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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението 
за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. изтъква важната роля на ОСП за насърчаване на здравословното хранене, 
посредством цялостен подход за борба с наднорменото тегло и затлъстяването; 
изтъква ролята на земеделските производители и преработвателите в Европа, които 
допринасят за разрешаването на този проблем и за опазването на биологичното 
разнообразие, като осигуряват здравословни хранителни продукти с подобаващо 
качество и използват екологосъобразни производствени методи;

2. счита, че при определянето на ОСП, най-вече по отношение на общата организация 
на пазарите, следва да бъде обърнато повече внимание на влиянието, което 
произвежданите хранителни продукти оказват върху здравето; например, когато в 
съответствие с ОСП се отпускат субсидии за подкрепа на консумацията на мляко в 
училищата, както и на разпространението на плодове и зеленчуци, тези продукти 
следва да бъдат, във възможно най-голяма степен, пресни, непреработени и с ниско 
съдържание на мазнини и захар;

3. призовава Европейската комисия да представи в най-кратки срокове законодателно 
предложение относно въвеждането на схема за предлагане на плодове в училище, 
както това бе поискано от Съвета на 20 юни 2007 г. и от Европейския парламент на 
13 декември 2007 г.;

4. призовава в хранителните продукти да бъде ограничено съдържанието на наситени 
и ненаситени мазнини, сол и захар, чието прекомерно количество води до 
възникване на сърдечносъдови заболявания, рак, диабет и затлъстяване; отбелязва 
същевременно, че темпът и обхватът на промените в състава на продуктите следва 
да отчитат тяхното качество, както и технологичните и икономически възможности 
на земеделските производители и хранителната промишленост;

5. призовава да бъде анализирана ролята на овкусители като глутамат, гуанилат и 
изомат, присъстващи в значителни количества в голям брой хранителни продукти и 
най-вече, в полуготовите ястия и промишлено приготвяните храни, за да се 
определи влиянието им върху поведението на потребителите;

6. настойчиво призовава хранителната промишленост да задълбочи изследванията в 
областта на продуктите, към които могат да се добавят здравословни съставки като 
витамини А и Д, за да увеличи свободата на избор на потребителя и да не 
насърчава неволно потреблението на хранителни продукти с високо съдържание на 
мазнини, като например маслото;

7. изтъква значението на публично-частното партньорство и сътрудничеството между 
участниците на всички равнища – от равнището на Общността до местното – за 
осъществяването на целите на бялата книга;
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8. подкрепя провеждането на мащабна информационна кампания, насочена към 
родителите, с цел да насочи вниманието им към отговорността да осигуряват на 
децата балансирано хранене, както и на образователна кампания, насочена към 
децата и младежите, в рамките на програмите за насърчаване на принципите на 
здравословното хранене и физическата активност;

9. призовава за въвеждането и насърчаването на програми за обучение на 
медицинския персонал в училищата, както и на лицата, които са пряко отговорни за 
храненето на децата и младежите в училище;

10. призовава държавите-членки, местните и училищните органи да предприемат 
мерки с цел качеството и хранителните стандарти на предлаганите в училище 
храни да бъдат съобразени със съвременните познания в областта на храненето; 
изисква предлаганата храна да бъде балансирана и съобразена с нуждите, в 
съответствие с тези познания; настоява пресни плодове и зеленчуци, както и богата 
гама от млечни продукти да се предлагат в автоматите за храна; призовава 
държавите-членки да предприемат мерки, така че в училищните програми да бъдат 
отделени повече часове за физически упражнения;

11. във връзка с това подчертава необходимостта от включването на бъдеща програма 
за предлагане на плодове в училище в по-широка педагогическа концепция, 
например, чрез курсове по въпросите на храненето и здравето, които да се 
провеждат в основното училище;

12. смята, че е изключително важно в учебните заведения да се забрани всякаква 
форма на спонсорство и реклама на продукти с прекомерно съдържание на захар, 
сол и мазнини; 

13. изтъква, че училищата, органите на управление, болниците, спортните клубове и 
младежките центрове носят отговорност да разубеждават потребителя да 
консумира нездравословни продукти, да предлагат здравословни храни и да 
насърчават здравословните хранителни навици;

14. счита, че е необходима по-добра осведоменост относно балансираното хранене, без 
прекалена консумация на сол, захар и мазнини, както и по-голяма подкрепа за 
инициативи, чиято цел е да се повиши консумацията на плодове и зеленчуци, 
зехтин, както и на млечни продукти сред младежите и групите от населението с 
ниски доходи, а така също хората в пенсионна възраст и жените с деца; във връзка 
с това, призовава Комисията да ускори въвеждането на схема за предлагане на 
плодове в училищата в Европа; 

15. счита, че е необходимо да се подкрепят и насърчават информационни кампании и 
да се търси превенция на високорискови хранителни навици като анорексията и 
булимията;

16. счита, че Общността следва да вземе мерки, включително на общностно равнище, 
за да насърчи консумацията на здравословни хранителни продукти, като зеленчуци, 
плодове и млечни продукти, като, наред с другото, осигури тяхната достъпност от 
финансова гледна точка, като засили наличието на здравословна храна в 
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заведенията за обществено хранене към училищата и предприятията, и като 
финансира проекти, насочени към насърчаването на здравословното хранене;

17. подкрепя искането за това, информацията за закупуваните продукти да бъде 
разбираема за средностатистическия потребител, в частност чрез ясно посочване на 
основния състав на продуктите, и еднотипно и лесно разпознаваемо лого, указващо 
в каква степен продуктът изпълнява изискванията за здравословно хранене;

18. счита, че храните, които се внасят от трети страни, следва да отговарят на също 
толкова високи изисквания и критерии за качество, стандарти за проследяване, 
здраве и хуманно отношение към животните, защита на околната среда и опазване 
на биологичното разнообразие, както храните, произвеждани в държавите-членки.
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