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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et ülekaalulisus ja rasvumine põhjustavad mitmesuguseid kroonilisi haigusi, 
sealhulgas südame-veresoonkonna haigused, kõrgenenud vererõhk, II tüübi diabeet, 
ajurabandus, teatavat liiki vähkkasvajad jne; arvestades, et aastaks 2020 põhjustavad 
kroonilised haigused hinnanguliselt üle maailma peaaegu kolm neljandikku surmadest; 

B. arvestades, et varajase ravi eesmärgil tuleb eritähelepanu pöörata laste ja noorte 
rasvumisele ning kõige ebasoodsamas sotsiaal-majanduslikus olukorras olevatele 
rühmadele, keda nõrgestab sotsiaalne ja tervishoiualane ebavõrdsus, millega kaasneb 
sageli vähem kvaliteetse ja vähem tasakaalustatud toidu tarbimine;

C. arvestades, et kuni 7% ELi liikmesriikide tervishoiueelarvest kulutatakse igal aastal 
haigustele, mida võib seostada rasvumisega,

1. tervitab komisjoni valges raamatus toitumise, ülekaalulisuse ja rasvumisega seotud 
terviseküsimustega tegelemise Euroopa strateegia kohta (KOM(2007)0279) esitatud 
lähenemisviisi, millega pakutakse tööstusele võimalust iseregulatsioonil põhinevate 
algatuste kaudu aidata kaasa ülekaalulisusest ja rasvumisest põhjustatud 
terviseprobleemide vähendamisele; kutsub komisjoni siiski üles rangelt jälgima ja 
julgustama tööstuse algatusi, mille eesmärk on vastutustundlik reklaam ning soola, rasva 
ja suhkru sisalduse määra vähendamine toiduainetes, eesmärgiga vaadata olukord uuesti 
üle 2010. aastaks;

2. tervitab komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles 
käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele (KOM(2008)0040), sest tarbijad vajavad 
tervislike ja asjatundlike toitumisotsuste tegemiseks tingimata lihtsat, arusaadavat ja 
loetavat toitumisalast teavet pakkuvat märgistust pakendil;

3. tõdeb, et tarbijad, eelkõige kõige haavatavamad, võivad olla segaduses selle suhtes, mis 
on tervislik toitumine; kutsub seetõttu liikmesriike üles kasutama koostöös tööstuse ja 
tarbijaühendustega uuenduslikke teabe- ja riiklikke turunduskampaaniaid, et ergutada 
tarbijaid tegema tervislikke toiduvalikuid; julgustab liikmesriike töötama eelkõige 
lasteaedadele ja algkoolidele välja toitumisõpetuse programme, võttes arvesse programmi 
REEPS (tervist edendavate koolide Euroopa võrgustik) raames välja arendatud häid 
tavasid;

4. märgib murega, et rasvumine on piiriülene nähtus, mis mõjutab kõiki liikmesriike, 
kusjuures rasvumise protsent tõuseb järjest kiiremini uutes liikmesriikides; kutsub 
seetõttu komisjoni üles seadma rahvatervise eesmärki prioriteediks eri 
poliitikavaldkondades, eelkõige haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi- ja 
põllumajanduspoliitikas, pühendades eritähelepanu probleemi sotsiaalsele mõõtmele;
kutsub komisjoni ka üles määratlema ühiseid projekte, et edendada paremat toitumist ja 
tervislikke eluviise ning luua ELis tervisejälgimise süsteem; kutsub liikmesriike üles 
koostöös komisjoniga edendama parimate tavade ja kogemuste vahetust, eelkõige 
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tugikeskuste võrgustike arendamise kaudu ja kõigi sidusrühmade koostöö kaudu 
kohalikul, piirkondlikul ja riigi tasandil, et edendada aktiivset ühiskondlikku elu ja 
kehalist aktiivsust;

5. kutsub liikmesriike üles välja töötama ametlikke koolitusi või kutsekvalifikatsioone 
diabeedi ravi ja haldamise alal, sealhulgas täiendkoolitust selle haiguse kohta 
tervishoiutöötajatele, kes ei ole diabetoloogid;

6. kutsub liikmesriike üles nõuetekohaselt rakendama Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. 
juuni 2002. aasta direktiivi 2002/46/EÜ toidulisandeid käsitlevate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta1;

7. rõhutab laste rasvumise probleemi olulisust ja palub komisjonil võtta kõik meetmed selle 
ennetamiseks, eelkõige lastele ja noortele suunatud kõrge rasva-, soola- ja 
suhkrusisaldusega toite propageeriva reklaami range kontrolli kaudu;

8. nõuab, et toitumisküsimus oleks seatud kõigi Euroopa Liidu poliitikavaldkondade ja 
meetmete seas kesksele kohale.

                                               
1 EÜT L 183, 12.7.2002, lk 51.
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