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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora dawn is-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza l-irwol tal-CAP fil-produzzjoni ta’ ikel bnin, billi jeħtieġ li tintuża strateġija 
globali fil-ġlieda kontra l-piż żejjed u l-obeżità; jinsisti dwar l-irwol tal-bdiewa u tal-
produtturi Ewropej, li jagħtu kontribut għas-soluzzjoni ta’ dawn il-problemi u jgħinu fil-
ħarsien tal-bijodiversità billi jipproduċu ikel bnin u ta’ kwalità xierqa u jużaw metodi ta’ 
produzzjoni li jirrispettaw l-ambjent;

2. Iqis li, fl-iżvilupp tal-CAP, b’mod partikulari ta’ l-organizzazzjonijiet tas-suq komuni, 
irid jitqies aktar l-impatt ta’ l-ikel li jiġi prodott fuq is-saħħa u li, pereżempju, is-sussidji 
għall-ħalib għall-iskejjel u għat-tqassim tal-frott u tal-ħaxix skond il-CAP għandhom jiġu 
kkonċentrati fuq prodotti li jkunu friski, mhux proċessati u b’livell baxx ta’ xaħam u ta’ 
zokkor kemm jista’ jkun; 

3. Jitlob lill-Kummissjoni biex, mingħajr dewmien, tippreżenta proposta leġiżlattiva għall-
introduzzjoni ta’ skema għall-frott fl-iskejjel, kif mitlub mill-Kunsill fl-20 ta’ Ġunju 2007 
u mill-Parlament Ewropew fit-13 ta’ Diċembru 2007; 

4. Jitlob li jitnaqqas il-kontenut ta’ xaħmijiet saturati u ‘trans’, u ta’ melħ u zokkor fil-
prodotti ta’ l-ikel, billi ammont kbir ta' dawn is-sustanzi jwassal għal mard 
kardjovaskulari, għall-kanser, għad-dijabete u għall-obeżità; jirrimarka wkoll li li fir-
ritmu u l-firxa tal-bidliet fil-kompożizzjoni tal-prodotti titqies il-kwalità tagħhom, kif 
ukoll il-possibiltajiet teknoloġiċi u ekonomiċi tal-bdiewa u ta’ l-industrija ta’ l-ikel;

5. Jitlob li ssir analiżi ta’ l-irwol tas-sustanzi li jżidu t-togħma bħall-glutamati, il-gwanilati u 
l-inosinati li jinsabu fi kwantitajiet kbar f’bosta prodotti ta’ l-ikel, b’mod partikulari fl-
ikel lest u dak prodott b’mod industrijali, sabiex tiġi ddeterminata l-influwenza tagħhom 
fuq it-tendenzi tal-konsum; 

6. Jitlob, b’urġenza, li ssir aktar riċerka mill-industrija ta' l-ikel dwar prodotti li magħhom 
jistgħu jiżdiedu elementi nutrittivi bħall-vitamini A u D, sabiex issir promozzjoni tal-
libertà ta' l-għażla għall-konsumaturi u mhux, b'mod mhux intenzjonat, jiġi promoss il-
konsum ta' ċertu ikel b'kontenut għoli ta' xaħam, bħall-butir; 

7. Jenfasizza l-irwol tas-sħubija bejn l-oqsma pubbliċi u dawk privati, kif ukoll tal-
koperazzjoni tal-partijiet kollha involuti fuq il-livelli kollha, mil-livell Komunitarju sal-
livell lokali, għall-kisba ta’ l-għanijiet tal-White Paper;

8. Huwa favur programmi ta’ informazzjoni fuq skala wiesgħa sabiex il-ġenituri jsiru aktar 
konxji mir-responsabilità tagħhom li joffru dieta bilanċjata lil uliedhom, u l-edukazzjoni 
tat-tfal u taż-żgħażagħ permezz ta' programmi li jippromwovu dieta tajba għas-saħħa u 
attività fiżika; 

9. Huwa favur l-organizzazzjoni u l-promozzjoni ta’ programmi ta’ informazzjoni għall-
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istaff mediku fl-iskejjel, kif ukoll għall-persuni li huma responsabbli b’mod dirett min-
nutriment tat-tfal u taż-żgħażagħ fl-iskejjel; 

10. Jitlob sabiex l-Istati Membri, l-awtoritajiet lokali u l-awtoritajiet ta’ l-iskejjel iġibu l-
istandards ta’ kwalità u tan-nutriment ta’ l-ikel ta’ l-iskejjel livell ma’ l-għarfien attwali 
dwar in-nutriment;  jitlob li jkun hemm dieta bilanċjata, imfassla skond il-ħtiġijiet, 
disponibbli skond dan l-għarfien;  iħeġġeġ sabiex il-frott u l-ħaxix frisk ikunu disponibbli 
biex jinxtraw mill-magni, flimkien ma’ firxa wiesgħa ta’ prodotti tal-ħalib;  jitlob lill-
Istati Membri sabiex jiżguraw li jkun hemm iktar ħin tal-lezzjonijiet iddedikat għall-
eżerċizzju fiżiku; 

11. Jiġbed l-attenzjoni, f'dan il-kuntest, għall-importanza li ssir rabta bejn programm futur 
għall-iskejjel rigward il-frott u strateġija edukattiva usa’, pereżempju permezz ta’ 
lezzjonijiet dwar id-dieta u s-saħħa fl-iskejjel primarji; 

12. Iqis li huwa ferm meħtieġ li kull forma ta’ sponsorjar u reklamar marbuta ma’ prodotti li 
għandhom livell għoli ħafna ta’ zokkor, melħ u xaħam tkun projbita fl-iskejjel;  

13. Jiġbed l-attenzjoni dwar ir-responsabilità ta’ l-iskejjel, l-awtoritajiet, l-isptarijiet, il-klabbs 
ta’ l-isport u ċ-ċentri taż-żgħażagħ sabiex jiskoraġġixxu l-konsum ta' ikliet mhux tajbin 
għas-saħħa, jipprovdu ikel tajjeb għas-saħħa u jinkoraġġixxu dieta tajba għas-saħħa; 

14. Iqis li huwa importanti li tkun disponibbli l-informazzjoni dwar dieta bilanċjata, mingħajr 
ħafna melħ, zokkor u xaħam, u li jiġu appoġġjati inizjattivi bil-għan li jżidu l-konsum tal-
frott u tal-ħaxix kif ukoll taż-żejt taż-żebbuġa u tal-prodotti tal-ħalib fost iż-żgħażagħ, il-
persuni bi dħul baxx, persuni mdaħħla fiż-żmien u nisa bit-tfal; f’dan il-kuntest, iħeġġeġ 
lill-Kummissjoni biex tħaffef it-twaqqif ta’ skema għall-frott fl-iskejjel madwar l-
Ewropa; 

15. Jemmen li jeħtieġ li jiġu promossi u appoġġjati kampanji ta’ informazzjoni u li jkun 
hemm sforzi għall-prevenzjoni ta’ mġiba b’riskju għoli rigward in-nutriment, bħall-
anoreksja u l-bulimja; 

16. Iqis li, fuq livell Komunitarji wkoll, il-Komunità għandha tieħu miżuri biex tippromwovi 
l-konsum ta’ ikel bnin bħall-ħaxix, il-frott u l-prodotti tal-ħalib, fosthom billi tiżgura li 
dawn jinbiegħu bi prezz li jista’ jintlaħaq, billi tippromwovi d-disponibilità ta' ikel tajjeb 
għas-saħħa fl-iskejjel u fil-kantins tal-postijiet tax-xogħol u billi tiffinanzja proġetti li 
jippromwovu dieti tajbin għas-saħħa; 

17. Jappoġġja t-talba sabiex l-informazzjoni dwar il-prodotti tkun tiftiehem mill-konsumatur 
medju, b’mod partikulari permezz ta’ indikazzjonijiet ċari ta’ l-ingredjenti bażiċi ta’ 
prodott u permezz ta’ simbolu uniformi u li jingħaraf faċilment li jindika sa liema livell 
il-prodott jikkonforma mal-kriterji ta’ dieta tajba għas-saħħa; 

18. Huwa tal-fehma li l-ikel impurtat minn pajjiżi terzi għandu jissodisfa l-istess standards u 
kriterji għoljin rigward il-kwalità, it-traċċabilità, il-ħarsien u l-benessri ta’ l-annimali, il-
ħarsien ta’ l-ambjent u l-preservazzjoni tal-bijodiversità li huma applikati għall-ikel 
prodott fl-Istati Membri.
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