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NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

1. poukazuje na významnou úlohu, jež hraje SZP v oblasti zdravé výživy jako součást 
uceleného přístupu k řešení problematiky nadváhy a obezity; zdůrazňuje úlohu 
evropských zemědělských výrobců a zpracovatelů, kteří zajišťují zdravou výživu 
dostatečné kvality a používají výrobní metody šetrné k životnímu prostředí a k zachování 
biologické rozmanitosti, a tím přispívají k řešení tohoto problému;

2. domnívá se, že při tvorbě SZP, zejména společných organizací trhu, je nutno více brát
v úvahu vliv potravin na zdraví a že např. u mléčných výrobků, ovoce a zeleniny, jejichž 
distribuci na školách SZP podporuje, musí být v nejvyšší možné míře zaručena čerstvost, 
přirozený původ a minimální obsah tuku a cukru;

3. vyzývá Evropskou komisi, aby v co nejkratším možném termínu předložila návrh právní 
úpravy týkající se zavádění ovoce do škol, v souladu s požadavkem Rady ze dne 
20. června 2007 a s požadavkem Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2007;

4. žádá, aby byl snížen obsah nasycených tuků, transtuků, soli a cukru v potravinách, 
protože zvýšený obsah těchto látek může vést ke vzniku onemocnění krevního oběhu, 
nádorových onemocnění, cukrovky a obezity; současně poukazuje na to, že rychlost 
a rozsah změn ve složení výrobků by měly zohledňovat jak kvalitu výrobků, tak 
i technologické a hospodářské kapacity zemědělských výrobců a zemědělského 
průmyslu;

5. vyzývá k analýze úlohy, kterou hrají látky zvýrazňující chuť a vůni, např. glutamáty, 
guanyláty a inosináty, které jsou ve velkém množství obsaženy v mnoha potravinách, 
zejména v hotových jídlech a průmyslově vyráběných potravinách, a určit tak vliv těchto 
látek na spotřební chování;

6. naléhavě žádá, aby byl v rámci potravinářského průmyslu uskutečněn hloubkový výzkum 
týkající se výrobků, do nichž mohou být přidávány zdravé složky, např. vitaminy A a D, 
aby se tak spotřebitelé mohli svobodněji rozhodovat a aby nedocházelo 
k nedobrovolnému podporování spotřeby některých potravin s vysokým obsahem tuku, 
např. másla;

7. zdůrazňuje, že pro realizaci cílů bílé knihy má velký význam partnerství veřejného 
a soukromého sektoru, a také spolupráce subjektů na všech úrovních, od úrovně 
Společenství až po úroveň místní;

8. vítá široce zaměřené informační programy, jejichž cílem je upozornit rodiče na jejich 
odpovědnost za vyváženou výživu dětí, stejně jako programy zaměřené na vzdělávání 
dětí a mládeže, které podporují zdravou výživu a fyzickou aktivitu;
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9. zasazuje se o to, aby byly zaváděny a podporovány programy zaměřené na informační 
akce ve školách, do nichž budou zapojeni zdravotničtí pracovníci i osoby přímo 
odpovědné za školní stravování dětí a mládeže;

10. žádá, aby členské státy, místní instituce a školské orgány přizpůsobily jakost a nutriční 
normy školního stravování současnému stavu poznatků v oblasti výživy; požaduje 
takovou nabídku stravování, která bude s ohledem na tyto poznatky vyvážená 
a přizpůsobená potřebám; trvá na tom, aby nabídka automatů zahrnovala i čerstvé ovoce 
a zeleninu, stejně jako pestrý výběr mléčných výrobků; žádá členské státy, aby zajistily 
zvýšení počtu hodin tělesné výchovy ve školách;

11. zdůrazňuje v této souvislosti, že je nezbytné, aby se připravovaný program týkající se 
zavádění ovoce do škol stal součástí širšího pedagogického rámce, např. zavedením 
předmětu věnovaného výživě a zdraví na základních školách;

12. považuje za zásadní, aby byly ve všech školských zařízeních zakázány všechny druhy 
patronátů či reklamních akcí zaměřených na výrobky s příliš vysokým obsahem cukru, 
soli a tuku;

13. zdůrazňuje, že odpovědnost za odrazování od spotřeby nepříliš zdravé příležitostné 
stravy, za nabídku zdravých potravin a za podporu zdravých stravovacích zvyklostí nesou 
školy, veřejné orgány, nemocnice, sportovní oddíly a střediska pro mládež;

14. považuje za důležité zpřístupnit informace o vyváženém způsobu stravování bez 
nadbytku soli, cukru či tuku a podporovat iniciativy ke zvýšení spotřeby ovoce a 
zeleniny, olivového oleje a mléčných výrobků mezi mladými lidmi a skupinami populace 
s nízkými příjmy i u starších lidí a žen s dětmi; v souladu s tímto vyzývá Komisi, aby 
urychlila zavedení celoevropského programu distribuce ovoce do škol;

15. považuje za nezbytné podporovat a propagovat informační a preventivní kampaně 
týkající se rizikových stravovacích zvyklostí, např. anorexie a bulimie;

16. domnívá se, že Společenství musí i na své úrovni přijmout opatření k podpoře spotřeby 
zdravých potravin, např. zeleniny, ovoce a mléčných výrobků, mimo jiné tak, že zajistí 
jejich finanční dostupnost, že se zaměří na zdravější stravování ve školních 
a podnikových jídelnách a že bude financovat projekty zaměřené na podporu zdravé 
výživy;

17. podporuje požadavek, aby informace o kupovaných výrobcích byly pro průměrného 
spotřebitele srozumitelné, a to zejména jasným stanovením základního složení výrobku 
a uvedením jednotného, snadno rozeznatelného loga, z nějž lze vyvodit, do jaké míry 
výrobek splňuje kritéria zdravé výživy;

18. domnívá se, že potraviny dovážené ze třetích zemí by měly splňovat tytéž přísné 
požadavky a kritéria týkající se kvality, norem sledovatelnosti, zdraví a ochrany zvířat i 
ochrany životního prostředí a zachování biologické rozmanitosti, jaké platí pro potraviny 
vyrobené v zemích EU.
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