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JAVASLATOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. felhívja a figyelmet arra, mennyire fontos szerepet játszik a KAP az egészséges 
táplálkozás szempontjából egy átfogó megközelítés részeként a túlsúly és az elhízás 
leküzdésére; hangsúlyozza a mezőgazdasági termelők és feldolgozók szerepét, akik 
megfelelő minőségű, egészséges élelmiszerek előállításával és környezetbarát termelési 
módszerek alkalmazásával, valamint a biodiverzitás megőrzésével hozzájárulnak a 
probléma megoldásához;

2. megítélése szerint a KAP és különösen a piac közös szervezésének kialakításakor 
fokozottabban figyelembe kell venni az élelmiszerek egészségre kifejtett hatásait; 
hangsúlyozza, hogy abban az esetben, ha a KAP ajánlja a tej, a gyümölcs és zöldség 
adását az iskolákban, akkor e termékeknek lehetőleg minél inkább frissnek, 
természetesnek, valamint cukorban és zsírokban szegénynek kell lenniük;

3. kéri az Európai Bizottságot, hogy rövid időn belül nyújtsa be az iskolai 
gyümölcsfogyasztás szabályozásának bevezetéséről szóló jogalkotásra irányuló 
javaslatot, a Tanács 2007. június 20-án és az Európai Parlament 2007. december 13-án 
kifejezett óhajának megfelelően;

4. követeli a telített zsírsavak, a transzzsírsavak, a só és a cukor arányának csökkentését az 
élelmiszerekben, mivel ezek túlzott fogyasztása szív- és érrendszeri megbetegedéshez, 
rákhoz, cukorbetegséghez, valamint elhízáshoz vezet; felhívja ugyanakkor a figyelmet, 
hogy a termékek összetevőiben bekövetkező változások ütemére és mértékére 
vonatkozóan tekintetbe kell venni a termékek minőségét, továbbá a mezőgazdasági 
termelők és az élelmiszeripar műszaki és gazdasági lehetőségeit;

5. kéri, hogy készüljön elemzés az élelmiszerekben és főként a készételekben, valamint az 
iparilag előállított élelmiszerekben nagy mennyiségben megtalálható ízfokozók, úgymint 
a glutamátok, guanilátok és inozinátok hatásáról, annak megállapítására, hogy milyen 
módon befolyásolják a fogyasztási szokásokat;

6. sürgeti, hogy az élelmiszeripar mélyítse el az azon termékekre irányuló kutatásokat, 
amelyekhez egészséges összetevők, például A és D vitamin adhatók hozzá, a fogyasztói 
választás szabadságának növelése céljából, valamint azért, hogy ne ösztönözzék 
akaratlanul egyes magas zsírtartalmú élelmiszerek, például a vaj fogyasztását;

7. hangsúlyozza, hogy a fehér könyv céljainak megvalósítása szempontjából rendkívül 
fontos a köz- és magánszféra közötti partnerség, valamint az érintettek együttműködése 
minden szinten, a közösségitől a helyi szintig;

8. úgy véli, hogy széles körű tájékoztató programokkal kellene a szülőkben tudatosítani, 
hogy felelősségük kiegyensúlyozott táplálkozást biztosítani a gyermekeknek, valamint a 
gyermekekkel és a fiatalokkal különböző oktató programok keretében széles körben meg 
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kellene ismertetni az egészséges táplálkozás és a testmozgás alapszabályait;

9. szorgalmazza az iskolai egészségügyi szakemberek, valamint a gyermekek és fiatalok 
iskolai élelmezéséért közvetlenül felelős személyek tájékoztatására irányuló programok 
létrehozását és előmozdítását;

10. felszólítja a tagállamokat, a helyi hatóságokat és az iskolai hatóságokat, hogy az iskolai 
étkeztetés minőségét és táplálósági szintjét igazítsák a táplálkozásra vonatkozó mai 
ismeretekhez; olyan élelmiszerkínálat megteremtésére szólít fel, amely figyelembe veszi 
ezen ismereteket, kiegyensúlyozott, és a szükségletekhez igazodik; sürgeti, hogy friss 
gyümölcsöt és zöldséget, valamint tejtermékek széles választékát is kínáljanak az 
automaták; kéri a tagállamokat, hogy tegyék lehetővé az iskolai órák keretében a 
testmozgással töltött óraszám növelését;

11. ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy egy iskolai gyümölcsfogyasztást segítő 
jövőbeli programot egy szélesebb pedagógiai koncepcióba kell beilleszteni, például az 
általános iskolákban a táplálkozásról és az egészségről szóló órák segítségével;

12. megítélése szerint lényeges elem a magas cukor-, só- és zsírtartalmú termékek 
mindenfajta támogatásának és reklámjának tilalma az iskolákban; 

13. hangsúlyozza, hogy az iskolák, a hatóságok, a kórházak, a sportklubok és az ifjúsági 
központok felelőssége a kevésbé egészséges termékek fogyasztásának visszaszorítása, 
valamint hogy egészséges és az egészséges táplálkozásra ösztönző élelmiszereket 
kínáljanak;

14. fontosnak tartja a kiegyensúlyozott, nem túl magas só-, cukor- és zsírtartalmú 
táplálkozással kapcsolatos ismeretek terjesztését és az olyan kezdeményezések 
támogatását, amelyek következtében nő a fiatalok, a szociálisan hátrányos helyzetűek, az 
idősek és a gyermekes nők körében a gyümölcs- és zöldség-, olívaolaj-, valamint a 
tejtermékfogyasztás; ennek megfelelően sürgeti a Bizottságot, hogy gyorsítsa meg az 
iskolai gyümölcsfogyasztási program létrehozását egész Európában;

15. megítélése szerint elő kell mozdítani és támogatni kell a tájékoztató kampányokat, 
valamint meg kell előzni a fokozott kockázatot jelentő táplálkozási szokások, úgymint az 
anorexia és a bulímia kialakulását;

16. úgy véli, hogy a Közösségnek intézkedéseket kell hoznia, közösségi szinten is, az 
egészséges élelmiszerek, úgymint a zöldség, a gyümölcs és a tejtermékek fogyasztásának 
ösztönzésére, oly módon, hogy elérhető áron válnak hozzáférhetővé e termékek, az 
iskolai és munkahelyi étkezdékben több egészséges ételt kínálnak, és finanszírozzák az 
egészséges táplálkozást előmozdító projekteket;

17. támogatja azt a felszólítást, amelynek értelmében a kereskedelemben forgalmazott 
árukról szóló információk legyenek érthetők az átlagfogyasztó számára, különös 
tekintettel a termék alapvető összetevőiről szóló adatok világos feltüntetésére, valamint 
egy egységes és könnyen felismerhető jelzés használatára, amely megmutatja, hogy az 
adott termék milyen mértékben felel meg az egészséges táplálkozás követelményeinek;
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18. úgy véli, hogy a harmadik országokból importált élelmiszereknek a minőség, a nyomon 
követhetőségi és állategészségügyi szabályok, valamint a környezetvédelem tekintetében 
ugyanazoknak a magas szintű követelményeknek és kritériumoknak kellene 
megfelelniük, mint az EU tagállamaiban előállított élelmiszereknek.
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