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FORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. henleder opmærksomheden på, hvor vigtig den fælles landbrugspolitik er for, at der 
produceres en sund ernæring, og det som led i en global strategi til bekæmpelse af 
overvægt og fedme; understreger, at producenterne og forarbejdningsvirksomhederne 
spiller en vigtig rolle, idet de bidrager til at løse dette problem og bevare biodiversiteten
ved at levere sunde fødevarer i passende kvalitet og anvende miljøvenlige 
produktionsmetoder;

2. er af den opfattelse, at der ved den fælles landbrugspolitiks udformning og navnlig for 
de fælles markedsordningers vedkommende skal tages større hensyn til de producerede 
fødevarers sundhedspåvirkning, og at f.eks. støtte til skolemælk og uddeling af frugt og 
grøntsager som led i den fælles landbrugspolitik bør fokusere på produkter, der er så 
friske, ubearbejdede og fedt- og sukkerfattige som muligt;

3. opfordrer Kommissionen til hurtigt at forelægge et lovgivningsforslag om indførelse af 
en ordning med skolefrugt, således som Rådet krævede den 20. juni 2007 og Europa-
Parlamentet den 13. december 2007;

4. kræver restriktioner på andelen af mættede fedtsyrer, transfedtsyrer, salt og sukker i 
fødevarer, da en for høj andel af disse stoffer medfører hjertekarsygdomme, kræft, 
diabetes samt fedme; henviser imidlertid samtidig til, at der i forbindelse med tempoet 
og omfanget af ændringerne i produkternes sammensætning skal tages hensyn til disses 
kvalitet samt til producenternes og fødevareindustriens tekniske og økonomiske 
muligheder;

5. ønsker en analyse af, hvilken rolle smagsforstærkere har, såsom glutaminater, 
guanylater og inosinater, der findes i overvældende mængder i mange fødevarer og 
navnlig i færdigretter og industrielt fremstillede næringsmidler, så det kan fastslås,
hvilken indflydelse de har på forbrugsmønstret;  

6. opfordrer indtrængende fødevareindustrien til at forske videre i produkter, som kan 
tilføjes sunde indholdsstoffer, såsom vitamin A og D, med henblik på at give 
konsumenten større valgfrihed og ikke ufrivilligt stimulere forbruget af visse fødevarer 
med et højt fedtindhold som f.eks. smør;

7. understreger, hvor vigtigt et offentligt-privat partnerskab og samarbejdet mellem 
parterne er på alle niveauer – fra fællesskabsplan til lokalt plan – for gennemførelsen af 
målene i hvidbogen;

8. mener, at der bør ske en omfattende formidling af oplysninger til forældre for at skabe 
bevidsthed om deres ansvar for at give børnene en afbalanceret ernæring samt 
formidling af grundreglerne for en sund ernæring og motion til børn og unge som et led 
i særlige programmer;
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9. går ind for indførelse og fremme af informationsprogrammer for lægepersonalet i 
skolerne og de personer, der er direkte ansvarlige for børn og unges ernæring i skolerne;

10. opfordrer medlemsstaterne, de lokale myndigheder og skolemyndighederne til at 
tilpasse skolebespisningens kvalitet og ernæringsstandarder til den seneste 
ernæringsvidenskabelige udvikling; kræver i overensstemmelse med denne udvikling et 
afbalanceret ernæringstilbud, der er tilpasset efter behovet; går varmt ind for, at der 
sælges frisk frugt og grøntsager i automater og tilbydes et bredt udvalg af 
mejeriprodukter; opfordrer medlemsstaterne til at sørge for, at der afsættes flere timer i 
skolerne til fysiske aktiviteter; 

11. påpeger i den forbindelse, at det er vigtigt, at der indarbejdes et fremtidigt program for 
skolefrugt i et bredere undervisningskoncept, f.eks. via timer i ernæring og sundhed i 
grundskolen; 

12. betragter det som væsentligt, at enhver form for sponsorering af og reklame for 
produkter med et alt for højt sukker-, salt- og fedtindhold forbydes i skolerne;

13. understreger skolernes, myndighedernes, sygehusenes, sportsklubbernes og 
ungdomshusenes ansvar for at fraråde indtagelse af usunde snacks, tilbyde sund 
ernæring og tilskynde til sunde spisevaner;

14. anser det for vigtigt at udbrede viden om en afbalanceret ernæring uden et for stort 
indhold af salt, sukker og fedtstoffer og støtte initiativer, som har til formål at øge 
indtagelsen af frugt og grønt, olivenolie samt mælkeprodukter blandt unge, socialt svage
befolkningsgrupper, samt ældre mennesker og kvinder med børn; opfordrer derfor 
indtrængende Kommissionen til at fremskynde indførelsen af en skolefrugtordning i 
hele Europa;

15. finder det nødvendigt at støtte og fremme oplysningskampagner om og forebyggelse af 
højrisiko-spiseadfærd, såsom anoreksi og bulimi;

16. mener, at EU også på fællesskabsplan bør træffe foranstaltninger til at tilskynde til 
indtagelse af sund ernæring, såsom grøntsager, frugt og mejeriprodukter, bl.a. ved at 
sørge for, at den kan betales, at fremme adgangen til sund ernæring i skole- og 
virksomhedskantiner og finansiere projekter til fremme af sund ernæring;

17. støtter kravet om, at oplysningerne på dagligvareprodukter skal være forståelige for 
gennemsnitsforbrugeren, især i form af klare angivelser af produktets 
grundsammensætning og et ensartet og let genkendeligt logo, hvoraf det fremgår, i hvor 
høj grad produktet lever op til kriterierne for sund ernæring;

18. mener, at fødevarer, der importeres fra tredjelande, skal opfylde de samme høje krav og 
kriterier med hensyn til kvalitet, sporbarhedsstandarder, dyresundhed, velfærd og
miljøbeskyttelse samt bevarelse af biodiversiteten som dem, der gælder for fødevarer, 
der produceres i medlemsstaterne.
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