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NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

1. poukazuje na význam spoločnej poľnohospodárskej politiky pre zdravú výživu, keďže k 
boju proti nadváhe a obezite je nutný komplexný prístup; zdôrazňuje úlohu európskych 
poľnohospodárov a výrobcov, ktorí prispievajú k riešeniu tohto problému tým, že 
vyrábajú zdravé potraviny v primeranej kvalite a využívajú výrobné postupy šetrné voči 
životnému prostrediu a zamerané na ochranu biodiverzity;

2. domnieva sa, že pri určovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, najmä spoločných 
organizácií trhu, sa musí väčšmi zohľadniť vplyv potravín na zdravie a že by sa napríklad 
poľnohospodárske dotácie na mlieko v školách a na distribúciu ovocia a zeleniny v rámci 
SPP mali zameriavať na výrobky, ktoré sú čo možno najčerstvejšie, nespracované a 
obsahujú čo najmenej tukov a cukrov;

3. vyzýva Európsku komisiu, aby bezodkladne predložila legislatívny návrh týkajúci sa 
zavedenia programu zabezpečovania ovocia v školách, ako to požadovala Rada 20. júna 
2007 a Európsky parlament 13. decembra 2007;

4. žiada obmedzovanie podielu nasýtených mastných kyselín, transmastných kyselín, soli a 
cukru v potravinách, pretože príliš vysoký obsah týchto látok vedie k ochoreniam srdca a 
obehového systému, k rakovine, cukrovke i obezite; súčasne poukazuje na to, že pri 
rýchlosti a rozsahu zmien v zložení výrobkov je potrebné prihliadať k ich kvalite, ako aj 
k technickým a hospodárskym možnostiam poľnohospodárskych výrobcov 
a potravinárskeho priemyslu;

5. žiada analyzovať úlohu, ktorú zohrávajú zvýrazňovače chuti, ako sú glutamáty, guanyláty 
a inozináty, ktoré vo veľkom množstve obsahujú mnohé potraviny, a najmä hotové jedlá 
a priemyselne vyrábané potraviny, s cieľom určiť ich vplyv na spotrebné návyky;

6. naliehavo žiada, aby sa v potravinárskom priemysle prehĺbil výskum v oblasti výrobkov, 
do ktorých sa môžu pridávať zdraviu prospešné zložky ako vitamíny A a D, aby sa tým 
podporila sloboda výberu spotrebiteľa a predišlo neúmyselnej podpore spotreby 
niektorých potravín s vysokým obsahom tukov, napríklad masla;

7. zdôrazňuje, že pre realizáciu cieľov bielej knihy majú veľký význam verejno-súkromné 
partnerstvá, ako i spolupráca zúčastnených strán na všetkých úrovniach, od úrovne 
Spoločenstva až po miestnu úroveň;

8. podporuje rozsiahle informačné programy určené rodičom, ktoré by prehlbovali vedomie 
ich zodpovednosti za vyváženú stravu detí, a vzdelávanie detí a mladých ľudí 
prostredníctvom programov propagujúcich zdravú výživu a telesnú aktivitu;

9. podporuje organizáciu a propagáciu informačných programov pre školských 
zdravotníckych pracovníkov, ako aj pre osoby, ktoré sú priamo zodpovedné za 
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stravovanie detí a mladých ľudí v školách;

10. žiada členské štáty, miestne a školské orgány, aby prispôsobili kvalitu a výživovú 
hodnotu školských jedál súčasným poznatkom v oblasti výživy; požaduje vyváženú 
ponuku stravy prispôsobenú potrebám, v ktorej sú zohľadnené tieto poznatky; nalieha na 
to, aby sa v automatoch sprístupnilo čerstvé ovocie a zelenina, ako aj široká ponuka 
mliečnych výrobkov; žiada členské štáty, aby zabezpečili väčší počet hodín venovaných 
telesnému cvičeniu počas školského vyučovania;

11. v tejto súvislosti zdôrazňuje význam prepojenia budúceho programu poskytovania ovocia 
v školách so širšou vzdelávacou koncepciou, napríklad prostredníctvom vyučovacích 
hodín o stravovaní a zdraví na základných školách;

12. považuje za dôležité zakázať akúkoľvek podporu a reklamu výrobkom s nadmerným 
obsahom cukru, soli a tukov v školách; 

13. upriamuje pozornosť na zodpovednosť škôl, úradov, nemocníc, športových klubov 
a centier mládeže pri odrádzaní od konzumácie nezdravého občerstvenia, za ponúkanie 
zdravých potravín a podporu správnych stravovacích návykov;

14. považuje za dôležité, aby sa rozširovali poznatky o vyváženej strave bez nadmerného 
obsahu soli, cukru a tukov a podporovali iniciatívy, ktoré majú za cieľ zvyšovanie príjmu 
ovocia a zeleniny, olivového oleja a mliečnych výrobkov mladistvými, sociálne slabými 
skupinami, starými ľuďmi a ženami s deťmi; vyzýva naliehavo Komisiu, aby v tejto 
súvislosti zrýchlila zavedenie programu poskytovania ovocia na školách v celej Európe;

15. považuje za potrebné propagovať a podporovať informačné kampane a predchádzať 
vysokorizikovým stravovacím návykom, ako je anorexia a bulímia;

16. domnieva sa, že aj na úrovni Spoločenstva sa musia prijať opatrenia na podporu 
konzumácie zdravých potravín, ako je zelenina, ovocie a mliečne výrobky, najmä 
prostredníctvom zabezpečenia ich cenovej dostupnosti, podpory dostupnosti zdravej 
stravy v školských a podnikových jedálňach a financovania projektov zameraných na 
podporu zdravého stravovania;

17. vyjadruje podporu požiadavke, aby informácie o výrobkoch boli zrozumiteľné pre 
priemerného spotrebiteľa, najmä prostredníctvom jasného uvedenia základného zloženia 
výrobkov a jednotného a ľahko rozoznateľného loga označujúceho mieru, do akej 
výrobok spĺňa kritériá zdravého stravovania;

18. domnieva sa, že potraviny dovážané z tretích krajín by mali spĺňať rovnaké vysoké 
normy a kritériá vo vzťahu ku kvalite, normám sledovateľnosti, zdraviu zvierat, ochrane 
životného prostredia a zachovaniu biologickej diverzity ako potraviny vyrábané 
v členských štátoch EÚ.
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