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POBUDE

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja, kako pomembna je skupna kmetijska politika za pridelavo zdrave prehrane, saj 
reševanje problema prekomerne telesne teže in debelosti zahteva celovit pristop; poudarja 
pomembnost evropskih pridelovalcev in predelovalcev kmetijskih proizvodov, katerih 
prispevek k reševanju tega problema in ohranjanju biološke raznovrstnosti je, da 
proizvajajo zdrava živila primerne kakovosti in uporabljajo okolju prijazne načine 
proizvodnje;

2. meni, da je treba pri razvoju skupne kmetijske politike, zlasti organizacij skupnega trga, 
bolj upoštevati vpliv pridelane hrane na zdravje in da bi se morale na primer subvencije 
za mleko za šole in za distribucijo sadja in zelenjave v skladu s skupno kmetijsko politiko 
osredotočiti na sveže in nepredelane proizvode s čim manj maščob in sladkorja;

3. poziva Komisijo, naj nemudoma pripravi zakonodajni predlog za vzpostavitev sheme za 
sadje za šole, kot je zahteval Svet 20. junija 2007 in Evropski parlament 13. decembra 
2007;

4. zahteva omejitve deleža nasičenih maščob in transmaščob ter soli in sladkorja v živilih, 
saj previsok delež teh snovi povzroča bolezni srca in ožilja, rakava obolenja, diabetes in 
debelost; istočasno pa opozarja, da je treba pri določanju hitrosti in obsega sprememb v 
sestavi proizvodov upoštevati njihovo kakovost, pa tudi tehnične in gospodarske 
zmogljivosti kmetijskih pridelovalcev in živilske industrije;

5. zahteva analizo vloge ojačevalcev arome, kot so glutamati, gvanilati in inozinati, ki so v 
velikih količinah prisotni v številnih prehrambenih proizvodih, zlasti v gotovih jedeh in 
industrijsko proizvedenih živilih, s katero bi se opredelila njihov vpliv na potrošniške 
vzorce;

6. poziva, naj živilska industrija nujno opravi dodatne raziskave pri proizvodih, ki jim je 
mogoče dodati zdrave sestavine, kot sta vitamina A in D, da bi se spodbujala svoboda 
izbire potrošnikov, ne da bi se nenamenoma spodbujala poraba določenih živil z veliko 
maščob, kot je maslo;

7. poudarja, kako pomembna sta javno-zasebno partnerstvo ter sodelovanje interesnih skupin 
na vseh ravneh, od ravni Skupnosti do lokalne ravni, za uresničitev ciljev iz bele knjige;

8. se strinja z obsežnimi informacijskimi programi za starše, da se bodo bolj zavedali svoje 
odgovornosti, da otrokom ponudijo uravnoteženo prehrano, ter z vzgojo otrok in 
mladostnikov skozi programe, ki spodbujajo zdravo prehrano in telesno dejavnost;

9. je naklonjen organizaciji in spodbujanju informacijskih programov za zdravstveno osebje 
v šolah kot tudi za osebe, ki so neposredno odgovorne za prehranjevanje otrok in mlajših 
polnoletnih oseb v šolah;
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10. poziva države članice, lokalne in šolske organe, naj poskrbijo, da se kakovost in 
prehrambena merila pri šolski prehrani ujemajo s sodobnimi spoznanji na področju 
prehrane; v skladu s temi spoznanji poziva k uravnoteženi prehrani, prilagojeni potrebam;
opozarja, da je treba poskrbeti, da je v prodajnih avtomatih na voljo sveže sadje in 
zelenjava ter široka paleta mlečnih izdelkov; poziva države članice, naj zagotovijo, da bo 
v učnem programu več telesne dejavnosti;

11. v zvezi s tem opozarja, da je pomembno povezati prihodnji program za uvedbo sadja v 
šole s širšo vzgojno strategijo, na primer s predavanji v osnovnih šolah o prehranjevanju 
in zdravju;

12. meni, da je bistvenega pomena, da se v šolah prepovejo vse oblike sponzorstva ali 
promocije izdelkov s prevelikimi količinami sladkorja, soli ali maščob; 

13. opozarja na odgovornost šol, pristojnih organov, bolnišnic, športnih klubov in centrov za 
mladostnike, da odvračajo od porabe nezdravih prigrizkov, da poskrbijo za zdravo hrano 
in da spodbujajo zdravo prehranjevanje;

14. meni, da je treba širiti znanje o uravnoteženi prehrani brez prekomerne uporabe soli, 
sladkorja ali maščob in podpirati pobude, ki želijo povečati uživanje sadja in zelenjave, 
olivnega olja ter mlečnih izdelkov med mladostniki, socialno šibkimi skupinami, 
starejšimi in ženskami z otroki; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj pospeši pripravo 
vseevropske sheme za uvajanje sadja v šole;

15. verjame, da je nujno spodbujati in podpirati informacijske kampanje ter preprečevati zelo 
tvegane prehranjevalne vzorce, kot sta anoreksija in bulimija;

16. meni, da bi morala tudi na lastni ravni Skupnosti ukrepati tako, da bi spodbujala uživanje 
zdrave hrane, kot so zelenjava, sadje in mlečni proizvodi, med drugim tudi s cenovno 
dostopnostjo, s spodbujanjem razpoložljivosti zdrave hrane v šolah in delavskih menzah 
ter s financiranjem projektov, ki spodbujajo zdravo prehranjevanje;

17. podpira zahtevo, da morajo biti informacije o izdelkih povprečnemu potrošniku 
razumljive, zlasti podatki o osnovni sestavi izdelka ter enoten in zlahka prepoznaven 
simbol, ki opozarja, do katere mere proizvod ustreza merilom zdrave prehrane;

18. meni, da morajo živila, uvožena iz tretjih držav, izpolnjevati iste visoke zahteve in stroga 
merila glede kakovosti, sledljivosti, dobrega počutja in zdravja živali ter varstva okolja in 
biološke raznovrstnosti kot živila, proizvedena v državah članicah EU.



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

SL

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja 1.4.2008
Izid končnega glasovanja +:

–:
0:

38
  0
  0

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas 
Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Michl Ebner, 
Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-
Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, 
Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Mairead McGuinness, 
Véronique Mathieu, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil 
Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem 
Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, 
Dimitar Stoyanov, Csaba Sándor Tabajdi, Jeffrey Titford, Donato 
Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Ilda Figueiredo, Gábor 
Harangozó, Wiesław Stefan Kuc, Esther De Lange, Brian Simpson, 
Struan Stevenson

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri 
končnem glasovanju


	714998sl.doc

