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EHDOTUKSIA

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. katsoo, että ylipaino ja lihavuus aiheuttavat monia erilaisia kroonisia sairauksia, joista 
voidaan mainita esimerkkeinä sydän- ja verisuonitaudit, korkea verenpaine, tyypin 2 
diabetes, aivohalvaukset, tietyt syövät jne.; katsoo, että kroonisten sairauksien odotetaan 
olevan syynä lähes kolmeen neljäsosaan kaikista kuolemista koko maailmassa vuoteen 
2020 mennessä,

B. katsoo, että lasten ja nuorten lihavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta 
lihavuutta voidaan hoitaa aikaisin, ja että huomiota on kiinnitettävä myös alempiin 
sosioekonomisiin ryhmiin kuuluviin henkilöihin, joiden haittana ovat terveyteen ja 
yhteiskuntaan liittyvät erot, jotka johtavat usein ravinnon laadun ja tasapainon 
heikkenemiseen;

C. katsoo, että seitsemän prosenttia EU-valtioiden kansallisista terveysalan 
talousarviovaroista käytetään joka vuosi sairauksiin, jotka voidaan liittää lihavuuteen,

1. pitää myönteisenä ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen liittyviä terveyskysymyksiä 
koskevasta eurooppalaisesta strategiasta laaditussa komission valkoisessa kirjassa 
(KOM(2007)0279) noudatettua lähestymistapaa antaa teollisuudelle mahdollisuus pyrkiä 
vähentämään ylipainosta ja lihavuudesta johtuvia terveysongelmia itsesääntelytoimien 
avulla; pyytää kuitenkin, että komissio seuraisi tiiviisti teollisuuden toimia, joilla pyritään 
vastuulliseen mainontaan ja vähentämään suolan, rasvan ja sokerin määrää 
elintarvikkeissa, ja kannustaisi näihin toimiin, niin että tilannetta voidaan tarkastella 
uudelleen viimeistään vuonna 2010;

2. pitää komission ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikkeita 
koskevan tiedon antamisesta kuluttajille (KOM(2008)0040) myönteisenä, koska kuluttajat 
tarvitsevat ehdottomasti selkeää tietoa ravitsemuksesta yksinkertaisten, ymmärrettävien ja 
selvien pakkausmerkintöjen avulla, jotta he voivat tehdä terveellisiä ja asiantuntevia 
ruokavalintoja;

3. myöntää, että kuluttajat, erityisesti heikoimmassa asemassa olevat, saattavat olla 
ymmällään siitä, millainen on terveellinen ruokavalio; pyytääkin, että jäsenvaltiot 
yhteistyössä teollisuuden ja kuluttajayhdistysten kanssa toteuttavat innovatiivista 
tiedottamista ja hallitusjohtoisia markkinointikampanjoita, joilla kuluttajat motivoidaan 
tekemään terveellisiä ruokavalintoja; kannustaa erityisesti jäsenvaltioita laatimaan 
ravintoon liittyviä opetusohjelmia esikouluja ja ala-asteita varten ja ottamaan niissä 
huomioon REEPS-ohjelman (terveyttä edistävien koulujen verkosto) yhteydessä kehitetyt 
parhaat käytännöt;

4. panee huolestuneena merkille, että lihavuus on rajat ylittävä ilmiö, joka koskee kaikkia 
jäsenvaltioita, ja että lihavien määrä lisääntyy nopeasti uusissa jäsenvaltioissa; pyytää 
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tämän vuoksi komissiota käsittelemään kansanterveyttä ensisijaisena tavoitteena kaikilla 
politiikanaloillaan ja erityisesti koulutukseen, nuorisoon, kulttuuriin, urheiluun ja 
maatalouteen liittyvillä politiikanaloilla ja kiinnittämään jatkuvasti huomiota ongelman 
yhteiskunnalliseen ulottuvuuteen; pyytää komissiota myös määrittelemään yhteisiä 
hankkeita, joilla edistetään parempaa ravitsemusta ja terveellistä elämäntapaa, ja 
perustamaan eurooppalaisen terveystilanteen seurantajärjestelmän; pyytää myös, että 
jäsenvaltiot edistävät yhteistyössä komission kanssa parhaiden käytäntöjen ja kokemusten 
vaihtoa erityisesti kehittämällä asiantuntijalaitosten verkostoja ja tekemällä yhteistyötä 
kaikkien asianosaisten toimijoiden kanssa paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla 
sosiaalisesti aktiivisen elämän ja liikunnan edistämiseksi;

5. pyytää jäsenvaltioita kehittämään diabeteksen hoitoa ja hallintaa koskevaa virallista 
koulutusta tai alan ammattitutkintoja, mukaan luettuna muiden terveydenhoidon alojen
kuin diabeteksen ammattilaisille annettava tätä tautia koskeva jatkokoulutus;

6. kehottaa jäsenvaltioita soveltamaan asianmukaisesti ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä 10 päivänä kesäkuuta 2002 annettua Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiiviä 2002/46/EY1;

7. korostaa, että lasten lihavuutta koskeva ongelma on merkittävä, ja pyytää komissiota 
ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta voidaan ehkäistä ja etenkin valvoa 
tarkasti lapsille ja nuorille suunnattuja mainoksia runsaasti rasvaa, suolaa ja sokeria 
sisältävistä elintarvikkeista;

8. vaatii, että ravintoa koskevaa kysymystä on korostettava Euroopan unionin kaikilla 
politiikanaloilla ja kaikissa toimissa.

                                               
1 EYVL L 183, 12.7.2002, s. 51.
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