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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, 
is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel, bħala l-Kumitat responsabbli, biex jinkorpora dawn 
is-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-piż żejjed u l-obeżità huma l-kaġun ta’ firxa ta’ mard kroniku, inkluż mard 
kardjovaskolari, pressjoni għolja, id-dijabete tat-tip 2, puplesiji, ċerti tipi ta' kanser, eċċ; 
billi huwa mistenni li sa l-2020 il-mard kroniku jkun responsabbli għal kważi tliet kwarti 
tal-mewt kollu madwar id-dinja, 

B. billi jeħtieġ li tingħata attenzjoni partikulari għall-obeżità fit-tfal u fl-adolexxenti, sabiex 
tingħata kura minn kmieni, kif ukoll għall-persuni li jappartjenu għall-gruppi soċjo-
ekonomiiċi l-aktar żvantaġġati, li huma f’sitwazzjoni aktar vulnerabbli minħabba 
inugwaljanzi sanitarji u soċjali li bosta drabi jnaqqsu l-kwalità u l-bilanċ tad-dieta 
tagħhom,

C. billi kull sena jintefaq sa 7% tal-baġits nazzjonali tas-saħħa fl-UE fuq mard li jista’ 
jintrabat ma’ l-obeżità,

1. Jilqa’ l-approċċ li ħadet il-Kummissjoni fil-White Paper tagħha dwar strateġija għall-
Ewropa dwar kwistjonijiet ta’ saħħa marbuta man-nutriment, il-piż żejjed u l-obeżità 
(COM(2007)0279), li jagħti l-possibilità lill-industrija, permezz ta' inizjattivi awto-
regolatorji, li tikkontribwixxi biex jonqos il-mard minħabba nutriment ħażin, piż żejjed u 
obeżità; jistieden, madankollu, lill-Kummissjoni sabiex tosserva bir-reqqa u tinkoraġġixxi 
l-inizjattivi ta’ l-industrija bil-għan li jagħmlu riklami b’mod responsabbli u jnaqqsu l-
livelli tal-melħ, tax-xaħam u taz-zokkor fl-ikel, bil-ħsieb li sa l-2010 ssir reviżjoni tas-
sitwazzjoni attwali;

2. Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
dwar l-għoti ta’ informazzjoni fuq l-ikel lill-konsumaturi (COM(2008)0040), peress li l-
konsumaturi għandhom bżonn jingħataw informazzjoni ċara dwar in-nutriment permezz 
ta’ tikkettar fuq il-pakkett li jkun sempliċi u li jinftiehem u li jista' jinqara sabiex ikunu 
jistgħu jagħmlu għażliet dwar in-nutriment li jkunu tajbin għas-saħħa u b’informazzjoni 
tajba;

3. Jirrikonoxxi li l-konsumaturi, b’mod partikulari dawk l-aktar vulnerabbli, jistgħu jkunu 
konfużi dwar fiex tikkonsisti dieta tajba għas-saħħa; għalhekk, jistieden lill-Istati Membri 
sabiex, f'koperazzjoni ma' l-industrija u ma' l-assoċjazzjonijiet tal-konsumatur, jużaw 
informazzjoni innovattiva u kampanji ta' riklamar immexxija mill-gvern sabiex iqanqlu 
lill-konsumaturi jagħmlu għażliet fl-ikel li jkunu tajbin għas-saħħa; b’mod partikulari, 
jinkoraġġixxi lill-Istati Membri sabiex iħejju programmi ta’ edukazzjoni dwar id-dieta 
għall-iskejjel tan-nuna u għall-iskejjel primarji, li jqisu l-prattiki tajba żviluppati fin-
Netwerk Ewropew ta’ l-Iskejjel li Jippromovu s-Saħħa (European Network for Health 
Promoting Schools – ENHPS);

4. Jinnota bi tħassib li l-obeżità hija fenomenu transkonfinali li taffettwa lill-Istati Membri 
kollha, li r-rati ta’ l-obeżità qed jiżdiedu b’mod rapidu fl-Istati Membri ġodda; jistieden, 
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għalhekk, lill-Kummissjoni sabiex tqis is-saħħa pubblika bħala għan ta’ prijorità fil-
politiki varji tagħha, b’mod partikulari l-edukazzjoni, iż-żgħażagħ, il-kultura, l-isport u l-
agrikultura, filwaqt li tingħata attenzjoni partikulari lid-dimensjoni soċjali tal-problema;
jistieden ukoll lill-Kummissjoni sabiex turi b’mod ċar proġetti komuni sabiex jiġu 
mħeġġa n-nutriment aħjar u l-għajxien aħjar għas-saħħa, u sabiex tiġi stabbilita sistema 
ta’ l-UE għall-monitoraġġ tas-saħħa; jistieden lill-Istati Membri, b’koperazzjoni mal-
Kummissjoni, sabiex jippromwovu l-iskambju ta’ l-aħjar prattika u esperjenza, b’mod 
partikulari permezz ta’ l-iżvilupp tan-netwerks ta’ ċentri ta’ riferenza u permezz ta’ 
koperazzjoni bejn il-partijiet interessati kollha fuq il-livell lokali, reġjonali u nazzjonali 
sabiex in-nies ikunu mħeġġa jgħixu ħajja soċjali attiva u jieħdu sehem f’attività fiżika;

5. Jistieden lill-Istati Membri biex jiżviluppaw taħriġ formali jew kwalifiki professjonali fil-
kura u l-immaniġġjar tad-dijabete, inkluż it-taħriġ ulterjuri dwar din il-marda għall-
professjonisti tas-saħħa mhux speċjalizzati fid-dijabete;

6. Jistieden lill-Istati Membri sabiex jimplimentaw b’mod xieraq id-Direttiva 2002/46/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-10 ta’ Ġunju 2002 dwar l-approssimazzjoni tal-
liġijiet ta’ l-Istati Membri marbuta mas-supplimenti ta’ l-ikel1;

7. Jenfasizza l-importanza tal-problema ta' l-obeżità fit-tfal u jitlob lill-Kummissjoni sabiex 
tadotta l-miżuri kollha li hemm bżonn għall-prevenzjoni, b'mod partikulari permezz tal-
kontroll strett tar-riklamar għal ikel b’livell għoli ta’ xaħam, melħ u zokkor immirat għat-
tfal u l-adolexxenti;

8. Jitlob li n-nutriment jitqies b'mod serju fil-politiki u l-għażliet Ewropej kollha.

                                               
1 ĠU L 183, 12.7.2002, p. 51.
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