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SUGESTÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Lembra a importância da PAC para uma nutrição saudável, visto ser necessária uma 
abordagem abrangente de combate ao excesso de peso e à obesidade; salienta o valor dos 
agricultores e dos produtores agrícolas europeus que prestam um contributo para a
resolução deste problema, na medida em que produzem alimentos saudáveis, de boa
qualidade e utilizam métodos de produção ecológicos;

2. Considera que, aquando da elaboração da PAC, nomeadamente das organizações comuns 
de mercado, devem ser tomados mais em consideração os efeitos produzidos pelos 
géneros alimentícios sobre a saúde; nesta ordem de ideias, o incentivo do leite escolar e a 
distribuição de frutos e legumes nas escolas no âmbito da PAC devem contemplar, tanto 
quanto possível, produtos frescos e naturais, e pobres em gorduras e açúcar;

3. Convida a Comissão Europeia a apresentar rapidamente a proposta legislativa tendente a 
introduzir um programa de distribuição de fruta nas escolas, tal como requerido pelo 
Conselho em 20 de Junho de 2007 e pelo Parlamento Europeu em 13 de Dezembro de 
2007;

4. Solicita uma redução da percentagem dos ácidos gordos saturados, dos ácidos gordos 
trans, do sal e do açúcar nos alimentos, visto que o seu excesso está na origem de doenças 
cardiovasculares, cancro, diabetes e obesidade; afirma igualmente, contudo, que a 
velocidade e a envergadura das alterações à composição dos produtos deve ter conta a sua 
qualidade, bem como as possibilidades técnicas e económicas dos produtores agrícolas e 
da indústria alimentar;

5. Convida a analisar o papel que desempenham os intensificadores de sabor, como os 
glutamatos, os guanilatos e os inosinatos, presentes em quantidade massiva em grande 
número de géneros alimentares, e sobretudo nos pratos preparados e nos alimentos 
produzidos industrialmente, a fim de determinar a sua influência no comportamento de 
consumo;

6. Insta a indústria alimentar a aprofundar a investigação sobre produtos a que podem ser 
acrescentados componentes saudáveis, como as vitaminas A e D, de modo a aumentar a 
liberdade de escolha dos consumidores e a não estimular involuntariamente o consumo de 
certos alimentos com um elevado teor em gorduras, como a manteiga;

7. Sublinha a importância de uma parceria público-privado, bem como da colaboração dos 
participantes a todos os níveis - do nível comunitário ao nível local - para alcançar os 
objectivos do Livro Branco;

8. Considera que devem ser organizados programas de informação destinados aos pais com o 
objectivo de os sensibilizar para a responsabilidade que têm de oferecer aos filhos uma 
alimentação equilibrada e que, no âmbito de programas especiais, devem ser transmitidas 
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em larga escala às crianças e aos jovens as regras fundamentais de uma nutrição saudável 
e equilibrada, bem como da actividade física;

9. Apela à organização e à promoção de programas de informação do pessoal médico em 
meio escolar, bem como das pessoas directamente responsáveis pela alimentação das 
crianças e dos jovens em meio escolar;

10. Exorta os Estados-Membros, as autarquias e as autoridades escolares a adaptarem a 
qualidade e o valor nutritivo das refeições escolares aos actuais conhecimentos da ciência 
alimentar; reivindica, tendo em conta estes conhecimentos, uma oferta alimentar 
equilibrada e adaptada às necessidades; defende com veemência a venda de frutos e de 
legumes frescos em máquinas de venda automática, assim como de uma vasta gama de 
produtos lácteos; apela aos Estados-Membros para que providenciem pelo aumento do 
número de períodos escolares dedicados ao exercício físico;

11. Assinala neste contexto a importância de integrar um futuro programa de distribuição de 
fruta na escola dentro de um conceito educativo mais amplo, por exemplo, através de 
aulas ao nível do ensino primário sobre alimentação e saúde;

12. Considera essencial proibir, nos estabelecimentos escolares, todo o tipo de patrocínio e de 
publicidade a produtos com um teor excessivo de açúcar, sal e gorduras;

13. Assinala a responsabilidade que cabe às escolas, às autoridades, aos hospitais, aos clubes 
desportivos e aos centros para jovens no sentido de dissuadir o consumo de refeições 
ligeiras ("snacks") pouco saudáveis, proporcionar alimentos saudáveis e estimular um 
comportamento alimentar saudável;

14. Considera importante transmitir informações sobre uma nutrição equilibrada, sem excesso 
de sal, de açúcar e de gorduras e apoiar iniciativas destinadas a elevar o consumo de fruta 
e legumes, bem como azeite e produtos lácteos no seio das camadas jovens e socialmente 
desfavorecidas, bem como de idosos e de mulheres com filhos; insta a Comissão, neste 
contexto, a acelerar a aplicação, à escala europeia, de um programa de distribuição de 
fruta nas escolas;

15. Considera que é necessário apoiar e promover programas de informação e de prevenção 
de comportamentos alimentares com maior risco, como a anorexia e a bulimia;

16. Entende que a Comunidade deve tomar medidas também a nível comunitário para 
incentivar o consumo de alimentos saudáveis, como legumes, frutos e produtos lácteos, 
tornando-os nomeadamente financeiramente acessíveis, para reforçar a presença de uma 
alimentação saudável nas cantinas das escolas e das empresas e para financiar os projectos 
destinados a promover uma alimentação saudável;

17. Subscreve o apelo a que as informações sobre os produtos adquiridos no comércio sejam 
compreensíveis para o consumidor médio, nomeadamente através de indicações precisas 
relativas à composição fundamental do produto e de um logótipo uniformizado e 
facilmente reconhecível, que indique em que medida o produto cumpre os critérios 
respeitantes a uma alimentação saudável;
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18. Considera que os alimentos importados de países terceiros devem cumprir os mesmos 
requisitos e critérios elevados em termos de qualidade, de normas de rastreabilidade, de 
saúde dos animais e de protecção do ambiente e de salvaguarda da biodiversidade  que os 
alimentos produzidos nos Estados-Membros da UE.
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