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SUGGESTIES

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst op de belangrijke rol van het GLB bij de totstandbrenging van gezonde voeding, 
omdat er een holistische benadering nodig is om het fenomeen overgewicht en obesitas te 
bestrijden; benadrukt de rol van de agrarische producenten en verwerkende bedrijven die 
een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van dit probleem door te zorgen voor 
gezonde voeding van een goede kwaliteit die wordt geproduceerd door middel van 
milieuvriendelijke productiemethoden en met behoud van de biodiversiteit;

2. is van mening dat bij de opstelling van het GLB, en met name van de gemeenschappelijke 
marktordeningen, meer rekening moet worden gehouden met de gevolgen van 
levensmiddelen voor de gezondheid; benadrukt dat, wanneer het GLB pleit voor de 
distributie van melk op scholen en van groenten en fruit, deze producten zo vers en zo 
natuurlijk mogelijk moeten zijn en zo min mogelijk vet en suiker mogen bevatten;

3. roept de Europese Commissie op snel het wetgevingsvoorstel te presenteren voor de 
invoering van een regeling voor schoolfruit, zoals gevraagd door de Raad op 20 juni 2007 
en het Europees Parlement op 13 december 2007;

4. dringt aan op verlaging van het gehalte verzadigde vetten en transvetten alsmede zout en 
suiker in levensmiddelen omdat een te hoog gehalte leidt tot hart- en vaatziekten, kanker, 
suikerziekte en obesitas; wijst er tegelijkertijd op dat er bij de bepaling van het tempo en 
de mate waarin de bestanddelen gewijzigd worden rekening moet worden gehouden met 
de kwaliteit en de technologische en economische mogelijkheden van agrarische 
producenten en de levensmiddelenindustrie;

5. verzoekt om een analyse van de rol van smaakversterkers zoals glutamaten, guanylaten en 
inosinaten, die in zeer grote hoeveelheden aanwezig zijn in een groot aantal 
voedingsmiddelen, en vooral in bereide gerechten en industrieel geproduceerde 
voedingsmiddelen, zodat de invloed daarvan op het consumptiegedrag kan worden 
bepaald;

6. dringt aan op verder onderzoek door de levensmiddelenindustrie naar producten waaraan 
gezonde bestanddelen zoals vitamine A en D kunnen worden toegevoegd, om 
keuzevrijheid voor de consument te bevorderen en de consumptie van bepaalde 
voedingsmiddelen met hoge vetgehaltes zoals boter niet ongewild te stimuleren;

7. benadrukt het belang van het publiek-private partnerschappen en de samenwerking van de 
belanghebbenden op alle niveaus voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het
Witboek - van het communautaire niveau tot het lokale niveau;

8. is van mening dat ouders in het kader van uitgebreide voorlichtingsprogramma’s bewust 
moeten worden gemaakt van hun verantwoordelijkheid om hun kinderen een evenwichtig 
dieet te bieden en dat kinderen en jongeren in het kader van specifieke programma's 
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uitvoerig gewezen moeten worden op de basisregels van een gezond dieet en lichamelijke 
activiteit;

9. spreekt de wens uit dat er voorlichtingsprogramma’s worden ingevoerd en bevorderd voor 
medisch personeel dat op scholen werkzaam is en mensen die rechtstreeks 
verantwoordelijk zijn voor de voeding van kinderen en jongeren op scholen;

10. vraagt de lidstaten, de plaatselijke overheden en de schoolleidingen de kwaliteit en het 
voedingsniveau van schoolmaaltijden aan te passen aan de huidige kennis op het gebied 
van voeding; verlangt een voedingsaanbod dat, op basis van die kennis, evenwichtig is en 
aansluit bij de behoeften; dringt erop aan dat verse groenten en fruit in automaten worden 
aangeboden naast een breed scala aan zuivelproducten; verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat er onder schooltijd meer uren worden besteed aan lichamelijke oefening;

11. wijst in dit kader op het belang van de inbedding van een toekomstig programma voor 
schoolfruit in een breder educatief concept, bijvoorbeeld via lessen over voeding en 
gezondheid op basisscholen;

12. acht het van wezenlijk belang dat op scholen iedere vorm van sponsoring door of reclame 
voor producten met een te hoog suiker-, zout- of vetgehalte wordt verboden;

13. wijst op de verantwoordelijkheid van scholen, overheden, ziekenhuizen, sportclubs en 
jeugdcentra om de consumptie van ongezonde snacks te ontmoedigen en gezonde voeding 
aan te bieden en gezond eetgedrag te stimuleren;

14. is van mening dat de kennis over een evenwichtige voeding, zonder veel zout, suiker en 
vet, moet worden verbreid en dat initiatieven die ten doel hebben de consumptie van 
groenten en fruit, alsmede olijfolie en zuivelproducten door jongeren, sociaal zwakkeren, 
ouderen en vrouwen met kinderen te bevorderen, moeten worden gesteund; verzoekt de 
Commissie in dit verband dringend om de invoering van een programma voor schoolfruit 
in heel Europa te versnellen;

15. acht het noodzakelijk dat voorlichtings- en preventieprogramma’s aangaande 
voedingsgewoonten met een verhoogd risico zoals anorexia en boulimia worden 
bevorderd;

16. is van mening dat de Gemeenschap ook op communautair niveau maatregelen dient te 
nemen om de consumptie van gezonde voeding als groente, fruit en zuivel te stimuleren, 
onder meer door de betaalbaarheid ervan te verzekeren, de aanwezigheid van gezonde 
voeding in school- en bedrijfskantines te bevorderen, en projecten ter bevordering van 
gezonde voeding te financieren;

17. steunt de eis dat de informatie over in de handel gekochte producten begrijpelijk moet zijn 
voor de gemiddelde consument, met name via een duidelijke beschrijving van de 
hoofdbestanddelen van een product en een uniform en gemakkelijk herkenbaar logo dat 
aangeeft in welke mate het product voldoet aan de criteria voor gezonde voeding;

18. is van mening dat levensmiddelen die geïmporteerd worden uit derde landen aan dezelfde 
hoge eisen en criteria betreffende kwaliteit, traceerbaarheidsnormen, dierenwelzijn, 
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gezondheid en milieubescherming en behoud van de biodiversiteit moeten voldoen als de 
levensmiddelen die geproduceerd worden in de lidstaten.
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