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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii 
în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât excesul de greutate și obezitatea cauzează o serie de boli cronice, inclusiv boli 
cardiovasculare, hipertensiune, diabet de tip 2, atac cerebral, anumite tipuri de cancer etc; 
întrucât se preconizează că până în 2020 bolile cronice vor reprezenta cauza a circa trei 
pătrimi din decese pe plan mondial; 

B. întrucât trebuie acordată o atenție deosebită obezității la copii și la adolescenți în vederea 
tratării timpurii, precum și grupurilor socio-economice cele mai defavorizate, aflate într-o 
situație mai vulnerabilă cauzată de inegalitățile sociale și de cele din domeniul sanitar, 
care afectează în mod negativ calitatea și echilibrul alimentației;

C. întrucât până la 7% din bugetele naționale alocate sănătății în UE se cheltuiesc anual 
pentru boli care pot fi cauzate de obezitate,

1. salută abordarea Comisiei din Cartea albă referitoare la o strategie pentru Europa privind 
problemele de sănătate legate de alimentație, excesul de greutate și obezitate 
(COM(2007)0279), oferind industriei posibilitatea ca, prin inițiative de autoreglementare, 
să contribuie la reducerea problemelor de sănătate cauzate de excesul de greutate și 
obezitate; prin urmare, invită Comisia să monitorizeze îndeaproape și să încurajeze 
inițiativele industriei de a face publicitate responsabilă și de a reduce nivelul de sare, 
grăsimi și zahăr din produsele alimentare, pentru a revizui situația actuală până în 2010;

2. salută propunerea Comisiei de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind informarea consumatorilor referitoare la produsele alimentare (COM(2008)0040), 
deoarece consumatorii au nevoie de informații nutriționale clare oferite de o etichetare 
simplă, ușor de înțeles și lizibilă, pentru a lua decizii sănătoase și bine informate în ceea 
ce privește alimentația;

3. recunoaște că este posibil ca unii consumatori, în special cei mai vulnerabili, să nu 
înțeleagă ce reprezintă o dietă sănătoasă; prin urmare, invită statele membre, împreună cu 
industria și asociațiile de consumatori, să folosească metode inovatoare de informare și 
campanii de marketing organizate de guvern cu scopul de a motiva consumatorii să ia 
decizii sănătoase în ceea ce privește alimentele; încurajează în mod deosebit statele 
membre să elaboreze programe de educație alimentară pentru grădinițe și școli primare, 
ținând cont de bunele practici dezvoltate în cadrul programului RESPS (Rețeaua 
europeană a școlilor care promovează sănătatea);

4. observă cu îngrijorare că obezitatea este un fenomen transfrontalier care afectează toate 
statele membre și că rata obezității crește rapid în noile state membre; prin urmare, invită 
Comisia să considere obiectivul sănătății publice prioritar în cadrul diverselor sale 
politici, în special cele legate de educație, tineret, cultură, sport și agricultură, acordând o 
atenție susținută dimensiunii sociale a problemei; invită, de asemenea, Comisia să 
definească proiecte comune cu scopul de a promova o alimentație mai sănătoasă și un 
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mod de viață sănătos și de a stabili un sistem de monitorizare a sănătății la nivel 
european; invită statele membre să promoveze, împreună cu Comisia, schimbul de bune 
practici și de experiență, în special prin dezvoltarea unor rețele de centre de referință, 
precum și prin cooperarea tuturor celor implicați la nivel local, regional și național, 
pentru a încuraja o viață socială activă și efectuarea de activități fizice;

5. invită statele membre să dezvolte cursuri de pregătire formală sau calificări profesionale 
în tratarea și îngrijirea diabetului, inclusiv pregătirea ulterioară a personalului medical 
care nu este specializat în diabetologie cu privire la această boală;

6. invită statele membre să pună corect în aplicare Directiva 2002/46/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 10 iunie 2002 referitoare la apropierea legislațiilor statelor 
membre privind suplimentele alimentare1;

7. subliniază importanța problemei obezității infantile și solicită Comisiei să ia toate 
măsurile necesare pentru a o preveni, în special prin monitorizarea strictă a reclamelor la 
alimentele bogate în grăsimi, sare și zahăr care se adresează copiilor și adolescenților;

8. solicită ca problema alimentației să ocupe un loc important în cadrul tuturor politicilor și 
acțiunilor europene.

                                               
1 JO L 183, 12.7.2002, p. 51.
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