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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que o excesso de peso e a obesidade provocam uma série de doenças 
crónicas, incluindo, entre outras, doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes de tipo 
2, acidentes vasculares cerebrais e determinados cancros; considerando que as doenças 
crónicas deverão ser responsáveis por quase 3/4 da mortalidade no mundo em 2020,

B. Considerando ser necessário conferir uma atenção muito particular à obesidade infantil e 
juvenil, tendo em vista um tratamento precoce, bem como às pessoas pertencentes a 
grupos socioeconómicos mais desfavorecidos, fragilizadas pelas desigualdades a nível 
sanitário e social que frequentemente comportam uma diminuição da qualidade e do 
equilíbrio alimentares,

C. Considerando que até 7% dos orçamentos de saúde nacionais são anualmente despendidos 
na UE com doenças que podem estar relacionadas com a obesidade,  

1. Acolhe favoravelmente a abordagem seguida pela Comissão no seu Livro Branco sobre 
“Uma estratégia para a Europa em matéria de problemas de saúde ligados à nutrição, ao 
excesso de peso e à obesidade” (COM(2007)0279), ao oferecer ao sector industrial a 
possibilidade de contribuir, através de iniciativas de auto-regulação, para diminuir os 
problemas de saúde devidos ao excesso de peso e à obesidade; convida, todavia, a 
Comissão a acompanhar de perto e a encorajar as iniciativas do sector industrial em 
matéria de publicidade responsável e de redução dos níveis de sal, de gorduras e de açúcar 
nos alimentos, tendo por objectivo rever a situação actual até 2010;   

2. Acolhe favoravelmente a proposta da Comissão de regulamento de Parlamento Europeu e 
do Conselho relativo à informação sobre os géneros alimentícios prestada aos 
consumidores (COM (2008) 0040), dado que os consumidores necessitam 
obrigatoriamente de informações nutricionais claras através de rótulos simples, 
compreensíveis e legíveis, apostos nas embalagens, para poderem fazer escolhas 
saudáveis e fundamentadas em matéria de alimentação;

3. Reconhece que pode existir confusão junto dos consumidores, nomeadamente junto dos
mais vulneráveis, sobre o que constitui uma dieta saudável; convida, por tal motivo, os 
Estados Membros, em cooperação com o sector industrial e as associações de 
consumidores, a utilizarem informações inovadoras e a recorrerem a campanhas de 
comercialização promovidas pelos poderes públicos, tendo por objectivo motivar os 
consumidores a fazerem escolhas saudáveis em matéria de alimentação; exorta 
nomeadamente os Estados Membros a elaborarem programas de educação alimentar 
destinados a escolas pré-primárias e primárias, tendo em conta as boas práticas 
desenvolvidas no quadro do programa da Rede Europeia das Escolas que Promovem a 
Saúde;  

4. Regista com preocupação que a obesidade é um fenómeno transfronteiras que afecta todos 
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os Estados-Membros, verificando-se um aumento rápido das taxas de obesidade nos novos 
Estados Membros; convida, por tal motivo, a Comissão a considerar o objectivo de saúde 
pública como uma consideração prioritária no contexto das suas diferentes políticas, 
nomeadamente as políticas relativas à educação, juventude, cultura, desporto, bem como a 
agricultura, conferindo uma atenção particular à dimensão social do problema; convida 
igualmente a Comissão a definir projectos comuns, tendo em vista promover uma melhor 
alimentação e uma vida saudável, bem como criar um sistema de vigilância sanitária na 
UE; convida igualmente os Estados-Membros a promoverem, em cooperação com a 
Comissão, o intercâmbio de boas práticas e de experiências, em especial através da 
criação de redes de centros de referência e da cooperação do conjunto dos agentes visados 
a nível local, regional, nacional, a fim de favorecer uma vida social activa e a prática de 
exercício físico;  

5. Convida os Estados-Membros a instituírem uma formação oficial ou uma qualificação 
profissional em matéria de tratamento e gestão da diabetes, incluindo a formação 
complementar, no que diz respeito a esta doença, de profissionais de outras áreas da 
saúde;

6. Exorta os Estados-Membros a aplicarem de forma adequada a Directiva 2002/46/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de Junho de 2002, relativa à aproximação das 
legislações dos Estados-Membros respeitantes aos suplementos alimentares1;

7. Destaca a importância do problema da obesidade infantil e exorta a Comissão a adoptar 
todas as medidas necessárias para a sua prevenção e que controle rigorosamente a 
publicidade de alimentos ricos em matérias gordas, sal e açúcar, destinadas às crianças e 
adolescentes;

8. Solicita que a questão da nutrição seja tida em devida consideração em todas as políticas e 
acções europeias.

                                               
1 JO L 183, 12.7.2002, p. 51
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