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SUGESTII

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază cât de importantă este PAC pentru o alimentație sănătoasă, dată fiind 
necesitatea unei abordări globale pentru combaterea supraponderabilității și a obezității; 
subliniază rolul producătorilor și prelucrătorilor de produse agricole, care contribuie la 
soluționarea acestei probleme, prin producția de alimente sănătoase cu o calitate 
corespunzătoare și prin aplicarea unor metode de producție ecologice, și care urmăresc 
conservarea biodiversității;

2. consideră că, la formularea PAC, în special în ceea ce privește organizarea comună a 
pieței, trebuie să se țină seama mai mult de efectele pe care alimentele obținute prin 
producție le au asupra sănătății și că, de exemplu, promovarea consumului de lapte în 
școli și distribuirea fructelor și legumelor în cadrul PAC ar trebui să se concentreze pe cât 
posibil asupra unor produse proaspete, naturale, cu un conținut redus de grăsimi și zahăr;

3. invită Comisia să prezinte, în cel mai scurt timp posibil, o propunere legislativă privind 
introducerea unor reglementări cu privire la fructe în școli, conform solicitărilor 
Consiliului din 20 iunie 2007 și ale Parlamentului European din 13 decembrie 2007;

4. solicită o reducere a proporției de acizi grași saturați, acizi grași trans, sare și zahăr din 
alimente, deoarece prezența acestor substanțe în cantități excesive duce la afecțiuni 
cardio-vasculare, cancer, diabet și obezitate; subliniază însă, totodată, că ritmul și 
amploarea modificărilor privind compoziția acestor produse trebuie să țină seama de 
calitatea lor, precum și de posibilitățile tehnice și economice ale producătorilor agricoli și 
ale industriei alimentare;

5. solicită analizarea rolului pe care îl au potențiatorii de aromă cum ar fi glutamații, 
guanilații și inozinații, prezenți în cantități masive în numeroase produse alimentare, mai 
ales în produsele preparate și în alimentele produse pe cale industrială, cu scopul de a 
determina influența acestora asupra modelelor de consum;

6. solicită urgent industriei alimentare să intensifice cercetările legate de produsele la care 
pot fi adăugate componente sănătoase cum ar fi vitaminele A și D, cu scopul de a crește 
libertatea de alegere a consumatorilor și de a nu stimula involuntar consumul anumitor 
produse alimentare cu conținut ridicat de grăsimi, cum ar fi untul;

7. subliniază importanța unui parteneriat public-privat și a cooperării părților interesate la 
toate nivelurile, de la cel comunitar până la cel local, în ceea ce privește atingerea 
obiectivelor stabilite în Cartea albă;

8. este în favoarea unor programe ample de informare destinate părinților, cu scopul de a-i 
sensibiliza pe aceștia în privința responsabilității lor de a oferi copiilor o alimentație 
echilibrată, și a unor programe educative destinate copiilor și tinerilor, programe ce 
promovează principiile unei alimentații sănătoase și ale activității fizice;
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9. susține organizarea și promovarea programelor de informare a personalului medical din 
mediul școlar, precum și a persoanelor direct responsabile de alimentația copiilor și a 
tinerilor în mediul școlar;

10. solicită statelor membre, autorităților locale și celor școlare să adapteze calitatea și 
nivelul nutrițional al meselor oferite în cadrul școlilor la cunoștințele actuale în domeniul 
alimentației; solicită o ofertă alimentară care, ținând cont de aceste cunoștințe, să fie 
echilibrată și adaptată nevoilor; insistă ca la automate să fie puse în vânzare fructe și 
legume proaspete și să fie oferită o gamă largă de produse lactate; solicită statelor 
membre să se asigure că, în orarul școlilor, un număr tot mai mare de ore este alocat 
exercițiilor fizice;

11. atrage atenția, în acest context, asupra importanței integrării unui viitor program privind 
fructele în școli într-un concept pedagogic mai larg, de exemplu prin organizarea în 
școlile primare a unor cursuri despre alimentație și sănătate;

12. consideră esențială interzicerea în școli a oricărui tip de sponsorizare și reclamă pentru 
produsele cu un conținut excesiv de zahăr, sare și grăsimi; 

13. subliniază că școlile, autoritățile, spitalele, cluburile sportive și centrele pentru tineret au 
responsabilitatea de a descuraja consumul de gustări nesănătoase, de a oferi alimente 
sănătoase și de a stimula obiceiurile alimentare sănătoase;

14. consideră că este important să fie diseminate cunoștințele despre o alimentație echilibrată, 
fără exces de sare, zahăr și grăsimi și să fie sprijinite inițiativele care vizează creșterea 
consumului de fructe și legume, ulei de măsline, precum și produse lactate în rândul 
tinerilor, al persoanelor cu venituri reduse, al celor în vârstă și al femeilor care au copii; 
îndeamnă, prin urmare, Comisia să accelereze crearea unui program privind fructele în 
școli pe întreg teritoriul Europei; 

15. consideră că este necesară promovarea și susținerea campaniilor de informare și prevenire 
a comportamentelor nutriționale cu risc crescut, cum ar fi anorexia și bulimia;

16. consideră că, inclusiv la nivel comunitar, Comunitatea trebuie să ia măsuri în vederea 
promovării consumului de alimente sănătoase cum ar fi legumele, fructele și produsele 
lactate, mai ales făcându-le accesibile din punct de vedere financiar, încurajând prezența 
unei alimentații sănătoase în cantinele școlilor și întreprinderilor și finanțând proiectele 
care vizează promovarea unei alimentații sănătoase;

17. sprijină cerința conform căreia informațiile despre produsele achiziționate în magazine 
trebuie să fie ușor de înțeles pentru consumatorul obișnuit, în special prin precizarea clară 
a compoziției de bază a produsului și un logo uniform și ușor de recunoscut, care să 
indice în ce măsură produsul respectă criteriile unei alimentații sănătoase;

18. este de părere că alimentele importate din țări terțe trebuie să îndeplinească aceleași 
cerințe și criterii stricte în materie de calitate, standarde de trasabilitate, sănătatea 
animalelor, protecția mediului și conservarea biodiversității ca și alimentele produse în 
statele membre ale UE.
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