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EHDOTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. huomauttaa, että yhteinen maatalouspolitiikka on tärkeä terveellisen ravitsemuksen 
kannalta, koska ylipainon ja lihavuuden torjumiseen tarvitaan kattavia ponnisteluja; 
korostaa maataloustuotteiden tuottajien ja jalostajien merkitystä, sillä toimittamalla 
laadukkaita ja terveellisiä elintarvikkeita ympäristöystävällisillä ja biologisen 
monimuotoisuuden säilyttävillä tuotantotavoilla he omalta osaltaan myötävaikuttavat 
ongelman ratkaisuun;

2. katsoo, että yhteistä maatalouspolitiikkaa ja erityisesti yhteisiä markkinajärjestelyjä 
kehitettäessä on kiinnitettävä enemmän huomiota tuotettujen elintarvikkeiden 
terveysvaikutuksiin; siksi myös koulumaidon tukemisessa sekä hedelmien ja vihannesten 
jakelussa yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa olisi keskityttävä mahdollisimman 
tuoreisiin ja luonnonmukaisiin, vähärasvaisiin ja vähäsokerisiin tuotteisiin;

3. kehottaa komissiota viipymättä esittämään lainsäädäntöehdotuksen hedelmien kulutuksen 
lisäämiseksi kouluissa, kuten neuvosto pyysi 20. kesäkuuta 2007 ja parlamentti 
13. joulukuuta 2007;

4. vaatii tyydyttyneiden rasvahappojen, transrasvojen, suolan ja sokerin määrän 
vähentämistä elintarvikkeissa, koska kyseisten aineiden liian suuri määrä aiheuttaa sydän-
ja verisuonisairauksia, syöpää, diabetesta ja lihavuutta; huomauttaa kuitenkin samalla, että 
tuotteiden koostumukseen tehtävien muutosten nopeudessa ja laajuudessa on otettava 
huomioon tuotteiden laatu sekä maataloustuottajien ja elintarviketeollisuuden tekniset ja 
taloudelliset valmiudet;

5. kehottaa tutkimaan kuinka suuri merkitys on arominvahventeilla, kuten glutamaateilla, 
guanylaateilla ja inosinaateilla, joita on paljon monissa elintarvikkeissa, erityisesti 
valmisruoissa ja teollisesti tuotetuissa elintarvikkeissa, voidakseen määritellä niiden 
vaikutuksen kulutuskäyttäytymiseen;

6. kehottaa painokkaasti elintarviketeollisuutta edelleen tutkimaan tuotteita, joihin voidaan 
lisätä terveellisiä ainesosia, kuten A- ja D-vitamiinia, niin että voidaan edistää kuluttajien 
valinnanvapautta eikä tahattomasti edistetä joidenkin paljon rasvaa sisältävien 
elintarvikkeiden, kuten voin, kulutusta;

7. korostaa, miten tärkeää julkisen ja yksityisen sektorin välinen kumppanuus ja kaikkien 
osapuolten yhteistyö – aina yhteisön tasolta paikalliselle tasolle – on valkoisessa kirjassa 
annettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta;

8. katsoo, että olisi järjestettävä laajoja tiedotusohjelmia, joilla vanhempia autetaan 
tiedostamaan vastuunsa monipuolisen ravitsemuksen tarjoamisesta lapsille, ja että lapsille 
ja nuorille olisi opetettava kattavasti terveellisen ravitsemuksen ja liikunnan perusteet 
heille suunnattujen ohjelmien avulla;
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9. kannattaa terveydenhuoltohenkilöstölle sekä lasten ja nuorten ravitsemuksesta kouluissa 
vastaaville henkilöille tarkoitettujen tiedotusohjelmien järjestämistä ja edistämistä;

10. kehottaa jäsenvaltioita, paikallisyhteisöjä ja kouluviranomaisia mukauttamaan 
kouluaterioiden laadun ja ravitsemusstandardit nykyisiin ravitsemustieteellisiin tietoihin; 
vaatii näiden tietojen mukaista tasapainoista ja tarpeita vastaavaa ruokatarjontaa; puoltaa 
painokkaasti sitä, että myyntiautomaateissa on tarjolla hedelmiä ja kasviksia sekä monia 
erilaisia maitotuotteita; kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että liikuntatuntien 
määrää kouluissa lisätään;

11. toteaa tässä yhteydessä, että on tärkeää yhdistää tuleva hedelmien kulutuksen lisäämiseen 
kouluissa tarkoitettu ohjelma laajempaan koulutussuunnitelmaan esimerkiksi 
sisällyttämällä peruskoulujen opetusohjelmaan ruokavaliota ja terveyttä koskevia 
oppitunteja;

12. pitää olennaisen tärkeänä, että kouluissa kielletään kaikenlainen sellaisten tuotteiden 
sponsorointi ja mainonta, joissa on paljon sokeria, suolaa ja rasvaa;

13. kiinnittää huomiota koulujen, viranomaisten, sairaaloiden, urheiluseurojen ja 
nuorisokeskusten vastuuseen epäterveellisten välipalojen kulutuksen rajoittamisesta sekä 
terveellisen ruoan tarjoamisesta ja terveellisiin ruokatottumuksiin kannustamisesta;

14. katsoo, että on tärkeää tiedottaa monipuolisesta ravitsemuksesta ja tukea aloitteita, joiden 
avulla nuoret, pienituloiset, vanhukset sekä naiset ja pienet lapset saataisiin syömään 
enemmän hedelmiä ja vihanneksia, oliiviöljyä sekä maitotuotteita; vaatii komissiota 
vauhdittamaan Euroopan laajuisen hedelmien jakelun järjestämistä kouluissa;

15. katsoo, että on tuettava ja edistettävä tiedotuskampanjoita ja ehkäistävä suuria riskejä 
sisältäviä syömishäiriöitä, kuten anoreksiaa ja bulimiaa;

16. katsoo, että yhteisön olisi, myös yhteisön tasolla, toteutettava toimia terveellisten 
elintarvikkeiden, kuten kasvisten, hedelmien ja maitotuotteiden, kulutuksen edistämiseksi 
muun muassa varmistamalla, että ne ovat kohtuuhintaisia, sekä edistämällä terveellisten 
elintarvikkeiden saatavuutta koulu- ja työpaikkaruokaloissa ja rahoittamalla hankkeita 
terveellisen ravitsemuksen edistämiseksi;

17. tukee vaatimusta, jonka mukaan kaupoissa myytäviin tuotteisiin merkittyjen, erityisesti 
tuotteen peruskoostumusta koskevien tietojen, on oltava keskivertokuluttajan 
ymmärrettävissä ja tuotteissa on oltava yhtenäinen ja helposti tunnistettava logo, josta käy 
ilmi, missä määrin tuote täyttää terveellisen elintarvikkeen vaatimukset;

18. katsoo, että kolmansista maista tuotavien elintarvikkeiden on täytettävä samat laatua, 
jäljitettävyyttä, eläinten terveyttä ja hyvinvointia, ympäristönsuojelua ja biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämistä koskevat korkeat vaatimukset kuin EU:n jäsenvaltioissa 
valmistettujen elintarvikkeiden.
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