně 
kardiovaskulárních chorob, hypertenze, diabetu 2. typu, mrtvice, některých druhů 
rakoviny apod.; vzhledem k tomu, že se předpokládá, že chronická onemocnění budou do 
roku 2020 příčinou ¾ všech úmrtí na celém světě;

B. vzhledem k tomu, že je nutno věnovat zvláštní pozornost obezitě dětí a dospívajících za 
účelem jejího včasného léčení, stejně jako osobám patřícím k nejvíce znevýhodněným 
sociálně ekonomickým skupinám, které se nacházejí v nevýhodnější pozici v důsledku 
nerovných příležitostí, pokud jde o zdravotní péči a sociální postavení, což má často také 
dopad na kvalitu a vyváženost jejich stravování;

C. vzhledem k tomu, že 7 % rozpočtu členských států EU určeného na zdravotnictví je 
využito na léčbu onemocnění, které mohou vznikat v důsledku obezity;

1. vítá přístup, který zaujala Komise v návaznosti na Bílou knihu - Strategie pro Evropu 
týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou 
(KOM(2007)0279), na jehož základě bude podnikům nabídnuta možnost přispívat 
pomocí samoregulačních iniciativ ke snižování výskytu onemocnění v důsledku nadváhy 
a obezity; vyzývá nicméně Komisi, aby úzce sledovala a podporovala iniciativy podniků 
zaměřené na odpovědnou propagaci a snižování množství soli, tuku a cukru v potravinách 
s tím, že v roce 2010 provede hodnocení stávající situace;

2. vítá návrh Komise na nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování informací o 
potravinách spotřebitelům (KOM(2008)0040), neboť spotřebitelé nezbytně potřebují 
jasné nutriční údaje ve formě jednoduchého, srozumitelného a čitelného označení na 
baleních, aby mohli učinit na základě řádně poskytnutých informací zdravé rozhodnutí 
související s výživou;

3. uznává, že spotřebitelé, zejména ti nejzranitelnější, mohou mít mylnou představu o tom, 
co znamená zdravá výživa; vyzývá proto členské státy, aby ve spolupráci s podniky a se 
sdruženími spotřebitelů využily nejnovějších informací a vládou vedených 
marketingových kampaní, a motivovaly tak spotřebitele k výběru zdravých potravin;
zejména vyzývá členské státy, aby vypracovaly vzdělávací programy v oblasti stravování 
pro mateřské a základní školy a využily přitom osvědčené postupy stanovené v rámci 
programu ENHPS (Evropská síť škol podporujících zdraví);

4. s obavami bere na vědomí, že obezita je přeshraničním jevem, který ovlivňuje všechny 
členské státy, přičemž v nových členských státech míra obezity rapidně roste; vyzývá 
proto Komisi, aby považovala veřejné zdraví za prioritní cíl každé ze svých politik, 
zejména politik zaměřených na vzdělávání, mládež, kulturu, sport a zemědělství, a aby 
přitom věnovala zvýšenou pozornost sociálnímu rozměru tohoto problému; dále vyzývá 
Komisi, aby určila společné projekty na prosazování kvalitnější výživy a zdravého 
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životního stylu a aby vytvořila v rámci EU systém sledování zdraví; vyzývá členské 
státy, aby ve spolupráci s Komisí podporovaly výměnu osvědčených postupů 
a zkušeností, zejména prostřednictvím rozvoje sítí referenčních center a prostřednictvím 
spolupráce všech zúčastněných subjektů na místní, regionální a vnitrostátní úrovni, a 
povzbuzovaly tak občany k tomu,  aby žili aktivní společenský život a rozvíjeli fyzické 
činnosti;

5. vyzývá členské státy, aby připravily formální vzdělání nebo odbornou kvalifikaci v 
oblasti péče o osoby trpící diabetem a dohledu nad touto nemocí, včetně poskytování 
dalšího vzdělávání o této nemoci zdravotním pracovníkům, kteří pracují v jiných 
oborech, než je diabetologie;

6. vyzývá členské státy, aby řádně prováděly směrnici Evropského parlamentu a 
Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států 
týkajících se doplňků stravy1;

7. zdůrazňuje význam problému dětské obezity a žádá Komisi, aby přijala veškerá opatření 
nezbytná k její prevenci, zejména aby uplatňovala přísný dohled nad komerční propagací 
potravin s vysokým obsahem tuku, soli a cukru, které jsou určeny na děti a dospívající;

8. žádá, aby otázka výživy byla skutečně řádně zohledněna ve všech evropských politikách a 
postupech.

                                               
1 Úř. věst. L 183, 12. 7. 2002, s. 51.



AD\714825CS.doc 5/5 PE400.607v02-00

CS

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí 8.4.2008

Výsledek závěrečného hlasování +:
–:
0:

20
13
3

Členové přítomní při závěrečném 
hlasování

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De 
Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne 
Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana 
Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt 
Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay 
Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana 
Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel 
Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, 
Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Náhradník(ci) přítomný(í) při 
závěrečném hlasování

Emmanouil Angelakas, Colm Burke, Giovanna Corda, Bert Doorn, 
Brigitte Fouré, Olle Schmidt, Gary Titley, Janusz Wojciechowski


	714825cs.doc

