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WSKAZÓWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. wskazuje na doniosłą rolę WPR w produkcji zdrowego żywienia poprzez holistyczne 
podejście do przeciwdziałania zjawisku nadwagi i otyłości; podkreśla rolę producentów 
rolnych i przetwórców, którzy zapewniając zdrową żywność o odpowiedniej jakości oraz 
stosując przyjazne dla środowiska i sprzyjające zachowaniu różnorodności biologicznej 
metody produkcji, przyczyniają się do rozwiązania tego problemu;

2. jest zdania, że podczas określania WPR, zwłaszcza w przypadku wspólnych organizacji 
rynkowych, należy w większym stopniu uwzględniać wpływ wytwarzanych produktów 
na zdrowie; podkreśla, że skoro w ramach WPR popiera się dostarczanie mleka, owoców 
i warzyw do szkół, produkty te powinny być w miarę możliwości jak najbardziej świeże, 
naturalne, niskotłuszczowe i o niskiej zawartości cukru;

3. wzywa Komisję Europejską do przedstawienia w najbliższym czasie projektu 
legislacyjnego w sprawie wprowadzenia rozporządzenia dotyczącego owoców w szkole, 
zgodnie z życzeniem wyrażonym dnia 20 czerwca 2007 r. przez Radę i dnia 13 grudnia 
2007 r. przez Parlament Europejski;

4. wzywa do ograniczenia zawartości tłuszczów nasyconych i trans oraz soli i cukru w 
produktach żywnościowych, których nadmiar przyczynia się do powstawania chorób 
układu krążenia, nowotworów, cukrzycy oraz problemu otyłości; wskazuje równocześnie, 
że tempo i zakres zmian składu produktów powinien uwzględniać ich jakość oraz 
możliwości technologiczne i ekonomiczne producentów rolnych i przemysłu 
żywnościowego;

5. zachęca do przeanalizowania roli, jaką odgrywają substancje wzmacniające smak, takie 
jak glutaminiany, guanylany lub inozyniany, obecne w dużych ilościach w znaczącej 
liczbie produktów żywnościowych, a w szczególności w daniach gotowych i żywności 
produkowanej przemysłowo, w celu określenia ich wpływu na nawyki konsumentów;

6. wzywa przemysł żywnościowy do natychmiastowego pogłębienia badań dotyczących 
produktów, do których można dodawać zdrowe składniki, takie jak witamina A i D, aby 
zwiększyć wolność wyboru konsumentów oraz aby mimowolnie nie propagować 
spożycia określonych produktów żywnościowych o podwyższonej zawartości tłuszczów, 
takich jak masło;

7. podkreśla rolę partnerstwa publiczno–prywatnego i współpracy podmiotów na wszystkich 
szczeblach w realizacji celów zawartych w białej księdze, począwszy od poziomu 
wspólnotowego, po lokalny;

8. wspiera szeroko zakrojone kampanie informacyjne skierowane do rodziców w celu 
uświadomienia im spoczywającej na nich odpowiedzialności za zapewnienie dzieciom 
zbilansowanej diety oraz szeroką edukację skierowaną do dzieci i młodzieży, 
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prowadzoną w ramach programów promujących zasady zdrowej diety i aktywności 
fizycznej;

9. zwraca się o ustanowienie i promowanie kampanii informacyjnych adresowanych do 
szkolnego personelu medycznego, jak również osób bezpośrednio odpowiedzialnych za 
żywienie dzieci i młodzieży w szkołach;

10. wzywa państwa członkowskie, władze lokalne i władze szkolne do dostosowania jakości 
i poziomu odżywczego szkolnych posiłków do obecnego stanu wiedzy w dziedzinie 
żywienia; żąda doboru posiłków, który uwzględniałby tę wiedzę oraz był zbilansowany 
i dostosowany do potrzeb; nalega, by świeże owoce i warzywa były dostępne 
w automatach, tak samo jak szeroka gama produktów mlecznych; wzywa państwa 
członkowskie do powzięcia odpowiednich środków, w wyniku których na wychowanie 
fizyczne w szkołach poświęci się większą liczbę godzin;

11. podkreśla w tym kontekście konieczność włączenia do szeroko pojętej koncepcji 
pedagogicznej przyszłego szkolnego programu propagującego spożycie owoców, na 
przykład poprzez prowadzone w szkołach podstawowych zajęcia na temat żywienia i 
zdrowia;

12. uważa za konieczne zakazanie w placówkach szkolnych wszelkiego typu komercyjnego 
sponsoringu i reklam produktów o zbyt dużej zawartości cukru, soli i tłuszczów;

13. podkreśla, że szkoły, władze, szpitale, kluby sportowe i ośrodki młodzieżowe ponoszą 
odpowiedzialność za odwodzenie od konsumpcji niezdrowych przekąsek, za oferowanie 
zdrowej żywności i propagowanie zdrowych nawyków żywnościowych;

14. uznaje za ważne propagowanie wiedzy o zrównoważonym żywieniu, bez zbędnej 
zawartości soli, cukru i tłuszczów, oraz wspieranie inicjatyw mających na celu 
zwiększenie konsumpcji owoców i warzyw, jak również oliwy z oliwek oraz produktów 
mlecznych wśród młodzieży oraz grup społecznych o niskim statusie finansowym a także 
ludzi starszych i kobiet z dziećmi; w związku z tym usilnie zwraca się do Komisji 
o przyspieszenie realizacji ogólnoeuropejskiego programu „owoce dla uczniów”;

15. uważa za konieczne wspieranie i promowanie kampanii informacyjnych i prewencyjnych 
dotyczących wysoce ryzykownych zaburzeń żywienia, takich jak anoreksja i bulimia;

16. jest zdania, że Wspólnota musi powziąć środki, także na poziomie wspólnotowym, 
służące promowaniu zdrowej żywności, takiej jak warzywa, owoce i produkty mleczne, 
w szczególności zapewniając dostępność cenową tych produktów, zwiększając 
występowanie zdrowej żywności w stołówkach szkolnych i pracowniczych, a także 
finansując projekty służące szerzeniu zdrowego odżywiania;

17. popiera postulat zrozumiałości dla przeciętnego konsumenta informacji o nabywanych 
produktach, w szczególności poprzez jasne określenie podstawowego składu produktu 
oraz jednolite i łatwo rozpoznawalne logo wskazujące w jakim stopniu dany produkt 
spełnia wymogi charakteryzujące zdrową żywność;

18. uważa, że żywność importowana z krajów trzecich powinna spełniać takie same wysokie 



AD\714998PL.doc 5/6 PE400.688v02-00

PL

wymogi i kryteria dotyczące jakości, ustalenia pochodzenia produktu, zdrowia zwierząt, 
dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska oraz zachowania różnorodności biologicznej, 
jak żywność produkowana w państwach członkowskich.
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