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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει το ρόλο που η ΚΑΠ διαδραματίζει στην παραγωγή υγιεινών τροφίμων χάρη 
σε μια γενική προσέγγιση που αποβλέπει στην καταπολέμηση των φαινομένων του 
υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας· τονίζει το ρόλο των παραγωγών και 
μεταποιητών γεωργικών προϊόντων, οι οποίοι, διασφαλίζοντας υγιή προϊόντα διατροφής 
κατάλληλης ποιότητας και εφαρμόζοντας παραγωγικές μεθόδους που σέβονται το 
περιβάλλον, συμβάλλουν στην επίλυση του εν λόγω προβλήματος και στη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας·

2.  θεωρεί ότι, κατά τη διαμόρφωση της ΚΑΠ, και πιο συγκεκριμένα των κοινών 
οργανώσεων της αγοράς, πρέπει να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη οι επιπτώσεις των 
παραγομένων τροφίμων στην υγεία· υπογραμμίζει ότι, όταν η ΚΑΠ προωθεί τη διανομή 
γάλακτος, φρούτων και λαχανικών στα σχολεία, τα προϊόντα πρέπει να είναι όσο το 
δυνατόν πιο νωπά και φυσικά και η περιεκτικότητά τους σε λιπαρά και ζάχαρη όσο το 
δυνατόν χαμηλότερη·

3. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει χωρίς αναβολή νομοθετική πρόταση για την 
θέσπιση ρύθμισης σχετικά με τη διανομή φρούτων στα σχολεία, επιθυμία που εξέφρασαν 
το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2007 και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13 Δεκεμβρίου 
2007·

4. ζητεί να περιοριστεί η περιεκτικότητα των προϊόντων διατροφής σε κορεσμένα λιπαρά 
οξέα, trans-λιπαρά οξέα, αλάτι και ζάχαρη, καθότι η υπερβολική κατανάλωση των 
συστατικών αυτών συμβάλλει στην εμφάνιση ασθενειών του καρδιοαγγειακού 
συστήματος καθώς και καρκίνου, διαβήτη και παχυσαρκίας· θεωρεί επίσης ότι ο ρυθμός 
και η έκταση των τροποποιήσεων στη σύσταση των προϊόντων πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη την ποιοτική πτυχή καθώς και τις τεχνολογικές και οικονομικές δυνατότητες των 
γεωργών και της βιομηχανίας τροφίμων·    

5. ζητεί να αναλυθεί ο ρόλος που διαδραματίζουν οι ενισχυτές γεύσεως, όπως τα  
γλουταμινικά, γουανιλικά και ινοσινικά άλατα που  συναντώνται σε τεράστιες ποσότητες 
σε πολυάριθμα τρόφιμα, και κυρίως σε έτοιμα φαγητά και σε τρόφιμα που 
παρασκευάζονται βιομηχανικά, προκειμένου να διαπιστωθεί η επίδρασή τους στην 
καταναλωτική συμπεριφορά·

6. ζητεί επιτακτικά από τη βιομηχανία τροφίμων να διεξαγάγει περαιτέρω έρευνα σχετικά με 
προϊόντα στα οποία μπορούν να προστεθούν υγιή συστατικά όπως βιταμίνες Α και Δ, 
ούτως ώστε να αυξηθεί η ελευθερία επιλογής του καταναλωτή και να μην προωθηθεί 
χωρίς πρόθεση η κατανάλωση ορισμένων τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα λίπους, 
όπως το βούτυρο·

7. υπογραμμίζει το ρόλο των εταιρικών σχέσεων μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και 
της συνεργασίας μεταξύ παραγόντων σε όλα τα επίπεδα για την επίτευξη των στόχων που
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συμπεριλαμβάνονται στη Λευκή Βίβλο, αρχίζοντας από το κοινοτικό επίπεδο και 
φτάνοντας στο τοπικό·

8. υποστηρίζει τη διοργάνωση μεγάλης κλίμακας προγραμμάτων ενημέρωσης για την 
ευαισθητοποίηση των γονέων ως προς την ευθύνη τους να προσφέρουν στα παιδιά 
ισορροπημένη διατροφή καθώς και την ευρεία ενημέρωση που απευθύνεται στα παιδιά 
και στους νέους και παρέχεται στο πλαίσιο προγραμμάτων προώθησης των αρχών της 
υγιούς διατροφής και της σωματικής εξάσκησης·

9. υποστηρίζει την εφαρμογή και την προώθηση προγραμμάτων ενημέρωσης του ιατρικού 
προσωπικού στο σχολικό περιβάλλον και των ατόμων που είναι άμεσα υπεύθυνα για τη 
διατροφή των παιδιών και των νέων στα σχολεία·

10. καλεί τα κράτη μέλη, τις τοπικές και τις σχολικές αρχές να αναπροσαρμόσουν την 
ποιότητα και το θρεπτικό επίπεδο των σχολικών γευμάτων στις σημερινές γνώσεις όσον 
αφορά τη διατροφή· ζητεί μια διατροφική προσφορά που, λαμβανομένων υπόψη  των 
γνώσεων αυτών, να είναι ισορροπημένη και αναπροσαρμοσμένη στις ανάγκες· ζητεί 
επιτακτικά να συμπεριλαμβάνονται νωπά φρούτα και λαχανικά στα προϊόντα που 
προσφέρονται στα αυτόματα μηχανήματα πώλησης, καθώς και ευρεία επιλογή 
γαλακτικών προϊόντων· καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την πρόβλεψη 
μεγαλύτερου αριθμού ωρών φυσικής αγωγής κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου·

11. τονίζει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία της ένταξης ενός μελλοντικού προγράμματος για τη 
διανομή φρούτων στα σχολεία στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκπαιδευτικής ιδέας, π. χ. 
μέσω μαθημάτων που θα παραδίδονται στο δημοτικό σχολείο σχετικά με τη  διατροφή και 
την υγεία·

12.  θεωρεί ουσιαστικής σημασίας την απαγόρευση, σε όλα τα σχολικά ιδρύματα, κάθε 
μορφής χορηγίας και διαφήμισης για προϊόντα με υπερβολικά υψηλή περιεκτικότητα 
ζάχαρης, άλατος και λιπαρών ουσιών·

13. τονίζει την ευθύνη των σχολείων, αρχών, νοσοκομείων, αθλητικών λεσχών και κέντρων 
νεότητας ως προς την αποθάρρυνση της κατανάλωσης ανθυγιεινών μεζέδων, την 
προσφορά υγιεινών τροφίμων και την προώθηση υγιών διατροφικών συνηθειών·

14. αναγνωρίζει τη σημασία της διάδοσης γνώσεων σχετικά με την ισορροπημένη διατροφή, 
χωρίς υπερβολική περιεκτικότητα άλατος, ζάχαρης και λιπαρών ουσιών,  και της 
υποστήριξης πρωτοβουλιών που  αποβλέπουν στην αύξηση της κατανάλωσης φρούτων 
και λαχανικών, ελαιόλαδου καθώς και γαλακτοκομικών προϊόντων από τους νέους και τις 
κοινωνικές ομάδες με χαμηλό εισόδημα, καθώς και από τους ηλικιωμένους και τις 
γυναίκες  με παιδιά· καλεί ως εκ τούτου επιτακτικά την Επιτροπή, να επιταχύνει την 
εφαρμογή σε ευρωπαϊκή κλίμακα προγράμματος για τη διανομή φρούτων στα σχολεία·

15.  θεωρεί απαραίτητο να υποστηριχθούν και να προωθηθούν τα ενημερωτικά και 
προληπτικά προγράμματα σχετικά με τις επικίνδυνες διατροφικές συμπεριφορές, όπως η 
ανορεξία και η βουλιμία·

16. είναι της άποψης ότι η Κοινότητα οφείλει να λάβει μέτρα και σε κοινοτικό επίπεδο για 
την προώθηση της κατανάλωσης υγιών τροφίμων, δηλ. λαχανικών, φρούτων και 
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γαλακτοκομικών προϊόντων, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας προσιτές τιμές, προωθώντας 
την προσφορά υγιών τροφίμων στις καντίνες των σχολείων και επιχειρήσεων και 
χρηματοδοτώντας σχέδια προώθησης της υγιούς διατροφής·

17. υποστηρίζει την αρχή σύμφωνα με την οποία οι πληροφορίες που αναφέρονται στα 
προϊόντα πρέπει να είναι κατανοητές για τους καταναλωτές που τα αγοράζουν, και 
ειδικότερα με τη σαφή μνεία της βασικής σύστασης του προϊόντος και με ενιαίο και 
εύκολα αναγνωρίσιμο λογότυπο που υποδεικνύει κατά πόσο το προϊόν ανταποκρίνεται 
στα κριτήρια της υγιούς διατροφής·

18. θεωρεί ότι τα προϊόντα διατροφής που εισάγονται από τρίτες χώρες πρέπει να πληρούν τις 
ίδιες απαιτήσεις και να ανταποκρίνονται στα ίδια κριτήρια ποιότητας, κανόνων 
ανιχνευσιμότητας, υγείας και καλής μεταχείρισης των ζώων, προστασίας του 
περιβάλλοντος και διατήρησης της βιοποικιλότητας όπως τα τρόφιμα που παράγονται στα 
κράτη μέλη.
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