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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker prekomerna telesna teža in debelost povzročata vrsto kroničnih bolezni, vključno z 
boleznimi srca in ožilja, visokim pritiskom, diabetesom tipa 2, infarkti, nekaterimi 
vrstami raka itd.; ker naj bi bile do leta 2020 kronične bolezni vzrok za skoraj tri četrtine 
vseh smrti na svetu, 

B. ker je treba posebno pozornost nameniti debelosti pri otrocih in mladostnikih, da se 
zagotovi zgodnje zdravljenje, in osebam iz družbenoekonomskih kategorij z najmanj 
možnostmi, ki so zaradi socialnih neenakosti in neenakosti zdravstvenega varstva bolj 
ranljivi, kar pogosto spodkoplje kakovost in uravnoteženost njihove prehrane,

C. ker države EU za bolezni, ki jih lahko povežemo z debelostjo, vsako leto porabijo do 7 % 
svojih proračunov za zdravstvo,

1. pozdravlja pristop Komisije v njeni beli knjigi o strategiji za Evropo glede vprašanj v 
zvezi s prehrano, prekomerno telesno težo in debelostjo (KOM(2007)0279), ki industriji 
preko samourejevalnih pobud ponuja možnost, da prispeva k zmanjšanju slabega zdravja 
kot posledice prekomerne telesne teže in debelosti;  kljub temu poziva Komisijo, naj 
skrbno spremlja in spodbuja pobude industrije, usmerjene v odgovorno oglaševanje in 
znižanje količine soli, maščob in sladkorja v živilih, ter predvidi revizijo sedanjega stanja 
do leta 2010;

2. pozdravlja predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju informacij o 
živilih potrošnikom (KOM(2008)0040), ki ga je predstavila Komisija, saj potrošniki 
potrebujejo jasne informacije o prehrani v obliki preprostih, razumljivih in čitljivih 
označb na embalaži, da se bodo ustrezno informirani lahko odločali za zdravo izbiro;

3. priznava, da potrošniki, še zlasti tisti najbolj ranljivi, morda nimajo vedno jasnih predstav 
o tem, kaj je zdravo prehranjevanje; zato poziva države članice, naj v sodelovanju z 
industrijo in združenji potrošnikov pripravijo inovativne informacije in vladne 
oglaševalske kampanje, ki bodo potrošnike spodbujale k zdravi izbiri hrane; še posebej 
spodbuja države članice, naj pripravijo izobraževalne programe o prehrani za predšolsko 
in osnovnošolsko raven, upoštevajoč dobre prakse, ki jih je razvila Evropska mreža 
zdravih šol (ENHPS);

4. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je debelost čezmejen pojav, ki zadeva vse države članice 
in v novih državah članicah hitro narašča; zato poziva Komisijo, naj bo zdravje ljudi njen 
prednostni cilj na različnih področjih politike, zlasti pa na področjih vzgoje in 
izobraževanja, mladih, kulture, športa in kmetijstva, ter nameni posebno pozornost 
socialni razsežnosti problema; Komisijo tudi poziva, naj opredeli skupne projekte, ki 
bodo spodbujali kakovostnejšo prehrano in bolj zdravo življenje, in vzpostavi sistem EU 
za spremljanje zdravja; poziva države članice, naj v sodelovanju s Komisijo spodbujajo
izmenjavo najboljših praks in izkušenj, zlasti preko razvoja mrež referenčnih centrov in 
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sodelovanja med udeleženimi stranmi na lokalni, regionalni in nacionalni ravni z 
namenom ljudi spodbuditi k dejavnemu družbenemu življenju in telesnim dejavnostim;

5. poziva države članice, naj razvijejo formalno izobraževanje ali poklicno usposabljanje za 
zdravljenje in obvladovanje diabetesa, vključno z nadaljnjim izobraževanjem 
zdravstvenih delavcev, ki niso diabetologi, o tej bolezni;

6. poziva države članice k pravilnemu izvajanju Direktive 2002/46/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 o približevanju zakonodaj držav članic o 
prehranskih dopolnilih1;

7. poudarja pomen debelosti pri otrocih in poziva Komisijo, naj sprejme vse potrebne 
ukrepe za njeno preprečevanje, zlasti s strogim nadzorom nad oglaševanjem hrane z 
visoko vsebnostjo maščob, soli in sladkorja, usmerjenem v otroke in mladostnike;

8. poziva k resnemu upoštevanju prehrambenih vidikov v vseh evropskih politikah in 
izbirah ravnanja.

                                               
1 UL L 183, 12.07.02, str. 51.
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