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FÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet hänvisar till den gemensamma jordbrukspolitikens (GJP) stora 
betydelse när det gäller produktion av hälsosamma livsmedel som en del av en omfattande
strategi för att bekämpa övervikt och fetma. Parlamentet understryker de europeiska 
jordbrukarnas och producenternas viktiga roll, eftersom de kan bidra till en lösning på 
dessa problem och till skyddet av den biologiska mångfalden genom att tillhandahålla
hälsosamma livsmedel av god kvalitet och tillämpa miljövänliga produktionsmetoder.

2. Europaparlamentet anser att hälsoeffekterna av de livsmedel som produceras bör beaktas i 
högre grad vid utformningen av GJP och i synnerhet av den gemensamma organisationen 
av marknaden. Därför bör t.ex. även det stöd inom ramen för GJP som syftar till att främja 
mjölk i skolorna och dela ut frukt och grönsaker enligt parlamentets mening koncentreras 
till så färska och naturliga produkter med så låg fett- och sockerhalt som möjligt.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omgående lägga fram ett förslag till 
rättsakt om införande av ett system med frukt i skolorna i enlighet med rådets uppmaning 
av den 20 juni 2007 och Europaparlamentets uppmaning av den 13 december 2007.

4. Europaparlamentet kräver att halten mättade fettsyror, transfettsyror, salt och socker i 
livsmedel ska minskas, eftersom en alltför hög halt av dessa ämnen leder till hjärt- och 
kärlsjukdomar, cancer, diabetes och fetma. Parlamentet påpekar dock också att man i 
samband med den snabba och omfattande förändringen av produkternas sammansättning 
bör ta hänsyn till deras kvalitet samt jordbrukarnas och livsmedelsindustrins tekniska och 
ekonomiska möjligheter.

5. Europaparlamentet framhåller att man bör analysera betydelsen av smakförstärkare såsom 
glutamat, guanylat och inosinat, som förekommer i stora mängder i många livsmedel, 
särskilt färdigmat och industriellt producerade livsmedel, för att man ska kunna fastställa 
deras effekter på konsumtionsmönstren.

6. Europaparlamentet uppmanar livsmedelsindustrin att snarast undersöka produkter till 
vilka det går att tillsätta sunda ämnen som A-vitamin och D-vitamin i syfte att främja 
konsumenternas fria val utan att oavsiktligt stimulera konsumtionen av vissa livsmedel 
med hög fetthalt såsom smör.

7. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är med offentlig-privata partnerskap och
samarbete mellan berörda parter på alla nivåer, dvs. från gemenskapsnivå ned till lokal 
nivå, för att målen i denna vitbok ska kunna uppnås.

8. Europaparlamentet anser att det bör inrättas omfattande informationsprogram för föräldrar 
i syfte att göra dem medvetna om sitt ansvar för att barnen ska få en balanserad kost, och 
utbildningsprogram för att barn och ungdomar ska få information om en sund kost och 
betydelsen av fysisk aktivitet.
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9. Europaparlamentet erinrar om att det har efterlyst genomförande och främjande av 
informationsprogram för medicinsk personal i skolor och för personer som är direkt 
ansvariga för barns och ungdomars skolmat. 

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna, de lokala myndigheterna och 
skolförvaltningarna att anpassa skolmåltidernas kvalitet och näringsriktighet till de 
nuvarande näringsvetenskapliga rönen. I enlighet med dessa rön efterlyser parlamentet ett 
balanserat utbud av livsmedel som anpassats efter behoven. Parlamentet betonar 
uttryckligen att färska frukter och grönsaker bör göras tillgängliga via 
försäljningsautomater, liksom en bred uppsättning av mjölkprodukter. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att se till att fysisk fostran ägnas större uppmärksamhet under
skollektionerna.

11. I detta sammanhang betonar Europaparlamentet betydelsen av att inlemma ett framtida 
program för frukt i skolan i en bredare utbildningsstrategi, t.ex. genom lektioner om kost 
och hälsa i grundskolan.

12. Europaparlamentet anser att det är oerhört viktigt att förbjuda alla former av sponsring och 
reklam för produkter med alltför hög socker-, salt- eller fetthalt i skolorna.

13. Europaparlamentet påpekar att skolor, myndigheter, sjukhus, sportklubbar och 
ungdomscentrer har ett ansvar för att motverka konsumtion av ohälsosamma mellanmål,
erbjuda sund kost och uppmuntra sunda kostvanor.

14.  Europaparlamentet anser att det är viktigt att sprida kunskap om en balanserad kost utan 
alltför hög halt av salt, socker och fetter och stödja initiativ som syftar till att försöka få 
ungdomar, låginkomstgrupper, äldre samt kvinnor med barn att äta mer frukt, grönsaker, 
olivolja och mjölkprodukter. I ljuset av detta uppmanar parlamentet med kraft att 
kommissionen ska påskynda införandet av ett system med frukt i skolorna som omfattar 
hela Europa.

15. Europaparlamentet anser det nödvändigt att stödja och främja informationskampanjer och
förebygga särskilt riskfyllda kostvanor såsom anorexi och bulimi.

16. Europaparlamentet anser att gemenskapen bör vidta åtgärder även på EG-nivå för att 
stimulera konsumtionen av sund kost som frukt, grönsaker och mjölkprodukter, bland 
annat genom att se till att dessa är rimligt prissatta, främja tillgången till sund kost i 
matserveringen på skolor och företag samt finansiera projekt för främjande av sund kost.

17. Europaparlamentet stöder kravet på att informationen om de produkter som finns 
tillgängliga i handeln måste vara begriplig för genomsnittskonsumenten, särskilt genom 
tydliga uppgifter om produktens basingredienser och en enhetlig och lätt igenkännbar 
logotyp som anger på vilka sätt produkten uppfyller kriterierna för en sund kost.

18. Europaparlamentet anser att livsmedel som importerats från tredjeländer bör uppfylla 
samma höga krav och samma kriterier i fråga om kvalitet, spårbarhetsnormer, djurs hälsa, 
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välfärd samt skydd av miljön och den biologiska mångfalden som livsmedel som 
produceras i medlemsstaterna.
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