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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że nadwaga i otyłość powodują wiele chorób chronicznych, w tym 
choroby układu krążenia, nadciśnienie, cukrzycę typu 2, udary, niektóre nowotwory itd.; 
mając na uwadze, że przewiduje się, że w roku 2020 choroby chroniczne będą przyczyną 
niemal trzech czwartych wszystkich zgonów na świecie, 

B. mając na uwadze, że należy przyłożyć szczególną wagę do zjawiska otyłości wśród 
dzieci i młodzieży w celu jak najwcześniejszego rozpoczęcia leczenia, a także wśród 
osób należących do najmniej uprzywilejowanych grup społeczno-gospodarczych, 
narażonych ze względu na nierówną sytuację sanitarną i społeczną, która często 
przyczynia się do obniżenia jakości żywienia i równowagi żywieniowej,

C. mając na uwadze, że wydatki na leczenie chorób, które można przypisać otyłości, 
stanowią co roku do 7% krajowych budżetów na ochronę zdrowia w UE,

1. przychylnie odnosi się do podejścia Komisji przyjętego w białej księdze na temat 
strategii dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, 
nadwagą i otyłością (COM(2007)0279), dającego branży możliwość przyczynienia się –
dzięki inicjatywom samoregulacyjnym – do zmniejszenia występowania chorób 
wynikających z nadwagi i otyłości; wzywa jednak Komisję do ścisłego monitorowania 
inicjatyw branży mających na celu odpowiedzialną reklamę oraz zmniejszenie zawartości 
soli, tłuszczu i cukru w artykułach spożywczych, i do zachęcania jej do podejmowania 
takich inicjatyw w celu dokonania przeglądu obecnej sytuacji do roku 2010;

2. przychylnie odnosi się do projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
przedłożonego przez Komisję w sprawie przekazywania konsumentom informacji na 
temat żywności (COM(2008)0040), gdyż proste, zrozumiałe i czytelne etykietowanie 
opakowań umożliwia konsumentom dokonywanie dobrych dla zdrowia i świadomych 
wyborów żywieniowych; 

3. uznaje, że konsumenci – zwłaszcza najbardziej narażone grupy – mogą nie wiedzieć, 
czym jest zdrowe odżywianie; apeluje zatem do państw członkowskich – w porozumieniu 
z przemysłem i stowarzyszeniami konsumentów – o prowadzenie innowacyjnych 
kampanii informacyjnych i marketingowych pod przewodnictwem rządu w celu 
zwiększenia motywacji konsumentów do dokonywania dobrych dla zdrowia wyborów 
żywieniowych; zachęca zwłaszcza państwa członkowskie do opracowania programów 
edukacyjnych w zakresie żywienia dla przedszkoli i szkół podstawowych, z 
uwzględnieniem najlepszych wzorców wypracowanych w ramach programu ENHPS 
(Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie);

4. z niepokojem zauważa, że otyłość jest zjawiskiem ponadgranicznym, które występuje we 
wszystkich państwach członkowskich, przy czym szybki wzrost odsetka osób otyłych 
odnotowuje się w nowych państwach członkowskich; wzywa zatem Komisję do 
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traktowania – w ramach swoich strategii politycznych, zwłaszcza tych dotyczących 
edukacji, młodzieży, kultury, sportu i rolnictwa – celu zdrowia publicznego jako sprawy 
o priorytetowym znaczeniu, przykładając niezmiennie wagę do jego społecznego 
wymiaru; wzywa też Komisję do określenia wspólnych projektów zmierzających do 
propagowania lepszego odżywiania się i zdrowego trybu życia oraz do ustanowienia 
systemu monitorowania zdrowia w UE; wzywa państwa członkowskie – w porozumieniu 
z Komisją – do sprzyjania wymianie najlepszych wzorców i doświadczeń, w 
szczególności dzięki rozwijaniu sieci ośrodków referencyjnych, a także poprzez 
współpracę szeregu zaangażowanych podmiotów na szczeblu lokalnym, regionalnym i 
krajowym, aby ułatwić realizację dążeń do aktywnego życia społecznego oraz 
uprawnianie sportów;

5. wzywa państwa członkowskie do opracowania systemu kształcenia formalnego lub 
kwalifikacji zawodowych w dziedzinie opieki diabetologicznej i leczenia cukrzycy, z 
uwzględnieniem dalszego kształcenia diabetologicznego pracowników służby zdrowia o 
specjalizacji innej niż diabetologia;

6. wzywa państwa członkowskie do właściwego wdrożenia dyrektywy 2002/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do suplementów 
żywnościowych1;

7. podkreśla wagę problemu otyłości wśród dzieci i wzywa Komisję do podjęcia wszelkich 
środków niezbędnych do uniknięcia jej, a zwłaszcza do prowadzenia szczegółowej 
kontroli reklam żywności zawierającej dużo tłuszczów, soli i cukru, skierowanych do 
dzieci i młodzieży.

8. wzywa do nadania większego znaczenia kwestii odżywiania we wszystkich europejskich 
strategiach politycznych i działaniach.

                                               
1 Dz.U. 183 z 12.7.2002, s. 51.
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