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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

A. keďže nadváha a obezita spôsobujú množstvo chronických chorôb vrátane 
srdcovocievnych chorôb, vysokého krvného tlaku, cukrovky typu 2, porážok, určitých 
typov rakoviny atď.; keďže sa predpokladá, že chronické choroby budú príčinou približne 
troch štvrtín všetkých úmrtí vo svete v roku 2020, 

B. keďže je potrebné venovať osobitnú pozornosť obezite detí a mládeže za účelom včasnej 
liečby, ako aj osobám patriacim do najviac znevýhodnených sociálno-ekonomických 
skupín, ktoré sú zraniteľné v dôsledku nedostatočnej zdravotnej starostlivosti 
a sociálnych nerovností s častým negatívnym vplyvom na kvalitu a vyváženosť ich 
stravy,

C. keďže v EÚ sa z vnútroštátnych rozpočtov na zdravotníctvo každoročne vynakladá 
do 7 % na choroby, ktoré súvisia s obezitou,

1. víta prístup Komisie uvedený v jej Bielej knihe o stratégii riešenia zdravotných 
problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou v Európe (COM(2007)0279), 
na základe ktorej bude mať priemyselné odvetvie možnosť prispievať prostredníctvom 
samoregulačných iniciatív k zníženiu zlého zdravotného stavu spôsobeného nadváhou 
a obezitou; žiada však Komisiu, aby dôkladne monitorovala a podporovala iniciatívy 
priemyselného odvetvia zamerané na zodpovednú propagáciu a znižovanie množstva soli, 
tukov a cukrov v potravinárskych výrobkoch s tým, že v roku 2010 uskutoční 
prehodnotenie súčasnej situácie;

2. víta návrh Komisie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o poskytovaní 
informácií o potravinách spotrebiteľom (COM(2008)0040), keďže spotrebitelia 
nevyhnutne potrebujú jasné nutričné údaje vo forme jednoduchého, zrozumiteľného 
a ľahko čitateľného označovania na obaloch, aby mohli na základe správnych informácií 
prijímať zdravé rozhodnutia v súvislosti s výživou;

3. uznáva, že spotrebitelia, a najmä najzraniteľnejší z nich, môžu mať mylné predstavy 
o tom, čo je to zdravá výživa; žiada preto členské štáty, aby v spolupráci s priemyselným 
odvetvím a so združeniami spotrebiteľov využívali inovatívne informácie a vládami 
organizované reklamné kampane, aby tak motivovali spotrebiteľov k výberu zdravých 
potravín; vyzýva najmä členské štáty, aby pripravili programy výchovy v oblasti 
stravovania pre materské a základné školy, v ktorých sa zohľadnia osvedčené postupy 
získané v rámci programu Európska sieť škôl podporujúcich zdravie (ENHPS);

4. so znepokojením konštatuje, že obezita je cezhraničným problémom, ktorý postihuje 
všetky členské štáty, pričom v nových členských štátoch percento obezity rýchlo rastie;
vyzýva preto Komisiou, aby považovala verejné zdravie za prioritný cieľ svojich 
jednotlivých politík, najmä politík zameraných na vzdelávanie, mládež, kultúru, šport 
a poľnohospodárstvo, a aby popri tom venovala osobitnú pozornosť sociálnemu rozmeru 
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tohto problému; žiada tiež Komisiu, aby definovala spoločné projekty na podporu lepšej 
výživy a zdravého životného štýlu, a aby vytvorila monitorovací systém zdravia EÚ;
žiada členské štáty, aby v spolupráci s Komisiou podporovali výmenu osvedčených 
postupov a skúseností, najmä prostredníctvom rozvoja sietí referenčných stredísk 
a prostredníctvom spolupráce so všetkými zúčastnenými stranami na miestnej, 
regionálnej a vnútroštátnej úrovni, s cieľom podporovať ľudí, aby viedli aktívny 
spoločenský život a venovali sa telesným aktivitám;

5. vyzýva členské štáty, aby rozvíjali formálne vzdelávanie alebo odborné kvalifikácie 
v oblasti starostlivosti o diabetikov a dohľadu nad touto chorobou, vrátane ďalšieho 
vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve o tejto chorobe, ktorí pracujú v iných odboroch, 
ako je diabetológia;

6. vyzýva členské štáty, aby riadne uplatňovali smernicu Európskeho parlamentu a Rady 
2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských štátov 
týkajúcich sa potravinových doplnkov1;

7. zdôrazňuje význam problému obezity detí a žiada Komisiu, aby prijala všetky potrebné 
opatrenia k jej predchádzaniu, a najmä aby prísne kontrolovala propagovanie potravín 
bohatých na tuky, soľ a cukor so zameraním na deti a mládež;

8. žiada, aby sa vo všetkých európskych politikách a alternatívach zohľadňovala 
problematika výživy.

                                               
1 Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 51.
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