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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande 
suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat overgewicht en zwaarlijvigheid verantwoordelijk zijn voor een reeks 
chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, diabetes mellitus type II, 
beroertes, bepaalde vormen van kanker, enz.; overwegende dat chronische ziekten naar 
verwachting in 2020 verantwoordelijk zullen zijn voor bijna drie kwart van alle 
sterfgevallen wereldwijd,

B. overwegende dat bijzondere aandacht besteed dient te worden aan zwaarlijvigheid bij 
kinderen en jongeren met het oog op vroegtijdige behandeling, en aan personen uit 
sociaal-economisch achtergestelde groepen, verzwakt door maatschappelijke en 
gezondheidsongelijkheden die vaak leiden tot verminderde kwaliteit en balans van de 
voeding,

C. overwegende dat jaarlijks tot 7% van de nationale gezondheidsbegrotingen in de EU 
wordt uitgegeven aan ziekten die samenhangen met zwaarlijvigheid, 

1. is ingenomen met de benadering van de Commissie in haar Witboek over een EU-strategie 
voor aan voeding, overgewicht en obesitas gerelateerde gezondheidskwesties 
(COM(2007)0279), waardoor de industrie de mogelijkheid krijgt om door middel van 
vrijwillige initiatieven bij te dragen aan het terugdringen van ziekten die het  gevolg zijn 
van overgewicht en zwaarlijvigheid; dringt er echter bij de Commissie op aan de 
initiatieven van de industrie met betrekking tot een verantwoorde reclame en verlaging 
van de zout-, vet- en suikerniveaus in levensmiddelen op de voet te volgen en aan te 
moedigen, met het oog op een herziening van de huidige situatie in 2010;

2. is ingenomen met het onlangs aangenomen voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende  de verstrekking van voedselinformatie aan de 
consumenten (COM(2008(0040), omdat consumenten verplicht over duidelijke 
voedingswaarde-informatie moeten beschikken door middel van eenvoudige, begrijpelijke 
en leesbare labels op de verpakking om een gezonde en goed geïnformeerde keuze met 
betrekking tot de voeding te maken;

3. erkent dat consumenten, en in het bijzonder de meest kwetsbare, in verwarring kunnen 
worden gebracht over wat nu eigenlijk een gezond dieet is; dringt er derhalve bij de 
lidstaten op aan om in samenwerking met de industrie en consumentenorganisaties 
innovatieve informatie en door de overheid geïnitieerde marketing campagnes te 
gebruiken om de consument te motiveren gezonde keuzes te maken; moedigt in het 
bijzonder de lidstaten aan om voedseleducatieprogramma's voor kleuter- en lagere scholen 
te ontwikkelen, waarbij de beste praktijken van het ENHPS-programma in acht worden 
genomen (Europees Netwerk van Gezonde scholen);

4. stelt met bezorgdheid vast dat zwaarlijvigheid een grensoverschrijdend fenomeen is dat 
alle lidstaten betreft, en dat de obesitascijfers in de nieuwe lidstaten in hoog tempo 
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toenemen; dringt er derhalve bij de Commissie op aan op de diverse beleidsterreinen 
prioritaire aandacht te besteden aan de volksgezondheid, in het bijzonder het beleid met 
betrekking tot opvoeding, jeugd, cultuur en landbouw door de sociale dimensie op de voet 
te blijven volgen; dringt er tevens bij de Commissie op aan gemeenschappelijke projecten 
te definiëren ter bevordering van een betere voeding en een gezonde manier van leven en 
om een stelsel voor gezondheidstoezicht in de EU in te stellen; dringt er ook bij de 
lidstaten op aan om in samenwerking met de Commissie de uitwisseling van beproefde 
methoden en ervaringen te bevorderen, met name door de ontwikkeling van netwerken 
van referentiecentra en door samenwerking met alle betrokken actoren op lokaal, 
regionaal en landelijk niveau om de voortzetting van een sociaal actief leven en 
lichaamsbeweging te bevorderen;

5. dringt er bij de lidstaten op aan officiële opleidingen of beroepskwalificaties in de 
verzorging en de behandeling van diabetespatiënten te ontwikkelen, met inbegrip van een
bijscholing van gezondheidswerkers die niet in diabetes gespecialiseerd zijn;

6. dringt er bij de lidstaten op aan dat Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 10 juni 2002 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der 
lidstaten inzake voedingssupplementen1 juist wordt toegepast;

7. benadrukt het belang van het zwaarlijvigheidsprobleem bij kinderen en verzoekt de 
Commissie alle noodzakelijke maatregelen te treffen om dit te voorkomen, en met name 
op kinderen en jongeren gerichte reclame voor voedsel dat veel vet, zout en suiker bevat 
op de voet te volgen;

8. vraagt of het voedingsvraagstuk een prominente plaats krijgt op alle Europese 
beleidsterreinen en acties.

                                               
1 PB L 183 van 12.7.2002, blz. 51.



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

NL

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring 8.4.2008

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

20
13
3

Bij de eindstemming aanwezige leden 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

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervanger(s)

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


	714825nl.doc

