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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at overvægt og fedme forårsager en række kroniske sygdomme, 
herunder hjerte-kar-sygdomme, forhøjet blodtryk, type 2-diabetes, slagtilfælde, visse 
kræftformer osv.; der henviser til, at man forventer, at kroniske sygdomme vil være 
ansvarlige for næsten tre fjerdedele af samtlige dødsfald i verden i 2020,

B. der henviser til, at der i særlig grad bør sættes fokus på fedme hos børn og unge med 
henblik på tidlig behandling; endvidere bør der sættes fokus på personer, som tilhører de 
mindst begunstigede socioøkonomiske grupper, da de er mere udsatte på grund af de 
sundhedsmæssige og sociale uligheder, som ofte giver sig udslag i en kvalitativt ringere 
og mindre afbalanceret kost,

C. der henviser til, at op til 7 % af de nationale sygesikringsbudgetter i EU hvert år bruges 
på sygdomme, der har forbindelse med fedme,

1. udtrykker tilfredshed med Kommissionens fremgangsmåde som forklaret i dens 
hvidbog om en EU-strategi om sundhedsproblemer i relation til ernæring, overvægt og 
fedme (KOM(2007)0279), hvori den tilbyder erhvervslivet mulighed for via 
selvregulerende initiativer at bidrage til at begrænse sygdomsproblemer på grund af 
overvægt og fedme; opfordrer imidlertid Kommissionen til nøje at overvåge og fremme 
erhvervslivets initiativer med henblik på at gøre reklame på ansvarlig vis og mindske 
indholdet af salt, fedt og sukker i levnedsmidler med henblik på en revision af den 
nuværende situation inden 2010; 

2. udtrykker tilfredshed med Kommissionens nyligt vedtagne forslag om Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om oplysning om levnedsmidler til forbrugerne
(KOM(2008)0040), eftersom det er helt nødvendigt, at forbrugerne får klar besked om 
levnedsmidlernes næringsværdi ved enkle, forståelige og læsbare angivelser på 
etiketterne for at kunne træffe sunde og velinformerede valg vedrørende ernæring;

3. anerkender, at forbrugerne, og navnlig de mest sårbare, måske bliver forvirret over, 
hvad der udgør en sund kost; opfordrer derfor medlemsstaterne til i samarbejde med 
erhvervslivet og forbrugerorganisationerne at anvende innovative oplysninger og 
markedsføringskampagner anført af regeringerne for at motivere forbrugerne til at 
vælge sunde fødevarer; opfordrer navnlig medlemsstaterne til at udarbejde 
undervisningsprogrammer om ernæring til anvendelse på børnehave- og underskoletrin, 
idet der i denne forbindelse tages hensyn til bedste praksis som udviklet i forbindelse 
med det europæiske netværk af skoler, som sætter fokus på sundheden (REEPS);

4. bemærker med bekymring, at fedme er et grænseoverskridende fænomen, der berører 
samtlige medlemsstater, idet fedmeprocenterne stiger hurtigt i de nye medlemsstater; 
opfordrer derfor Kommissionen til at betragte folkesundheden som et prioriteret hensyn 
i forbindelse med de forskellige politikker, herunder navnlig politikker, som vedrører 
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uddannelse, unge, kultur, sport og landbrug, idet der konsekvent lægges vægt på 
problemets sociale dimension; opfordrer ligeledes Kommissionen til at fastlægge fælles 
projekter for at fremme bedre ernæring og en sund levevis og oprette et 
sundhedskontrolsystem; opfordrer medlemsstaterne til i samarbejde med Kommissionen 
at fremme udveksling af bedste praksis og erfaringer især gennem udvikling af netværk 
af referencecentre og gennem samarbejde mellem alle involverede aktører på lokalt, 
regionalt og nationalt plan for at fremme et fortsat aktivt socialt liv og fortsat fysisk 
aktivitet;

5. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle en formel uddannelse eller professionelle 
kvalifikationer vedrørende pleje og forvaltning af diabetes, herunder videreuddannelse 
af ikke-diabetologiske fagfolk inden for sundhedssektoren vedrørende denne sygdom;

6. opfordrer medlemsstaterne til på behørig vis at gennemføre Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2008 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud1.

7. understreger, at spørgsmålet om fedme hos børn er særdeles vigtigt, og anmoder 
Kommissionen om at træffe alle fornødne forebyggende foranstaltninger for at forhindre 
det, navnlig ved at sikre nøje kontrol med reklamer for fødevarer med højt indhold af 
fedt, salt og sukker, som er rettet mod børn og unge.

8. anmoder om, at ernæringsspørgsmålet bliver behandlet seriøst i alle europæiske 
politikker og foranstaltninger.

                                               
1 EFT L 183 af 12.7.2002, s. 51.
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