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ETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja 
toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. juhib tähelepanu ühise põllumajanduspoliitika tähtsusele tervisliku toitumise seisukohalt, 
sest ülekaalulisuse ja rasvumise vastu võitlemiseks on vaja terviklikku lähenemisviisi; 
rõhutab Euroopa põllumajandustoodete tootjate ja töötlejate tähtsust, kes aitavad 
probleemide lahendamisele ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele kaasa 
nõuetekohase kvaliteediga tervislike toiduainete tootmisega ja keskkonnasõbralike 
tootmismeetodite rakendamisega;

2. on seisukohal, et ühise põllumajanduspoliitika, eelkõige ühise turukorralduse arendamisel 
tuleks ulatuslikumalt võtta arvesse toodetud toiduainete mõju tervisele ning et näiteks 
koolipiimatoetuste ning puu- ja köögiviljade jagamise puhul ühise põllumajanduspoliitika 
raames tuleks keskenduda võimalikult värsketele, töötlemata ja madala rasva- ja 
suhkrusisaldusega toodetele;

3. kutsub komisjoni üles esitama viivitamatult õigusakti ettepaneku koolide 
puuviljaprogrammi juurutamise kohta, mida palus nõukogu 20. juunil 2007. aastal ja 
Euroopa Parlament 13. detsembril 2007. aastal;

4. nõuab küllastunud rasvhapete, transrasvhapete, soola- ja suhkrusisalduse vähendamist 
toiduainetes, sest nende ainete kõrge sisaldus võib tulevikus põhjustada südame-
veresoonkonna haigusi, vähkkasvajate teket, suhkurtõbe ja rasvumist; juhib samal ajal 
tähelepanu asjaolule, et toodete koostise muudatuste kiiruse ja ulatuse puhul tuleb erilist 
tähelepanu pöörata nende kvaliteedile, samuti põllumajandustootjate ja toiduainetööstuse 
tehnilistele ning majanduslikele võimalustele;

5. nõuab, et uuritaks, millist rolli etendavad lõhna- ja maitsetugevdajad, nagu glutamaadid, 
guanülaadid ja inosinaadid, mida leidub suurtes kogustes paljudes toiduainetes, eelkõige 
valmistoitudes ja  tööstuslikult toodetud toidus, et määrata kindlaks nende mõju 
tarbimisharjumustele;

6. nõuab, et toiduainetööstus viiks kiiremas korras läbi täiendavaid teadusuuringuid toodete 
osas, millele on võimalik lisada niisuguseid tervislikke komponente nagu vitamiinid A ja 
D, et edendada tarbijate valikuvabadust ja et mitte edendada tahtmatult teatud kõrge 
rasvasisaldusega toiduainete, näiteks või, tarbimist;

7. rõhutab era- ja avaliku sektori partnerluse ja sidusrühmade koostöö tähtsust kõikidel 
tasanditel – ühenduse tasandist kohaliku tasandini – valge raamatu eesmärkide
elluviimisel;

8. on seisukohal, et laiaulatuslike teavitusprogrammide abil tuleks tõsta vanemate 
teadlikkust nende kohustusest pakkuda lastele tasakaalustatud toitu ja et lastele ja 
noortele tuleks eriprogrammide raames põhjalikult selgitada tervisliku toitumise ja 
kehalise liikumise põhireegleid;
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9. toetab niisuguste teavitusprogrammide korraldamist ja edendamist, mis on suunatud 
koolide meditsiinitöötajatele ning isikutele, kes on otseselt vastutavad laste ja noorte 
toitumise eest koolides;

10. kutsub liikmesriike, kohalikke asutusi ja koolide juhtkondi üles viima koolisöögi kvaliteet 
ja toitumisalased nõuded vastavusse tänapäevaste toitumisalaste teadmistega; nõuab 
nendele teadmistele vastavalt tasakaalustatud ja vajadustele kohandatud toitumise 
võimaldamist; nõuab tungivalt, et  müügiautomaatides müüdaks värskeid puu- ja 
köögivilju ning pakutaks suurel hulgal erinevaid piimatooteid; kutsub liikmesriike üles 
tagama, et kehalisele tegevusele pühendataks rohkem koolitunde;

11. juhib sellega seoses tähelepanu tulevase koolide puuviljaprogrammi sidumise tähtsusele 
laiaulatuslikuma haridusalase strateegiaga, näiteks toitumis- ja tervisealaste õppetundide 
teel algkoolides;

12. on seisukohal, et on oluline keelata koolides igasugune liigse suhkru-, soola- ja 
rasvasisaldusega toodete sponsorlus ja reklaam; 

13. juhib tähelepanu koolide, ametiasutuste, haiglate, spordiklubide ja noortekeskuste 
kohustusele laita maha ebatervislike suupistete tarbimine, pakkuda tervislikke toiduaineid 
ja edendada tervislikku toitumist;

14. peab oluliseks levitada teadmisi tasakaalustatud liigse soola, suhkru või rasvata toitumise 
kohta ning toetada algatusi, mille eesmärk on suurendada puu- ja köögiviljade, oliiviõli 
ning piimatoodete tarbimist noorte, sotsiaalselt kaitsetute isikute, eakate ja lastega naiste 
hulgas; nõuab tungivalt, et komisjon kiirendaks vastavalt kogu Euroopat hõlmava koolide 
puuviljaprogrammi väljatöötamist;

15. usub, et on vajalik edendada ja toetada teavituskampaaniaid ning ennetada suure 
riskifaktoriga toitumisalast käitumist, näiteks anoreksiat ja buliimiat;

16. on seisukohal, et ühendus peaks võtma ka ühenduse tasandil meetmeid, et edendada 
tervislike toiduainete tarbimist, milleks on näiteks köögiviljad, puuviljad ja piimatooted, 
muu hulgas tagades nende taskukohasuse, soodustades tervislike toiduainete 
kättesaadavust koolides ja töökoha sööklates ning rahastades tervisliku toitumise 
edendamise projekte;

17. toetab nõuet, et kaubanduses pakutavate toodete kohta jagatav teave oleks keskmisele 
tarbijale mõistetav, eelkõige selgete andmete abil toote peamiste koostisosade kohta ning 
ühtse ja kergesti äratuntava logo abil, mis näitab, mil määral vastab toode tervisliku 
toitumise nõuetele;

18. on seisukohal, et kolmandatest riikidest imporditud toiduained peavad vastama sama 
kõrgetele nõuetele ja kriteeriumidele kvaliteedi, jälgitavuse normide, loomade tervishoiu, 
looma- ja keskkonnakaitse ning bioloogilise mitmekesisuse säilitamise osas kui 
liikmesriikides toodetud toiduained.
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