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Τροπολογία 1
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για θέματα 
υγείας που έχουν σχέση με τη διατροφή, το 
υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία

σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για θέματα 
υγείας που έχουν σχέση με τη διατροφή, το 
υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία, 
τον υποσιτισμό και την ανεπαρκή 
διατροφή

Or. de

Τροπολογία 2
John Bowis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του
Συμβουλίου «Απασχόληση, Κοινωνική
Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές» της
5ης και 6ης Δεκεμβρίου 2007 με θέμα
«Θέτοντας σε λειτουργία την ευρωπαϊκή 
στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν 
σχέση με τη διατροφή, το υπερβολικό 
βάρος και την παχυσαρκία»,

Or. en
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Τροπολογία 3
Lambert van Nistelrooij και Avril Doyle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του
Συμβουλίου «Απασχόληση, Κοινωνική
Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές» της
6ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την
ευρωπαϊκή στρατηγική για θέματα υγείας
που έχουν σχέση με τη διατροφή, το
υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία,

Or. en

Τροπολογία 4
John Bowis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το Πράσινο Βιβλίο της 
Επιτροπής για τη διαμόρφωση νέας
παιδείας αστικής κινητικότητας
(COM(2007)0551),

Or. en

Τροπολογία 5
Avril Doyle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το Πράσινο Βιβλίο της 
Επιτροπής για τη διαμόρφωση νέας
παιδείας αστικής κινητικότητας
(COM(2007)0551),

Or. en
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Τροπολογία 6
Avril Doyle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπερβολικό 
βάρος και η παχυσαρκία εξελίσσονται σε 
μια ολοένα και πιο σοβαρή επιδημία και 
αποτελούν σημαντικό παράγοντα των 
κυριότερων αιτιών νοσηρότητας στην 
Ευρώπη,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπερβολικό 
βάρος και η παχυσαρκία εξελίσσονται σε 
μια ολοένα και πιο σοβαρή επιδημία και 
αποτελούν σημαντικό παράγοντα των 
κυριότερων αιτιών θνησιμότητας και
νοσηρότητας στην Ευρώπη,

Or. en

Τροπολογία 7
John Bowis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπερβολικό 
βάρος και η παχυσαρκία εξελίσσονται σε 
μια ολοένα και πιο σοβαρή επιδημία και 
αποτελούν σημαντικό παράγοντα των 
κυριότερων αιτιών νοσηρότητας στην 
Ευρώπη,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπερβολικό 
βάρος και η παχυσαρκία, καθώς και οι 
ασθένειες που σχετίζονται με τη 
διατροφή εξελίσσονται σε μια ολοένα και 
πιο σοβαρή επιδημία και αποτελούν 
σημαντικό παράγοντα των κυριότερων 
αιτιών θνησιμότητας και νοσηρότητας 
στην Ευρώπη,

Or. en
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Τροπολογία 8
Linda McAvan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπερβολικό 
βάρος και η παχυσαρκία εξελίσσονται σε 
μια ολοένα και πιο σοβαρή επιδημία και 
αποτελούν σημαντικό παράγοντα των 
κυριότερων αιτιών νοσηρότητας στην 
Ευρώπη,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπερβολικό 
βάρος και η παχυσαρκία, καθώς και οι 
ασθένειες που σχετίζονται με τη 
διατροφή εξελίσσονται σε μια ολοένα και 
πιο σοβαρή επιδημία και αποτελούν 
σημαντικό παράγοντα των κυριότερων 
αιτιών νοσηρότητας στην Ευρώπη,

Or. en

Τροπολογία 9
Horst Schnellhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπερβολικό 
βάρος και η παχυσαρκία εξελίσσονται σε 
μια ολοένα και πιο σοβαρή επιδημία και 
αποτελούν σημαντικό παράγοντα των 
κυριότερων αιτιών νοσηρότητας στην 
Ευρώπη,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιπτώσεις
υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας
αυξάνονται και αποτελούν σημαντικό 
παράγοντα των κυριότερων αιτιών 
νοσηρότητας στην Ευρώπη,

Or. de
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Τροπολογία 10
Kathy Sinnott

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπερβολικό 
βάρος και η παχυσαρκία εξελίσσονται σε 
μια ολοένα και πιο σοβαρή επιδημία και 
αποτελούν σημαντικό παράγοντα των 
κυριότερων αιτιών νοσηρότητας στην 
Ευρώπη,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπερβολικό 
βάρος και η παχυσαρκία εξελίσσονται σε 
μια ολοένα και πιο σοβαρή επιδημία και 
αποτελούν σημαντικούς παράγοντες των 
κυριότερων αιτιών θνησιμότητας και
νοσηρότητας στην Ευρώπη,

Or. en

Τροπολογία 11
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπερβολικό 
βάρος και η παχυσαρκία εξελίσσονται σε 
μια ολοένα και πιο σοβαρή επιδημία και 
αποτελούν σημαντικό παράγοντα των 
κυριότερων αιτιών νοσηρότητας στην 
Ευρώπη,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπερβολικό 
βάρος και η παχυσαρκία, καθώς και ο
υποσιτισμός και η ανεπαρκής διατροφή, 
εξελίσσονται σε μια ολοένα και πιο 
σοβαρή επιδημία και αποτελούν σημαντικό 
παράγοντα των κυριότερων αιτιών 
νοσηρότητας στην Ευρώπη,

Or. de
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Τροπολογία 12
Αντώνιος Τρακατέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπερβολικό 
βάρος και η παχυσαρκία εξελίσσονται σε
μια ολοένα και πιο σοβαρή επιδημία και 
αποτελούν σημαντικό παράγοντα των 
κυριότερων αιτιών νοσηρότητας στην 
Ευρώπη, 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπερβολικό 
βάρος και η παχυσαρκία αποτελούν μια 
ολοένα και πιο σοβαρή επιδημία και 
αποτελούν σημαντικό παράγοντα των 
κυριότερων αιτιών νοσηρότητας στην 
Ευρώπη,

Or. en

Τροπολογία 13
Adriana Poli Bortone

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Aa. λαμβάνοντας υπόψη ότι το
υπερβολικό βάρος/παχυσαρκία, μαζί με
το κάπνισμα, τη δυσλιπιδαιμία, την
υπέρταση, τον διαβήτη, τον υποσιτισμό, 
την καθιστική ζωή, το άγχος και την
ατμοσφαιρική ρύπανση, ευθύνονται για
περισσότερο από το 92% του συνολικού
κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών
ασθενειών και αποτελούν την κύρια αιτία
θανάτου στην Ευρώπη (1,9 εκατομμύρια 
θάνατοι ετησίως στην ΕΕ των 25),

Or. it
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Τροπολογία 14
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα 
από 3 εκατομμύρια παιδιά είναι 
παχύσαρκα και περίπου 22 εκατομμύρια 
είναι υπέρβαρα και ότι οι αριθμοί αυτοί 
αυξάνονται με γοργούς ρυθμούς,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα 
από 5 εκατομμύρια παιδιά είναι 
παχύσαρκα και περίπου 22 εκατομμύρια 
είναι υπέρβαρα και ότι οι αριθμοί αυτοί 
αυξάνονται με γοργούς ρυθμούς, με 
αποτέλεσμα να αναμέται ότι μέχρι το
2010 θα είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα 1,3 
εκατομμύρια παιδιά επιπλέον,

Or. en

Τροπολογία 15
Philip Bushill-Matthews

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ασθένειες
που σχετίζονται με την παχυσαρκία και
το υπερβολικό βάρος θεωρούνται ότι
λαμβάνουν το 6% των κυβερνητικών
δαπανών που διατίθενται για την υγεία σε
ολόκληρη την Ευρώπη· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το έμμεσο κόστος των 
παθήσεων αυτών, μέσω, για παράδειγμα, 
της μείωσης της παραγωγικότητας και
των αναρρωτικών αδειών, είναι σαφώς 
υψηλότερο,

Or. en



PE400.376v01-00 10/186 AM\702355EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία 16
Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοιλιακή
παχυσαρκία έχει αναγνωρισθεί
επιστημονικά ως ένας από τους κύριους
δείκτες πρόβλεψης αρκετών ασθενειών
που σχετίζονται με το βάρος, όπως οι 
καρδιαγγειακές ασθένειες και ο διαβήτης
τύπου 2,

Or. en

Τροπολογία 17
John Bowis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι
διατροφικές συνήθειες που
δημιουργούνται κατά την παιδική ηλικία
διατηρούνται συχνά και κατά την
ενηλικίωση και ότι η έρευνα έχει
καταδείξει ότι τα παχύσαρκα παιδιά είναι 
πιθανότερο να εξελιχθούν σε 
παχύσαρκους ενήλικες,

Or. en
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Τροπολογία 18
Christa Klaß

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακτίνα
δραστηριότητας των παιδιών γύρω από 
το σπίτι τους έχει μειωθεί σε σημαντικό 
βαθμό, καθώς οι καθημερινές διαδρομές
γίνονται σπανιότερα με τα πόδια ή με το 
ποδήλατο, ενώ οι υπάρχουσες
δυνατότητες σωματικής άσκησης
θεωρούνται συχνά μη ελκυστικές ή δεν
αναγνωρίζονται ως τέτοιες,

Or. de

Τροπολογία 19
Horst Schnellhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι 
πολίτες διαβιούν σε ένα 
«παχυσαρκογενές» περιβάλλον, όπου η 
κατανάλωση προϊόντων υψηλής 
ενεργειακής πυκνότητας και ο καθιστικός 
τρόπος ζωής έχουν αυξήσει τον κίνδυνο 
της παχυσαρκίας,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι 
πολίτες διαβιούν σε ένα 
«παχυσαρκογενές» περιβάλλον, όπου ο 
καθιστικός τρόπος ζωής έχουν αυξήσει τον 
κίνδυνο της παχυσαρκίας,

Or. de
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Τροπολογία 20
Kathy Sinnott

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι 
πολίτες διαβιούν σε ένα 
«παχυσαρκογενές» περιβάλλον, όπου η 
κατανάλωση προϊόντων υψηλής 
ενεργειακής πυκνότητας και ο καθιστικός 
τρόπος ζωής έχουν αυξήσει τον κίνδυνο 
της παχυσαρκίας,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι 
πολίτες και ολοένα περισσότερο και τα 
παιδιά διαβιούν σε ένα «παχυσαρκογενές» 
περιβάλλον, όπου η κατανάλωση 
προϊόντων υψηλής ενεργειακής 
πυκνότητας και ο καθιστικός τρόπος ζωής 
έχουν αυξήσει τον κίνδυνο της 
παχυσαρκίας, με δεδομένη τη σημερινή 
κυρίαρχη παρουσία ασθενειών που 
σχετίζονται με τη διατροφή, είτε 
σωματικών είτε ψυχολογικών, και δη 
εκείνων που πλήττουν το νεότερο τμήμα 
του πληθυσμού,

Or. en

Τροπολογία 21
John Bowis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κακή
διατροφή αποτελεί σημαντικό παράγοντα
κινδύνου για την εμφάνιση άλλων 
ασθενειών που σχετίζονται με τη
διατροφή και οι οποίες αποτελούν τις 
σημαντικότερες αιτίες θανάτου σε
ολόκληρη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης
της στεφανιαίας νόσου, του καρκίνου, του
διαβήτη και των εγκεφαλικών,

Or. en



AM\702355EL.doc 13/186 PE400.376v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία 22
Linda McAvan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κακή
διατροφή αποτελεί σημαντικό παράγοντα
κινδύνου για την εμφάνιση άλλων 
ασθενειών που σχετίζονται με τη
διατροφή και οι οποίες αποτελούν τις 
σημαντικότερες αιτίες θανάτου σε
ολόκληρη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης 
της στεφανιαίας νόσου, του καρκίνου και 
των εγκεφαλικών,

Or. en

Τροπολογία 23
Αντώνιος Τρακατέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της
ΠΟΥ του 2005 για την υγεία στην
Ευρώπη καταδεικνύει με αναλυτικό
τρόπο ότι μεγάλος αριθμός θανάτων και
ασθενειών προκαλούνται από επτά
σημαντικούς παράγοντες κινδύνου, έξι εκ
των οποίων (υπέρταση, χοληστερίνη, 
δείκτης μάζας σώματος, ανεπαρκής
κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, 
έλλειψη σωματικής άσκησης και
υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ) 
σχετίζονται με τη διατροφή και τη
σωματική άσκηση, και λαμβάνοντας
υπόψη ότι αυτοί οι καθοριστικοί για την 
υγεία παράγοντες πρέπει να 
αντιμετωπισθούν ταυτόχρονα, ούτως 
ώστε να αποτραπεί μεγάλος αριθμός 
θανάτων και ασθενειών,

Or. en
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Τροπολογία 24
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σωματική 
άσκηση αποτελεί το πρωταρχικό μέσο 
πρόληψης του υπερβολικού βάρους και 
σημειώνοντας με ανησυχία ότι ένας στους 
τρεις Ευρωπαίους δεν ασκείται καθόλου 
στον ελεύθερο χρόνο του, ενώ ο μέσος 
Ευρωπαίος περνάει περισσότερες από 
πέντε ώρες ημερησίως καθήμενος,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σωματική 
άσκηση, σε συνδυασμό με μία 
ισορροπημένη διατροφή, αποτελεί το 
πρωταρχικό μέσο πρόληψης του 
υπερβολικού βάρους και σημειώνοντας με 
ανησυχία ότι ένας στους τρεις Ευρωπαίους 
δεν ασκείται καθόλου στον ελεύθερο 
χρόνο του, ενώ ο μέσος Ευρωπαίος 
περνάει περισσότερες από πέντε ώρες 
ημερησίως καθήμενος, και ότι πολλοί 
Ευρωπαίοι δεν ακολουθούν μία 
ισορροπημένη διατροφή,

Or. fr

Τροπολογία 25
John Bowis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σωματική 
άσκηση αποτελεί το πρωταρχικό μέσο 
πρόληψης του υπερβολικού βάρους και 
σημειώνοντας με ανησυχία ότι ένας στους 
τρεις Ευρωπαίους δεν ασκείται καθόλου 
στον ελεύθερο χρόνο του, ενώ ο μέσος 
Ευρωπαίος περνάει περισσότερες από 
πέντε ώρες ημερησίως καθήμενος,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σωματική 
άσκηση και η υγιής και ισορροπημένη 
διατροφή αποτελούν τα πρωταρχικά μέσα
πρόληψης του υπερβολικού βάρους και 
σημειώνοντας με ανησυχία ότι ένας στους 
τρεις Ευρωπαίους δεν ασκείται καθόλου 
στον ελεύθερο χρόνο του, ενώ ο μέσος 
Ευρωπαίος περνάει περισσότερες από 
πέντε ώρες ημερησίως καθήμενος,

Or. en
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Τροπολογία 26
Linda McAvan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σωματική 
άσκηση αποτελεί το πρωταρχικό μέσο 
πρόληψης του υπερβολικού βάρους και 
σημειώνοντας με ανησυχία ότι ένας στους 
τρεις Ευρωπαίους δεν ασκείται καθόλου 
στον ελεύθερο χρόνο του, ενώ ο μέσος 
Ευρωπαίος περνάει περισσότερες από 
πέντε ώρες ημερησίως καθήμενος,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σωματική 
άσκηση και μια πιο υγιεινή διατροφή
αποτελούν το πρωταρχικό μέσο πρόληψης 
του υπερβολικού βάρους και σημειώνοντας 
με ανησυχία ότι ένας στους τρεις 
Ευρωπαίους δεν ασκείται καθόλου στον 
ελεύθερο χρόνο του, ενώ ο μέσος 
Ευρωπαίος περνάει περισσότερες από 
πέντε ώρες ημερησίως καθήμενος,

Or. en

Τροπολογία 27
Péter Olajos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σωματική 
άσκηση αποτελεί το πρωταρχικό μέσο 
πρόληψης του υπερβολικού βάρους και 
σημειώνοντας με ανησυχία ότι ένας στους 
τρεις Ευρωπαίους δεν ασκείται καθόλου 
στον ελεύθερο χρόνο του, ενώ ο μέσος 
Ευρωπαίος περνάει περισσότερες από 
πέντε ώρες ημερησίως καθήμενος,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σωστή
διατροφή και η η σωματική άσκηση 
αποτελεί το πρωταρχικό μέσο πρόληψης 
του υπερβολικού βάρους και σημειώνοντας 
με ανησυχία ότι ένας στους τρεις 
Ευρωπαίους δεν ασκείται καθόλου στον
ελεύθερο χρόνο του, ενώ ο μέσος 
Ευρωπαίος περνάει περισσότερες από 
πέντε ώρες ημερησίως καθήμενος,

Or. hu
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Τροπολογία 28
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σωματική 
άσκηση αποτελεί το πρωταρχικό μέσο 
πρόληψης του υπερβολικού βάρους και 
σημειώνοντας με ανησυχία ότι ένας στους 
τρεις Ευρωπαίους δεν ασκείται καθόλου 
στον ελεύθερο χρόνο του, ενώ ο μέσος 
Ευρωπαίος περνάει περισσότερες από 
πέντε ώρες ημερησίως καθήμενος,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σωματική 
άσκηση αποτελεί το πρωταρχικό μέσο 
πρόληψης του υπερβολικού βάρους και 
σημειώνοντας ότι ένας στους τρεις 
Ευρωπαίους δεν ασκείται καθόλου στον 
ελεύθερο χρόνο του, ενώ ο μέσος 
Ευρωπαίος περνάει περισσότερες από 
πέντε ώρες ημερησίως καθήμενος,

Or. de

Τροπολογία 29
John Bowis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ea. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοιλιακή
παχυσαρκία αναγνωρίζεται σήμερα
ευρέως από τους ειδικούς ως το 
κυριότερο αίτιο καρδιομεταβολικών
διαταραχών που αυξάνουν τον κίνδυνο
εμφάνισης καρδιαγγειακών ασθενειών
και διαβήτη τύπου 2,

Or. en
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Τροπολογία 30
Christa Klaß

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ea. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο η
γνώση της σχέσης μεταξύ σωστής
διατροφής και άσκησης μπορεί να
επιφέρει αλλαγή στη συμπεριφορά,

Or. de

Τροπολογία 31
Horst Schnellhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ea. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός
των μαθημάτων που είναι αφιερωμένα
στον αθλητισμό έχει μειωθεί κατά την
τελευταία δεκαετία, στα σχολεία τόσο της 
πρωτοβάθμιας όσο και της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και ότι
υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των
κρατών μελών όσον αφορά τις
εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό,

Or. de
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Τροπολογία 32
Αντώνιος Τρακατέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤa. λαμβάνοντας υπόψη ότι υγιεινή
διατροφή πρέπει να θεωρείται εκείνη που
διαθέτει συγκεκριμένες ποσοτικές και
ποιοτικές ιδιότητες, είναι προσαρμοσμένη 
στις ατομικές ανάγκες και τηρεί πάντα
αυστηρά τις διατροφικές αρχές, 

Or. en

Τροπολογία 33
Αντώνιος Τρακατέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να
θεωρηθεί μία διατροφή ότι έχει «αξία για
την υγεία», πρέπει να πληροί τις
ακόλουθες κατηγορίες κριτηρίων: (1) 
περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία και
ενέργεια (θρεπτική αξία), (2) κριτήρια
υγείας και τοξικολογίας (ασφάλεια
τροφίμων), (3) φυσικές διατροφικές
ιδιότητες («αισθητικές/γευστικές» και
«πεπτικές» ιδιότητες), (4) οικολογική 
φύση της παραγωγής τροφίμων (βιώσιμη 
γεωργία),

Or. en
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Τροπολογία 34
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπερβολικό 
βάρος και η παχυσαρκία θα έπρεπε να 
αντιμετωπιστούν με μια ολιστική 
προσέγγιση που θα καλύπτει τους 
διαφόρους τομείς της κυβερνητικής 
πολιτικής και τα διάφορα επίπεδα 
διακυβέρνησης, ιδίως το εθνικό και το 
τοπικό,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπερβολικό 
βάρος και η παχυσαρκία θα έπρεπε να 
αντιμετωπιστούν με μια ολιστική 
προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη τους 
περιορισμούς των πολιτικών λύσεων,

Or. sv

Τροπολογία 35
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπερβολικό 
βάρος και η παχυσαρκία θα έπρεπε να 
αντιμετωπιστούν με μια ολιστική 
προσέγγιση που θα καλύπτει τους 
διαφόρους τομείς της κυβερνητικής 
πολιτικής και τα διάφορα επίπεδα 
διακυβέρνησης, ιδίως το εθνικό και το 
τοπικό,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπερβολικό 
βάρος, η παχυσαρκία, ο υποσιτισμός και η 
ανεπαρκής διατροφή θα έπρεπε να 
αντιμετωπιστούν με μια ολιστική 
προσέγγιση που θα καλύπτει τους 
διαφόρους τομείς της κυβερνητικής 
πολιτικής και τα διάφορα επίπεδα 
διακυβέρνησης, ιδίως το εθνικό, το 
περιφερειακό και το τοπικό,

Or. de
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Τροπολογία 36
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπερβολικό 
βάρος και η παχυσαρκία θα έπρεπε να 
αντιμετωπιστούν με μια ολιστική 
προσέγγιση που θα καλύπτει τους 
διαφόρους τομείς της κυβερνητικής 
πολιτικής και τα διάφορα επίπεδα 
διακυβέρνησης, ιδίως το εθνικό και το 
τοπικό,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπερβολικό 
βάρος και η παχυσαρκία θα έπρεπε να 
αντιμετωπιστούν με μια ολιστική 
προσέγγιση που θα καλύπτει τους 
διαφόρους τομείς της κυβερνητικής 
πολιτικής και τα διάφορα επίπεδα 
διακυβέρνησης, ιδίως το εθνικό και το 
τοπικό, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την 
αρχή της επικουρικότητας,

Or. de

Τροπολογία 37
John Bowis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημασία
του αλκοόλ, με την υψηλή πρόσληψη
θερμίδων που αυτό συνάγεται, και του
καπνίσματος, που αμφότερα
διαταράσσουν την όρεξη για την 
κατανάλωση φαγητού και ποτού και
επιφέρουν πολλούς αναγνωρισμένους
κινδύνους για την υγεία, δεν θα πρέπει να 
παραβλέπεται,

Or. en
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Τροπολογία 38
Kathy Sinnott

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζa. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται 
μια υγιής αντιμετώπιση της τροφής για
όσους καταναλώνουν πολύ μεγαλύτερες ή 
πολύ μικρότερες ποσότητες από τις
αναγκαίες,

Or. en

Τροπολογία 39
Horst Schnellhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική 
διάσταση του προβλήματος και ιδίως το 
γεγονός ότι τα υψηλότερα ποσοστά 
υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας 
καταγράφονται στις χαμηλότερες 
κοινωνικοοικονομικές ομάδες· 
σημειώνοντας με ανησυχία ότι η 
παχυσαρκία επιδεινώνει ενδεχομένως τις 
ανισότητες όσον αφορά την υγεία και την 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση,

H. λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική 
διάσταση του προβλήματος και ιδίως το 
γεγονός ότι τα υψηλότερα ποσοστά 
υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας 
καταγράφονται στις χαμηλότερες 
κοινωνικοοικονομικές ομάδες,

Or. de
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Τροπολογία 40
Kathy Sinnott

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική 
διάσταση του προβλήματος και ιδίως το 
γεγονός ότι τα υψηλότερα ποσοστά 
υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας 
καταγράφονται στις χαμηλότερες 
κοινωνικοοικονομικές ομάδες· 
σημειώνοντας με ανησυχία ότι η 
παχυσαρκία επιδεινώνει ενδεχομένως τις 
ανισότητες όσον αφορά την υγεία και την 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση,

H. λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική 
διάσταση του προβλήματος και ιδίως το 
γεγονός ότι τα υψηλότερα ποσοστά 
υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας 
καταγράφονται στις χαμηλότερες 
κοινωνικοοικονομικές ομάδες, δεδομένου 
ότι τα άτομα που αντιμετωπίζουν 
οικονομικές δυσκολίες δεν είναι σε θέση
να αγοράζουν φρέσκα προϊόντα τροφίμων
και κατά συνέπεια καταναλώνουν
περισσότερα ανθιυγιεινά προϊόντα 
διατροφής που περιέχουν όξινο 
γλουταμινικό νάτριο (MSG)· 
σημειώνοντας με ανησυχία ότι η 
παχυσαρκία επιδεινώνει ενδεχομένως 
αυτές τις ανισότητες όσον αφορά την υγεία 
και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση,

Or. en

Τροπολογία 41
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική 
διάσταση του προβλήματος και ιδίως το 
γεγονός ότι τα υψηλότερα ποσοστά 
υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας 
καταγράφονται στις χαμηλότερες 
κοινωνικοοικονομικές ομάδες· 
σημειώνοντας με ανησυχία ότι η 
παχυσαρκία επιδεινώνει ενδεχομένως τις 
ανισότητες όσον αφορά την υγεία και την 

H. λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική 
διάσταση του προβλήματος και ιδίως το 
γεγονός ότι τα υψηλότερα ποσοστά όχι 
μόνο υπερβολικού βάρους και 
παχυσαρκίας αλλά και υποσιτισμού,
ανεπαρκούς διατροφής και αφυδάτωσης
καταγράφονται στις χαμηλότερες 
κοινωνικοοικονομικές ομάδες· 
σημειώνοντας με ανησυχία ότι το 
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κοινωνικοοικονομική κατάσταση, αποτέλεσμα ενδέχεται να είναι η 
επιδείνωση των ανισοτήτων όσον αφορά 
την υγεία και την κοινωνικοοικονομική 
κατάσταση,

Or. de

Τροπολογία 42
Ευαγγελία Τζαμπάζη

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική 
διάσταση του προβλήματος και ιδίως το 
γεγονός ότι τα υψηλότερα ποσοστά 
υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας 
καταγράφονται στις χαμηλότερες 
κοινωνικοοικονομικές ομάδες· 
σημειώνοντας με ανησυχία ότι η 
παχυσαρκία επιδεινώνει ενδεχομένως τις 
ανισότητες όσον αφορά την υγεία και την 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση,

Η. λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική 
διάσταση του προβλήματος και ιδίως το 
γεγονός ότι τα υψηλότερα ποσοστά 
υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας 
καταγράφονται στις χαμηλότερες 
κοινωνικοοικονομικές ομάδες· 
σημειώνοντας με ανησυχία ότι η 
παχυσαρκία επιδεινώνει ενδεχομένως τις 
ανισότητες όσον αφορά την υγεία και την 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση, 
ειδικότερα για τις πιο ευπαθείς ομάδες 
του πληθυσμού, όπως τα άτομα με 
αναπηρία,

Or. el

Τροπολογία 43
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική 
διάσταση του προβλήματος και ιδίως το 
γεγονός ότι τα υψηλότερα ποσοστά 
υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας 
καταγράφονται στις χαμηλότερες 

H. λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική 
διάσταση του προβλήματος και ιδίως το 
γεγονός ότι τα υψηλότερα ποσοστά 
υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας 
καταγράφονται στις χαμηλότερες 
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κοινωνικοοικονομικές ομάδες· 
σημειώνοντας με ανησυχία ότι η 
παχυσαρκία επιδεινώνει ενδεχομένως τις 
ανισότητες όσον αφορά την υγεία και την 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση,

κοινωνικοοικονομικές ομάδες· 
σημειώνοντας ότι η παχυσαρκία 
επιδεινώνει ενδεχομένως τις ανισότητες 
όσον αφορά την υγεία και την 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση,

Or. de

Τροπολογία 44
Αδάμος Αδάμου και Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ha. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές νέες
κατηγορίες του πληθυσμού, όπως οι 
νεαροί έφηβοι, οι ενήλικες με μικρά
παιδιά, οι ηλικιωμένοι και οι μετανάστες,
φαίνεται ότι αποτελούν αναδυόμενες
ομάδες κινδύνου,

Or. en

Τροπολογία 45
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ha. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι
κοινωνικοοικονομικές ανισότητες
αποκτούν νέα διάσταση με την αύξηση
των τιμών των πρώτων υλών (όπως τα
δημητριακά, το βούτυρο, το γάλα, κλπ.),
η οποία είναι άνευ προηγουμένου τόσο
από την άποψη του αριθμού των
προϊόντων που επηρεάζονται όσο και του 
μεγέθους των αυξήσεων,

Or. en
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Τροπολογία 46
Ευαγγελία Τζαμπάζη

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηa. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με 
αναπηρία αποτελούν το 15% του ενεργού 
πλυθυσμού της ΕΕ· λαμβάνοντας επίσης 
υπόψη μελέτες που καταδεικνύουν ότι τα 
άτομα με αναπηρία διατρέχουν αυξημένο 
κίνδυνο για εμφάνιση παχυσαρκίας λόγω, 
μεταξύ άλλων, παθοφυσιολογικών
μεταβολών στον μεταβολισμό της 
ενέργειας και στη σύνθεση του σώματος, 
καθώς και ατροφίας των μυών και 
σωματικής αδράνειας,

Or. el

Τροπολογία 47
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. έχοντας υπόψη τον ετήσιο ρυθμό 
αύξησης του πληθωρισμού στην ΕΕ για
το 2007, τη μείωση της αγοραστικής
δύναμης σε ορισμένα κράτη μέλη και τις
υψηλότερες τιμές των τροφίμων, ιδίως 
για τα φρούτα και τα λαχανικά,

Or. fr
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Τροπολογία 48
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Hβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
συνδυασμός υψηλότερων τιμών των
πρώτων υλών και αδιαφάνειας των
κανόνων που διέπουν την ευρείας 
κλίμακας διανομή σε ορισμένα κράτη
μέλη έχει οδηγήσει σε κλιμάκωση των
τιμών βασικών προϊόντων διατροφής, 
όπως τα φρούτα, τα λαχανικά και τα μη
σακχαρούχα γαλακτοκομικά προϊόντα, η 
οποία κατατρώει τους προϋπολογισμούς 
των νοικοκυριών της ΕΕ, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να 
αντεπεξέλθει σε αυτήν την πρόκληση,

Or. fr

Τροπολογία 49
Holger Krahmer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των 
διαφόρων παραδοσιακών κουζινών, οι 
οποίες πρέπει να διαφυλαχθούν ως μέρος 
της πολιτιστικής κληρονομιάς μας και να 
προωθηθούν ως βέβαιες εναλλακτικές 
λύσεις ως προς την κουλτούρα του fast
food και των προπαρασκευασμένων 
τροφίμων,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διάφορες 
παραδοσιακές κουζίνες πρέπει να 
προωθηθούν ως μέρος της πολιτιστικής 
κληρονομιάς μας αλλά ταυτόχρονα ότι 
πρέπει να αναληφθεί δράση, προκειμένου 
να διασφαλισθεί ότι οι καταναλωτές 
έχουν επίγνωση της πραγματικής τους 
επίδρασης στην υγεία, ούτως ώστε να 
είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις 
κατόπιν ενημέρωσης,

Or. de
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Τροπολογία 50
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των 
διαφόρων παραδοσιακών κουζινών, οι 
οποίες πρέπει να διαφυλαχθούν ως μέρος 
της πολιτιστικής κληρονομιάς μας και να 
προωθηθούν ως βέβαιες εναλλακτικές 
λύσεις ως προς την κουλτούρα του fast
food και των προπαρασκευασμένων 
τροφίμων,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των 
διαφόρων παραδοσιακών κουζινών, οι 
οποίες πρέπει να διαφυλαχθούν ως μέρος 
της πολιτιστικής κληρονομιάς μας·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα και η 
ποικιλομορφία των τροφίμων και της 
διατροφής αποτελούν σημαντικό στοιχείο 
για την απόκτηση υγιεινών διατροφικών 
συνηθειών,

Or. fr

Τροπολογία 51
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των 
διαφόρων παραδοσιακών κουζινών, οι 
οποίες πρέπει να διαφυλαχθούν ως μέρος 
της πολιτιστικής κληρονομιάς μας και να 
προωθηθούν ως βέβαιες εναλλακτικές 
λύσεις ως προς την κουλτούρα του fast
food και των προπαρασκευασμένων 
τροφίμων,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των 
διαφόρων παραδοσιακών κουζινών, οι 
οποίες πρέπει να διαφυλαχθούν ως μέρος 
της πολιτιστικής κληρονομιάς μας και να 
προωθηθούν, όπως η θρεπτική, η μοριακή 
διατροφή και η διατροφή τύπου slow
food, ως βέβαιες εναλλακτικές λύσεις ως 
προς την κουλτούρα του fast food και των 
προπαρασκευασμένων τροφίμων, ούτως 
ώστε να διασφαλίζεται μία ισορροπημένη 
διατροφή,

Or. en
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Τροπολογία 52
Horst Schnellhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των 
διαφόρων παραδοσιακών κουζινών, οι 
οποίες πρέπει να διαφυλαχθούν ως μέρος 
της πολιτιστικής κληρονομιάς μας και να 
προωθηθούν ως βέβαιες εναλλακτικές 
λύσεις ως προς την κουλτούρα του fast
food και των προπαρασκευασμένων 
τροφίμων,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των 
διαφόρων παραδοσιακών κουζινών, οι 
οποίες πρέπει να διαφυλαχθούν ως μέρος 
της πολιτιστικής κληρονομιάς μας,

Or. de

Τροπολογία 53
Holger Krahmer και Anja Weisgerber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ιa. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι
καταναλωτές στην Ευρώπη πρέπει να
έχουν πρόσβαση στις αναγκαίες
πληροφορίες που θα τους επιτρέψουν να
επιλέξουν την καλύτερη πηγή θρεπτικών 
συστατικών για μία βέλτιστη διατροφή
λαμβανομένου υπόψη του τρόπου ζωής 
και της κατάστασης της υγείας τους,

Or. de
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Τροπολογία 54
Kathy Sinnott

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ιa. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της
επαναφοράς του οικογενειακού γεύματος, 
η οποία θα διασφάλιζε ότι καταναλώνεται
σπιτικό και, επομένως, πιο υγιεινό φαγητό 
και ότι τα μέλη της οικογένειας
καταναλώνουν αργά και απολαμβάνουν
το φαγητό, κάτι που έχει περισσότερες
πιθανότητες να οδηγήσει σε ικανοποίηση
και να αποτρέψει έτσι την 
υπερκατανάλωση,

Or. en

Τροπολογία 55
Holger Krahmer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ιβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο
μιας ισορροπημένης διατροφής, οι 
περιστασιακές επισκέψεις σε εστιατόρια
fast food και η περιστασιακή
κατανάλωση ζαχαρούχων ροφημάτων και
λιπαρών πιάτων μπορούν να προωθήσουν 
την ευημερία και δεν είναι επιβλαβείς,

Or. de
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Τροπολογία 56
Pilar Ayuso

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιδεινούμενη κατάσταση στον τομέα του 
μάρκετινγκ καθώς και το γεγονός ότι η 
διαφήμιση τροφίμων αντιστοιχεί στο 
ήμισυ περίπου του συνόλου των 
διαφημίσεων που προβάλλονται σε ώρες 
κατά τις οποίες παρακολουθούν 
τηλεόραση τα παιδιά και ότι τα τρία 
τέταρτα των διαφημίσεων αυτών 
προωθούν τρόφιμα υψηλής θερμιδικής 
και χαμηλής θρεπτικής αξίας·
σημειώνοντας με ανησυχία τη χρήση νέων
μορφών μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν 
όλα τα τεχνολογικά μέσα και ιδίως τα 
αποκαλούμενα «advergames» 
(διαφημιστικά παιχνίδια), 
περιλαμβανομένων των κινητών 
τηλεφώνων, των υπηρεσιών ανταλλαγής 
άμεσων μηνυμάτων, των 
βιντεοπαιχνιδιών και των διαδραστικών 
παιχνιδιών στο Διαδίκτυο,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες 
πρωτοβουλίες της βιομηχανίας για τη 
διαφήμιση της αυτορρύθμισης θα 
επηρεάσουν την ισορροπία και τη φύση 
των διαφημίσεων τροφίμων και 
ροφημάτων· σημειώνοντας ότι τα μέτρα 
αυτορρύθμισης πρέπει να καλύπτουν όλες 
τις μορφές μάρκετινγκ και ιδίως το 
μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο και άλλα νέα 
μέσα,

Or. en

Τροπολογία 57
Philip Bushill-Matthews

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιδεινούμενη κατάσταση στον τομέα του 
μάρκετινγκ καθώς και το γεγονός ότι η 
διαφήμιση τροφίμων αντιστοιχεί στο ήμισυ 
περίπου του συνόλου των διαφημίσεων 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφήμιση 
τροφίμων αντιστοιχεί στο ήμισυ περίπου 
του συνόλου των διαφημίσεων που 
προβάλλονται σε ώρες κατά τις οποίες 
παρακολουθούν τηλεόραση τα παιδιά και 
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που προβάλλονται σε ώρες κατά τις οποίες 
παρακολουθούν τηλεόραση τα παιδιά και 
ότι τα τρία τέταρτα των διαφημίσεων 
αυτών προωθούν τρόφιμα υψηλής 
θερμιδικής και χαμηλής θρεπτικής αξίας· 
σημειώνοντας με ανησυχία τη χρήση νέων 
μορφών μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν 
όλα τα τεχνολογικά μέσα και ιδίως τα 
αποκαλούμενα «advergames» 
(διαφημιστικά παιχνίδια), 
περιλαμβανομένων των κινητών 
τηλεφώνων, των υπηρεσιών ανταλλαγής 
άμεσων μηνυμάτων, των βιντεοπαιχνιδιών 
και των διαδραστικών παιχνιδιών στο 
Διαδίκτυο,

ότι τα τρία τέταρτα των διαφημίσεων 
αυτών προωθούν τρόφιμα υψηλής 
θερμιδικής και χαμηλής θρεπτικής αξίας· 
σημειώνοντας με ανησυχία τη χρήση νέων 
μορφών μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν 
όλα τα τεχνολογικά μέσα και ιδίως τα 
αποκαλούμενα «advergames» 
(διαφημιστικά παιχνίδια), 
περιλαμβανομένων των κινητών 
τηλεφώνων, των υπηρεσιών ανταλλαγής 
άμεσων μηνυμάτων, των βιντεοπαιχνιδιών 
και των διαδραστικών παιχνιδιών στο 
Διαδίκτυο,

Or. en

Τροπολογία 58
Avril Doyle και Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιδεινούμενη κατάσταση στον τομέα του 
μάρκετινγκ καθώς και το γεγονός ότι η 
διαφήμιση τροφίμων αντιστοιχεί στο ήμισυ 
περίπου του συνόλου των διαφημίσεων 
που προβάλλονται σε ώρες κατά τις οποίες 
παρακολουθούν τηλεόραση τα παιδιά και 
ότι τα τρία τέταρτα των διαφημίσεων 
αυτών προωθούν τρόφιμα υψηλής 
θερμιδικής και χαμηλής θρεπτικής αξίας· 
σημειώνοντας με ανησυχία τη χρήση νέων 
μορφών μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν 
όλα τα τεχνολογικά μέσα και ιδίως τα 
αποκαλούμενα «advergames» 
(διαφημιστικά παιχνίδια), 
περιλαμβανομένων των κινητών 
τηλεφώνων, των υπηρεσιών ανταλλαγής 
άμεσων μηνυμάτων, των βιντεοπαιχνιδιών 
και των διαδραστικών παιχνιδιών στο 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες 
πρωτοβουλίες της βιομηχανίας για τη 
διαφήμιση της αυτορρύθμισης πρέπει να 
παρέχουν ισορροπία ως προς τη φύση 
των διαφημίσεων τροφίμων και 
ροφημάτων και πρέπει να αντιμετωπίζουν
το γεγονός ότι η διαφήμιση τροφίμων 
αντιστοιχεί στο ήμισυ περίπου του 
συνόλου των διαφημίσεων που 
προβάλλονται σε ώρες κατά τις οποίες 
παρακολουθούν τηλεόραση τα παιδιά και 
ότι τα τρία τέταρτα των διαφημίσεων 
αυτών προωθούν τρόφιμα υψηλής 
θερμιδικής και χαμηλής θρεπτικής αξίας· 
σημειώνοντας με ανησυχία τη χρήση νέων 
μορφών μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν 
όλα τα τεχνολογικά μέσα και ιδίως τα 
αποκαλούμενα «advergames» 
(διαφημιστικά παιχνίδια), 
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Διαδίκτυο, περιλαμβανομένων των κινητών 
τηλεφώνων, των υπηρεσιών ανταλλαγής 
άμεσων μηνυμάτων, των βιντεοπαιχνιδιών 
και των διαδραστικών παιχνιδιών στο 
Διαδίκτυο και άλλων νέων μέσων,

Or. en

Τροπολογία 59
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιδεινούμενη κατάσταση στον τομέα του 
μάρκετινγκ καθώς και το γεγονός ότι η 
διαφήμιση τροφίμων αντιστοιχεί στο 
ήμισυ περίπου του συνόλου των 
διαφημίσεων που προβάλλονται σε ώρες 
κατά τις οποίες παρακολουθούν 
τηλεόραση τα παιδιά και ότι τα τρία 
τέταρτα των διαφημίσεων αυτών 
προωθούν τρόφιμα υψηλής θερμιδικής 
και χαμηλής θρεπτικής αξίας· 
σημειώνοντας με ανησυχία τη χρήση 
νέων μορφών μάρκετινγκ που 
χρησιμοποιούν όλα τα τεχνολογικά μέσα 
και ιδίως τα αποκαλούμενα 
«advergames» (διαφημιστικά παιχνίδια), 
περιλαμβανομένων των κινητών 
τηλεφώνων, των υπηρεσιών ανταλλαγής 
άμεσων μηνυμάτων, των 
βιντεοπαιχνιδιών και των διαδραστικών 
παιχνιδιών στο Διαδίκτυο,

διαγράφεται

Or. sv
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Τροπολογία 60
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιδεινούμενη κατάσταση στον τομέα του 
μάρκετινγκ καθώς και το γεγονός ότι η 
διαφήμιση τροφίμων αντιστοιχεί στο ήμισυ 
περίπου του συνόλου των διαφημίσεων 
που προβάλλονται σε ώρες κατά τις οποίες 
παρακολουθούν τηλεόραση τα παιδιά και 
ότι τα τρία τέταρτα των διαφημίσεων 
αυτών προωθούν τρόφιμα υψηλής 
θερμιδικής και χαμηλής θρεπτικής αξίας· 
σημειώνοντας με ανησυχία τη χρήση νέων 
μορφών μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν 
όλα τα τεχνολογικά μέσα και ιδίως τα 
αποκαλούμενα «advergames» 
(διαφημιστικά παιχνίδια), 
περιλαμβανομένων των κινητών 
τηλεφώνων, των υπηρεσιών ανταλλαγής 
άμεσων μηνυμάτων, των βιντεοπαιχνιδιών 
και των διαδραστικών παιχνιδιών στο 
Διαδίκτυο,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφήμιση 
τροφίμων αντιστοιχεί στο ήμισυ περίπου 
του συνόλου των διαφημίσεων που 
προβάλλονται σε ώρες κατά τις οποίες 
παρακολουθούν τηλεόραση τα παιδιά και 
ότι υπάρχουν σαφή στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι οι τηλεοπτικές 
διαφημίσεις επηρεάζουν τα
βραχυπρόθεσμα πρότυπα κατανάλωσης 
των παιδιών ηλικίας μεταξύ 2 και 11 
ετών· σημειώνοντας με ανησυχία τη χρήση 
νέων μορφών μάρκετινγκ που 
χρησιμοποιούν όλα τα τεχνολογικά μέσα 
και ιδίως τα αποκαλούμενα «advergames» 
(διαφημιστικά παιχνίδια), 
περιλαμβανομένων των κινητών 
τηλεφώνων, των υπηρεσιών ανταλλαγής 
άμεσων μηνυμάτων, των βιντεοπαιχνιδιών 
και των διαδραστικών παιχνιδιών στο 
Διαδίκτυο,

Or. en

Τροπολογία 61
Horst Schnellhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιδεινούμενη κατάσταση στον τομέα του 
μάρκετινγκ καθώς και το γεγονός ότι η 
διαφήμιση τροφίμων αντιστοιχεί στο 
ήμισυ περίπου του συνόλου των 
διαφημίσεων που προβάλλονται σε ώρες 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμες
εταρείες παραγωγής τροφίμων, 
διαφήμισης και μάρκετινγκ και πολλές
ενώσεις για την υγεία και την προστασία 
των καταναλωτών επιδεικνύουν ήδη
σημαντικό βαθμό δέσμευσης στο πλαίσιο 
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κατά τις οποίες παρακολουθούν 
τηλεόραση τα παιδιά και ότι τα τρία 
τέταρτα των διαφημίσεων αυτών 
προωθούν τρόφιμα υψηλής θερμιδικής 
και χαμηλής θρεπτικής αξίας· 
σημειώνοντας με ανησυχία τη χρήση 
νέων μορφών μάρκετινγκ που 
χρησιμοποιούν όλα τα τεχνολογικά μέσα 
και ιδίως τα αποκαλούμενα 
«advergames» (διαφημιστικά παιχνίδια), 
περιλαμβανομένων των κινητών 
τηλεφώνων, των υπηρεσιών ανταλλαγής 
άμεσων μηνυμάτων, των 
βιντεοπαιχνιδιών και των διαδραστικών 
παιχνιδιών στο Διαδίκτυο,

της ευρωπαϊκής πλατφόρμας δράσης για 
τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και 
την υγεία και μπορούν ήδη να 
παρουσιάσουν επιτυχείς μελέτες και 
προγράμματα,

Or. de

Τροπολογία 62
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιδεινούμενη κατάσταση στον τομέα του 
μάρκετινγκ καθώς και το γεγονός ότι η 
διαφήμιση τροφίμων αντιστοιχεί στο ήμισυ 
περίπου του συνόλου των διαφημίσεων 
που προβάλλονται σε ώρες κατά τις οποίες 
παρακολουθούν τηλεόραση τα παιδιά και 
ότι τα τρία τέταρτα των διαφημίσεων 
αυτών προωθούν τρόφιμα υψηλής 
θερμιδικής και χαμηλής θρεπτικής αξίας· 
σημειώνοντας με ανησυχία τη χρήση νέων 
μορφών μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν 
όλα τα τεχνολογικά μέσα και ιδίως τα 
αποκαλούμενα «advergames» 
(διαφημιστικά παιχνίδια), 
περιλαμβανομένων των κινητών 
τηλεφώνων, των υπηρεσιών ανταλλαγής 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιδεινούμενη κατάσταση στον τομέα του 
μάρκετινγκ καθώς και το γεγονός ότι η 
διαφήμιση τροφίμων, για παράδειγμα 
στην Ιταλία, αντιστοιχεί στο ήμισυ 
περίπου του συνόλου των διαφημίσεων 
που προβάλλονται σε ώρες κατά τις οποίες 
παρακολουθούν τηλεόραση τα παιδιά και 
ότι τα τρία τέταρτα των διαφημίσεων 
αυτών προωθούν τρόφιμα υψηλής 
θερμιδικής και χαμηλής θρεπτικής αξίας· 
σημειώνοντας με ανησυχία τη χρήση νέων 
μορφών μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν 
όλα τα τεχνολογικά μέσα και ιδίως τα 
αποκαλούμενα «advergames» 
(διαφημιστικά παιχνίδια), 
περιλαμβανομένων των κινητών 
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άμεσων μηνυμάτων, των βιντεοπαιχνιδιών 
και των διαδραστικών παιχνιδιών στο 
Διαδίκτυο,

τηλεφώνων, των υπηρεσιών ανταλλαγής 
άμεσων μηνυμάτων, των βιντεοπαιχνιδιών 
και των διαδραστικών παιχνιδιών στο 
Διαδίκτυο,

Or. de

Τροπολογία 63
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιδεινούμενη κατάσταση στον τομέα του 
μάρκετινγκ καθώς και το γεγονός ότι η 
διαφήμιση τροφίμων αντιστοιχεί στο 
ήμισυ περίπου του συνόλου των 
διαφημίσεων που προβάλλονται σε ώρες 
κατά τις οποίες παρακολουθούν 
τηλεόραση τα παιδιά και ότι τα τρία 
τέταρτα των διαφημίσεων αυτών 
προωθούν τρόφιμα υψηλής θερμιδικής 
και χαμηλής θρεπτικής αξίας· 
σημειώνοντας με ανησυχία τη χρήση 
νέων μορφών μάρκετινγκ που 
χρησιμοποιούν όλα τα τεχνολογικά μέσα 
και ιδίως τα αποκαλούμενα 
«advergames» (διαφημιστικά παιχνίδια), 
περιλαμβανομένων των κινητών 
τηλεφώνων, των υπηρεσιών ανταλλαγής 
άμεσων μηνυμάτων, των 
βιντεοπαιχνιδιών και των διαδραστικών 
παιχνιδιών στο Διαδίκτυο,

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 64
Magor Imre Csibi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑa. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα
τυποποιημένο, ολοκληρωμένο και σαφές
σύστημα επισήμανσης των προϊόντων 
διατροφής θα μπορούσε να βελτιώσει την
ικανότητα των καταναλωτών να
κατανοούν τις παρεχόμενες πληροφορίες
που αφορούν τη θρεπτική τους αξία και
να τους βοηθήσει να κάνουν πιο υγιεινές 
διατροφικές επιλογές,

Or. en

Τροπολογία 65
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση και
η συμπεριφορά του τομέα του μάρκετινγκ
μέχρι σήμερα χρήζουν διαρκώς 
βελτίωσης και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα
σύγχρονα μέσα μάρκετινγκ, όπως τα
κινητά τηλέφωνα, οι υπηρεσίες άμεσης
ανταλλαγής μηνυμάτων, τα
βιντεοπαιχνίδια και τα διαδραστικά
παιχνίδια στο Διαδίκτυο, έχουν εν γένει 
αρνητική επίδραση στα παιδιά,

Or. de
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Τροπολογία 66
Philip Bushill-Matthews

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑa. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
υποσιτισμός, που πλήττει κυρίως τους
ηλικιωμένους, επιβαρύνει τα ευρωπαϊκά
συστήματα υγειονομικής περίθαλψης με 
παρόμοια ποσά, όπως η παχυσαρκία και 
το υπερβολικό βάρος,

Or. en

Τροπολογία 67
Avril Doyle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει τη Λευκή Βίβλο για τη 
διατροφή ως σημείο εκκίνησης για την 
αναχαίτιση της εξάπλωσης της 
παχυσαρκίας στον πληθυσμό της ΕΕ·

1. χαιρετίζει τη Λευκή Βίβλο για τη 
διατροφή ως σημείο εκκίνησης για την 
αναχαίτιση της εξάπλωσης της 
παχυσαρκίας και την αντιμετώπιση 
χρόνιων ασθενειών που σχετίζονται με τη 
διατροφή, όπως οι καρδιαγγειακές νόσοι, 
συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών 
νοσημάτων και των εγκεφαλικών, ο 
καρκίνος και ο διαβήτης, στον πληθυσμό 
της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 68
John Bowis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει τη Λευκή Βίβλο για τη 
διατροφή ως σημείο εκκίνησης για την 
αναχαίτιση της εξάπλωσης της 
παχυσαρκίας στον πληθυσμό της ΕΕ·

1. χαιρετίζει τη Λευκή Βίβλο για τη 
διατροφή ως σημείο εκκίνησης για την 
αναχαίτιση της εξάπλωσης της 
παχυσαρκίας και την αντιμετώπιση 
χρόνιων ασθενειών που σχετίζονται με τη 
διατροφή, όπως οι καρδιαγγειακές νόσοι, 
συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών 
νοσημάτων και των εγκεφαλικών, ο 
καρκίνος και ο διαβήτης, στον πληθυσμό 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 69
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει τη Λευκή Βίβλο για τη 
διατροφή ως σημείο εκκίνησης για την 
αναχαίτιση της εξάπλωσης της
παχυσαρκίας στον πληθυσμό της ΕΕ·

1. χαιρετίζει τη Λευκή Βίβλο για τη 
διατροφή ως σημείο εκκίνησης για την 
αναχαίτιση της εξάπλωσης των 
περιπτώσεων παχυσαρκίας και 
υπερβολικού βάρους στον πληθυσμό της 
ΕΕ·

Or. fr
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Τροπολογία 70
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει τη Λευκή Βίβλο για τη 
διατροφή ως σημείο εκκίνησης για την 
αναχαίτιση της εξάπλωσης της 
παχυσαρκίας στον πληθυσμό της ΕΕ·

1. χαιρετίζει τη Λευκή Βίβλο για τη 
διατροφή ως σημαντικό βήμα στο πλαίσιο 
μίας παγκόσμιας στρατηγικής για την 
αναχαίτιση της εξάπλωσης της 
παχυσαρκίας στον πληθυσμό της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 71
Kathy Sinnott

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει τη Λευκή Βίβλο για τη 
διατροφή ως σημείο εκκίνησης για την 
αναχαίτιση της εξάπλωσης της 
παχυσαρκίας στον πληθυσμό της ΕΕ·

1. χαιρετίζει τη Λευκή Βίβλο για τη 
διατροφή ως σημείο εκκίνησης για την 
αναχαίτιση της εξάπλωσης της 
παχυσαρκίας και, επομένως, του αριθμού
χρόνιων ασθενειών που σχετίζονται με τη 
διατροφή, όπως οι καρδιαγγειακές νόσοι, 
συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών 
νοσημάτων και των εγκεφαλικών, ο 
καρκίνος και ο διαβήτης, στον πληθυσμό 
της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 72
Kathalijne Maria Buitenweg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1a. καλεί όλα τα κράτη μέλη να
αναγνωρίσουν επισήμως την παχυσαρκία
ως χρόνια ασθένεια, προκειμένου να
αποτρέψουν τον στιγματισμό των
παχύσαρκων ατόμων με οποιονδήποτε
τρόπο· καλεί όλα τα κράτη μέλη να
διασφαλίσουν ότι τα παχύσαρκα άτομα 
δεν υπόκεινται σε διακρίσεις και ότι
καλύπτονται πλήρως από συστήματα 
ασφάλισης υγείας·

Or. en

Τροπολογία 73
Αδάμος Αδάμου και Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1a. εκφράζει τη λύπη του που στη Λευκή
Βίβλο δεν εκφράζεται η επείγουσα ανάγκη 
ανάληψης δράσεων· εκφράζει την 
ανησυχία του, διότι όλες οι δράσεις
αναβάλλονται μέχρι την πραγματοποίηση
αναθεώρησης το 2010, ενώ
πραγματοποιείται περαιτέρω έρευνα· και
καλεί την Επιτροπή να προτείνει
συγκεκριμένα μέτρα για την 
αντιμετώπιση κατά προτεραιότητα της 
αύξησης των περιπτώσεων παχυσαρκίας 
και των ασθενειών που σχετίζονται με τη 
διατροφή·

Or. en
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Τροπολογία 74
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1a. τονίζει ότι τα πολιτικά μέτρα δεν θα
μπορέσουν ποτέ να υποκαταστήσουν τη
δέσμευση των ατόμων για τη φροντίδα
της υγείας τους·

Or. sv

Τροπολογία 75
Péter Olajos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1a. «υπερβολικό βάρος» σημαίνει μη
φυσιολογική αύξηση της περιεκτικότητας
του σώματος σε λίπος, η οποία μπορεί να 
ποικίλει, ωστόσο, σημαντικά και να 
αποτελεί ποσοστό από 12% έως 30% της 
συνολικής μάζας σώματος. Εφόσον η
άμεση μέτρηση δεν είναι δυνατή σε
καθημερινή βάση, μπορεί να καθορισθεί 
έμμεσα χρησιμοποιώντας τιμές 
ορισμένων δεικτών:
- βάσει του δείκτη μάζας σώματος: εάν
δείκτης μάζας σώματος –λαμβάνοντας 
υπόψη την ηλικία και το φύλο–
υπερβαίνει το 97%·

- βάσει της μάζας σώματος σε σύγκριση
προς το ύψος (%): εάν η τιμή υπερβαίνει 
το 120%·

- βάσει του πάχους των δερματικών
πτυχώσεων: εάν η τιμή –λαμβάνοντας 
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υπόψη την ηλικία και το φύλο–
υπερβαίνει το 95%·

Or. hu

Τροπολογία 76
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. θεωρεί ότι μια πολυεπίπεδη και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση αποτελεί τον 
καλύτερο τρόπο για την καταπολέμηση 
της παχυσαρκίας στην ΕΕ·

2. θεωρεί ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι υπεύθυνοι άτομα, ικανά να
φροντίσουν τον εαυτό τους και να πάρουν 
αποφάσεις που αφορούν τόσο τον τρόπο 
ζωής τους όσο και τη διατροφή τους·

Or. sv

Τροπολογία 77
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. θεωρεί ότι μια πολυεπίπεδη και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση αποτελεί τον 
καλύτερο τρόπο για την καταπολέμηση της 
παχυσαρκίας στην ΕΕ·

2. θεωρεί ότι μια πολυεπίπεδη και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση αποτελεί τον 
καλύτερο τρόπο για την καταπολέμηση της 
παχυσαρκίας στην ΕΕ και επισημαίνει ότι 
υπάρχουν πολλά ευρωπαϊκά 
προγράμματα (που αφορούν την έρευνα, 
την υγεία, την εκπαίδευση ή τη διά βίου 
μάθηση) που μπορούν να μας βοηθήσουν 
να αντιμετωπίσουμε αυτήν την 
πραγματική μάστιγα·

Or. en
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Τροπολογία 78
John Bowis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί
μεγαλύτερη προσοχή στη βελτίωση των
γνώσεων των πολιτών που αφορούν την
υγεία, ούτως ώστε να μπορούν να λάβουν 
σωστές αποφάσεις σχετικά με τη 
διατροφή των ιδίων και των παιδιών 
τους·

Or. en

Τροπολογία 79
Linda McAvan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. στηρίζει τη συνέχιση της ευρωπαϊκής
πλατφόρμας για τη διατροφή, τη φυσική
άσκηση και την υγεία· τονίζει την ανάγκη
να διασφαλίζεται ότι οι εθελοντικές
δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο
πλαίσιο της πλατφόρμας
παρακολουθούνται αποτελεσματικά και 
υπόκεινται σε ανεξάρτητο έλεγχο· καλεί
την Επιτροπή να ενημερώνει σε ετήσια 
βάση το Κοινοβούλιο σχετικά με το έργο 
της πλατφόρμας·

Or. en
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Τροπολογία 80
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. καλεί για μία ακόμα φορά όλα τα
κράτη μέλη (ακολουθώντας το
παράδειγμα της Πορτογαλίας) να
αναγνωρίσουν την παχυσαρκία ως χρόνια
ασθένεια, ούτως ώστε να αποτραπεί ο
στιγματισμός και οι διακρίσεις κάθε 
είδους σε βάρος παχύσαρκων ατόμων·

Or. en

Τροπολογία 81
Dorette Corbey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. εκτιμά ότι μια πολιτική που στοχεύει
στην ποιότητα των τροφίμων μπορεί να
συμβάλει σημαντικά στην προώθηση της
υγείας και στη μείωση της παχυσαρκίας
και ότι οι κατανοητές πληροφορίες που
θα αναγράφονται στις ετικέτες θα 
αποτελέσουν το κλειδί που θα επιτρέψει
στους καταναλωτές να επιλέξουν μεταξύ
καλής, καλύτερης και λιγότερο καλής
διατροφής·

Or. nl
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Τροπολογία 82
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εγκρίνει τη σύσταση της «ομάδας 
υψηλού επιπέδου για τη διατροφή και τη 
σωματική άσκηση» και την καθιέρωση 
του συστήματος παρακολούθησης 
«ευρωπαϊκή έρευνα για την υγεία με 
συνεντεύξεις» (European Health 
Interview Survey – EHIS) ως 
αποτελεσματικών εργαλείων που μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν οι υπεύθυνοι χάραξης 
πολιτικών και όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
φορείς για να βελτιώσουν τις γνώσεις και 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

.

3. εγκρίνει τη σύσταση της «ομάδας 
υψηλού επιπέδου για τη διατροφή και τη 
σωματική άσκηση» και τη διενέργεια
ευρωπαϊκών ερευνών για την υγεία ως 
αποτελεσματικών εργαλείων που μπορούν
να χρησιμοποιήσουν οι υπεύθυνοι χάραξης 
πολιτικών και όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
φορείς για να βελτιώσουν τις γνώσεις και 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

Or. de

Τροπολογία 83
Αντώνιος Τρακατέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εγκρίνει τη σύσταση της «ομάδας 
υψηλού επιπέδου για τη διατροφή και τη 
σωματική άσκηση» και την καθιέρωση του 
συστήματος παρακολούθησης «ευρωπαϊκή 
έρευνα για την υγεία με συνεντεύξεις» 
(European Health Interview Survey –
EHIS) ως αποτελεσματικών εργαλείων που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι υπεύθυνοι 
χάραξης πολιτικών και όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι φορείς για να βελτιώσουν 
τις γνώσεις και την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών·

3. εγκρίνει τη σύσταση της «ομάδας 
υψηλού επιπέδου για τη διατροφή και τη 
σωματική άσκηση» και την καθιέρωση του 
συστήματος παρακολούθησης «ευρωπαϊκή 
έρευνα για την υγεία με συνεντεύξεις» 
(European Health Interview Survey –
EHIS) και της έρευνας για την υγεία με 
εξετάσεις (Health Examination Survey –
HES), στο πλαίσιο της οποίας θα 
συλλέγονται ορισμένες σωματικές και 
βιολογικές μετρήσεις, όπως 
ανθρωπομετρικές μετρήσεις, ως 
αποτελεσματικών εργαλείων που μπορούν 
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να χρησιμοποιήσουν οι υπεύθυνοι χάραξης 
πολιτικών και όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
φορείς για να βελτιώσουν τις γνώσεις και 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον 
αγώνα κατά της παχυσαρκίας·

Or. en

Τροπολογία 84
Kathalijne Maria Buitenweg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο και 
την αποτελεσματικότητα της 
αυτορρύθμισης·

4. αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο και 
την αποτελεσματικότητα που μπορεί να 
διαδραματίσει η αυτορρύθμιση ως μέρος 
μίας στρατηγικής για την εντατικότερη 
αντιμετώπιση της παχυσαρκίας· τονίζει 
ότι η βιομηχανία τροφίμων πρέπει να 
κάνει πολύ περισσότερα για να 
αντιμετωπίσει το πρόβλημα της
παχυσαρκίας·

Or. en

Τροπολογία 85
Philip Bushill-Matthews

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο και 
την αποτελεσματικότητα της 
αυτορρύθμισης·

4. αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο και 
την αποτελεσματικότητα της 
αυτορρύθμισης· συγχαίρει την ευρωπαϊκή
πλατφόρμα δράσης για τη διατροφή, τη
σωματική άσκηση και την υγεία για τις
ευρείες δεσμεύσεις της όσον αφορά την
αλλαγή της σύνθεσης των προϊόντων, τη
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μείωση των διαφημίσεων που 
απευθύνονται σε παιδιά και την
προώθηση μιας ισορροπημένης 
διατροφής μέσω της χρήσης 
επισημάνσεων, καθώς και άλλων μέσων·
εκτιμά ότι η ιδιότητα του μέλους στην
πλατφόρμα πρέπει να επεκταθεί, ώστε να
περιλαμβάνει και τους κατασκευαστές 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών και κονσολών,
καθώς και τους παρόχους υπηρεσιών 
Διαδικτύου·

Or. en

Τροπολογία 86
Magor Imre Csibi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο και 
την αποτελεσματικότητα της 
αυτορρύθμισης·

4. αναγνωρίζει τον ρόλο και, υπό
συγκεκριμένες συνθήκες, την 
αποτελεσματικότητα της αυτορρύθμισης·
τονίζει ότι η αποτελεσματική 
αυτορρύθμιση απαιτεί σαφείς και 
συγκεκριμένους στόχους που θα 
συνοδεύονται από ανεξάρτητα 
συστήματα παρακολούθησης·

Or. en

Τροπολογία 87
John Bowis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο και 
την αποτελεσματικότητα της 

4. αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο και 
την αποτελεσματικότητα της 
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αυτορρύθμισης· αυτορρύθμισης, αλλά σημειώνει ότι η
ρύθμιση είναι ορισμένες φορές αναγκαία 
για την επίτευξη ουσιαστικών και 
σημαντικών αλλαγών σε όλους τους 
τομείς της βιομηχανίας, ιδίως όταν 
αφορούν τα παιδιά·

Or. en

Τροπολογία 88
Linda McAvan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο και 
την αποτελεσματικότητα της 
αυτορρύθμισης·

4. αναγνωρίζει τον ρόλο και την 
αποτελεσματικότητα της αυτορρύθμισης 
σε ορισμένους τομείς· ωστόσο, θεωρεί ότι 
τα εθελοντικά μέτρα πρέπει να 
εποπτεύονται από ανεξάρτητους φορείς, 
με την τακτική υποβολή εκθέσεων 
αξιολόγησης στο Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 89
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο και 
την αποτελεσματικότητα της 
αυτορρύθμισης·

4. αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο και 
την αποτελεσματικότητα της 
αυτορρύθμισης και εξετάζει με μεγάλο
ενδιαφέρον τις 203 δεσμεύσεις που 
ανέλαβαν διάφοροι φορείς της 
βιομηχανίας τροφίμων και ΜΚΟ, οι 
οποίες έχουν αρχίσει να υλοποιούνται στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής πλατφόρμας 
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δράσης για τη διατροφή, τη σωματική 
άσκηση και την υγεία·

Or. en

Τροπολογία 90
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο και 
την αποτελεσματικότητα της 
αυτορρύθμισης·

4. αναγνωρίζει τον ρόλο της 
αυτορρύθμισης, αλλά δίνει έμφαση στο ότι
δεν μπορεί από μόνη της να επιλύσει όλα
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και 
ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας και των 
προσαρμοσμένων μορφών ρύθμισης 
μπορεί να εξασφαλίσει προστασία των 
καταναλωτών και υψηλά πρότυπα 
δημόσιας υγείας·

Or. fr

Τροπολογία 91
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο και 
την αποτελεσματικότητα της 
αυτορρύθμισης·

4. αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα τον 
ουσιαστικό ρόλο και την 
αποτελεσματικότητα της αυτορρύθμισης·

Or. de
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Τροπολογία 92
Αδάμος Αδάμου και Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. τονίζει ότι η αποτελεσματική
αυτορρύθμιση πρέπει να συνοδεύεται από
σαφείς και συγκεκριμένους στόχους για 
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και από την 
εποπτεία των στόχων αυτών·

Or. en

Τροπολογία 93
Péter Olajos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί, ωστόσο, πιο απτά μέτρα, ιδίως για 
τα παιδιά και τις ομάδες κινδύνου όπως οι 
ηλικιωμένοι, ιδίως δε για τις γυναίκες, τα 
άτομα με αναπηρία, τους φτωχούς και τους 
ανέργους·

5. ζητεί, ωστόσο, πιο απτά μέτρα, ιδίως για 
τα παιδιά και τις ομάδες κινδύνου όπως οι 
ηλικιωμένοι, ιδίως δε για τις γυναίκες, τα 
άτομα με αναπηρία, τους εφήβους, τους 
φτωχούς και τους ανέργους·

Or. hu

Τροπολογία 94
Αδάμος Αδάμου και Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί, ωστόσο, πιο απτά μέτρα, ιδίως για 
τα παιδιά και τις ομάδες κινδύνου όπως οι 
ηλικιωμένοι, ιδίως δε για τις γυναίκες, τα 
άτομα με αναπηρία, τους φτωχούς και τους 

5 ζητεί, ωστόσο, πιο απτά μέτρα, ιδίως για 
τα παιδιά και τις ομάδες κινδύνου όπως οι 
ηλικιωμένοι, ιδίως δε για τις γυναίκες, τα 
άτομα με αναπηρία, τους φτωχούς και τους 
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ανέργους· ανέργους, καθώς και τους νεαρούς 
εφήβους·

Or. en

Τροπολογία 95
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί, ωστόσο, πιο απτά μέτρα, ιδίως για 
τα παιδιά και τις ομάδες κινδύνου όπως οι 
ηλικιωμένοι, ιδίως δε για τις γυναίκες, τα 
άτομα με αναπηρία, τους φτωχούς και τους 
ανέργους·

5. ζητεί πιο απτά μέτρα, ιδίως για τις
κοινωνικές ομάδες που πλήττονται 
περισσότερο από τη μειούμενη
αγοραστική δύναμη, και τις ομάδες 
κινδύνου όπως οι ηλικιωμένοι, τις γυναίκες 
και τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία, τους 
φτωχούς και τους ανέργους·

Or. fr

Τροπολογία 96
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί, ωστόσο, πιο απτά μέτρα, ιδίως για 
τα παιδιά και τις ομάδες κινδύνου όπως οι 
ηλικιωμένοι, ιδίως δε για τις γυναίκες, τα 
άτομα με αναπηρία, τους φτωχούς και 
τους ανέργους·

5. ζητεί, ωστόσο, πιο απτά μέτρα, ιδίως για 
τα παιδιά και τις ομάδες κινδύνου όπως οι 
ηλικιωμένοι, οι μετανάστες, ιδίως δε για 
τις γυναίκες, τα άτομα με αναπηρία, τους 
ανέργους, τα άτομα με ελλιπή μόρφωση 
και τους φτωχούς·

Or. de
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Τροπολογία 97
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί, ωστόσο, πιο απτά μέτρα, ιδίως για 
τα παιδιά και τις ομάδες κινδύνου όπως οι 
ηλικιωμένοι, ιδίως δε για τις γυναίκες, τα 
άτομα με αναπηρία, τους φτωχούς και 
τους ανέργους·

5. ζητεί, ωστόσο, πιο απτά μέτρα, ιδίως για
τα παιδιά και τις ομάδες κινδύνου·

Or. de

Τροπολογία 98
Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. τονίζει ότι η αποτελεσματικότητα των
εκστρατειών για την υγεία εξαρτάται από
την προσαρμογή τους σε κάθε έκαστο
κοινό· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να προαγάγουν τη διατροφική 
αγωγή και να υποστηρίξουν εκστρατείες
προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες
των διαφόρων στοχευμένων ομάδων
κοινού: παιδιά, έφηβοι, έγκυες, 
θηλάζουσες ή γυναίκες στην 
εμμηνόπαυση, ηλικιωμένοι και ομάδες
μειονεκτούντων ατόμων·

Or. pt
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Τροπολογία 99
John Bowis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει μέριμνα 
ώστε να αποφευχθεί ο στιγματισμός,
βάσει πολιτισμικών παραγόντων, ατόμων
ή ομάδων ευάλωτων σε προβλήματα
υγείας που σχετίζονται με τη διατροφή, 
το υπερβολικό βάρος και την
παχυσαρκία, σε ασθένειες, όπως ο 
διαβήτης, ή σε παθολογικές μορφές
κατανάλωσης τροφής, όπως η ανορεξία ή 
η βουλιμία·

Or. en

Τροπολογία 100
Jules Maaten και Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. τονίζει ότι η αποτελεσματική
αυτορρύθμιση πρέπει να συνοδεύεται από
σαφείς και συγκεκριμένους στόχους για
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και από την 
εποπτεία από ανεξάρτητους φορείς της
επίτευξης των στόχων αυτών·

Or. en
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Τροπολογία 101
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. προτρέπει την Επιτροπή να τηρήσει
μία περισσότερο ολιστική προσέγγιση
έναντι της διατροφής και να καταστήσει
τον υποσιτισμό, παράλληλα με την
παχυσαρκία, βασική προτεραιότητα στον
τομέα της διατροφής και της υγείας, 
ενσωματώνοντάς τον, όπου αυτό είναι
εφικτό, σε ερευνητικές πρωτοβουλίες που 
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και σε 
εταιρικές σχέσεις σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 102
Philip Bushill-Matthews

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το 
γεγονός ότι η Λευκή Βίβλος δεν 
περιλαμβάνει αυστηρά μέτρα για τη 
δραστική μείωση του ρυθμού αύξησης 
της παχυσαρκίας μέσα στα επόμενα 4-5 
έτη, όπως έχει ζητήσει η ΠΟΥ·

6. επισημαίνει ότι η ποσότητα τροφής
που καταναλώνουμε και ο βαθμός
δραστηριότητάς μας εξαρτώνται από μία
σύνθετη αλληλεπίδραση σωματικών, 
ψυχολογικών και περιβαλλοντικών 
κινήτρων· επισημαίνει την ανάγκη για 
επείγοντα ανασχεδιασμό του δομημένου 
περιβάλλοντος που θα ενθαρρύνει τη 
σωματική άσκηση σε μία κοινωνία που 
αναγνωρίζεται σήμερα ως 
«παχυσαρκογενής»·

Or. en
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Τροπολογία 103
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το 
γεγονός ότι η Λευκή Βίβλος δεν 
περιλαμβάνει αυστηρά μέτρα για τη 
δραστική μείωση του ρυθμού αύξησης 
της παχυσαρκίας μέσα στα επόμενα 4-5 
έτη, όπως έχει ζητήσει η ΠΟΥ·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 104
Kathalijne Maria Buitenweg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6a. τονίζει το γεγονός ότι η παχυσαρκία
εμφανίζεται περισσότερο μεταξύ ατόμων
που ανήκουν στις χαμηλότερες
κοινωνικοοικονομικές ομάδες· καλεί την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ελεύθερη πρόσβαση 
των πολιτών με χαμηλότερο εισόδημα σε 
αθλητικές δραστηριότητες·

Or. en
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Τροπολογία 105
John Bowis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6a. επικροτεί τις εθελοντικές δεσμεύσεις
που αναλήφθηκαν από τα ενδιαφερόμενα
μέρη στο πλαίσιο της πλατφόρμας·
τονίζει την ανάγκη να διασφαλισθεί η 
αποτελεσματική εποπτεία τέτοιου είδους
δεσμεύσεων· σημειώνει ότι η αξιόπιστη
αξιολόγηση είναι σημαντική για να
εξασφαλισθεί η δέουσα μέτρηση της
προόδου αυτής και να εξετασθεί το 
ενδεχόμενο περαιτέρω δράσης ή
νομοθετικών προτάσεων της ΕΕ, όπου
αυτό είναι απαραίτητο· καλεί την 
Επιτροπή να ενημερώνει σε ετήσια βάση 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα 
επιτεύγματα στο πλαίσιο της 
πλατφόρμας·

Or. en

Τροπολογία 106
John Bowis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. εκτιμά ότι οι ευρωπαίοι καταναλωτές
πρέπει να έχουν πρόσβαση στις αναγκαίες
πληροφορίες που θα τους επιτρέψουν να
επιλέξουν τις καλύτερες πηγές θρεπτικών
συστατικών που απαιτούνται για την
επίτευξη και τη διατήρηση της βέλτιστης
πρόσληψης θρεπτικών ουσιών, η οποία
ταιριάζει καλύτερα στον προσωπικό
τρόπο ζωής και την υγεία τους·

Or. en
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Τροπολογία 107
Philip Bushill-Matthews

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί τις περιφέρειες και τις τοπικές 
αρχές να αναπτύξουν «κοινότητες φιλικές
προς την άσκηση», ιδίως στο πλαίσιο του 
πολεοδομικού σχεδιασμού: τούτο μπορεί 
να επιτευχθεί με τον συνδυασμό της 
εμπορικής και οικιστικής ανάπτυξης, με 
την οργάνωση των σχολείων, των 
δημόσιων μέσων μεταφοράς και των 
προσβάσιμων αθλητικών εγκαταστάσεων, 
καθώς και με τη δημιουργία 
ποδηλατοδρόμων και διαβάσεων, 
αποφεύγοντας ταυτοχρόνως 
«περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου», 
όπως η συγκέντρωση εστιατορίων fast
food, η παρουσία εμποδίων για τη 
σωματική άσκηση και η απουσία 
πεζοδρομίων, πάρκων και εγκαταστάσεων 
ψυχαγωγίας· αναγνωρίζει ότι η μείωση της 
εγκληματικότητας αποτελεί επίσης 
σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της 
σωματικής άσκησης στην ύπαιθρο, ιδίως 
για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους· καλεί 
τους δήμους να προωθήσουν τη 
δημιουργία ενός δικτύου «πόλεων υπέρ 
ενός υγιεινού τρόπου ζωής», που θα 
οργανώνει κοινές δράσεις για την 
καταπολέμηση της παχυσαρκίας·

7. καλεί τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες 
και τις τοπικές αρχές να καταστούν 
περισσότερο προορατικοί στην ανάπτυξη
«κοινοτήτων φιλικών προς την άσκηση», 
ιδίως στο πλαίσιο του πολεοδομικού 
σχεδιασμού: τούτο μπορεί να επιτευχθεί με 
τον συνδυασμό της εμπορικής και 
οικιστικής ανάπτυξης, με την προώθηση 
περισσότερων σχολείων σε τοπικό 
επίπεδο, των δημόσιων μέσων μεταφοράς 
και των προσβάσιμων αθλητικών 
εγκαταστάσεων, καθώς και με τη 
δημιουργία ποδηλατοδρόμων και 
διαβάσεων, αποφεύγοντας ταυτοχρόνως 
«περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου», 
όπως η συγκέντρωση εστιατορίων fast
food, η παρουσία εμποδίων για τη 
σωματική άσκηση και η απουσία 
πεζοδρομίων, πάρκων και εγκαταστάσεων 
ψυχαγωγίας· αναγνωρίζει ότι η μείωση της 
εγκληματικότητας αποτελεί επίσης 
σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της 
σωματικής άσκησης στην ύπαιθρο, ιδίως 
για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους· καλεί 
τους δήμους να προωθήσουν τη 
δημιουργία ενός δικτύου «πόλεων υπέρ 
ενός υγιεινού τρόπου ζωής», που θα 
οργανώνει κοινές δράσεις για την 
καταπολέμηση της παχυσαρκίας·

Or. en
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Τροπολογία 108
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί τις περιφέρειες και τις τοπικές 
αρχές να αναπτύξουν «κοινότητες φιλικές 
προς την άσκηση», ιδίως στο πλαίσιο του 
πολεοδομικού σχεδιασμού: τούτο μπορεί 
να επιτευχθεί με τον συνδυασμό της 
εμπορικής και οικιστικής ανάπτυξης, με 
την οργάνωση των σχολείων, των 
δημόσιων μέσων μεταφοράς και των 
προσβάσιμων αθλητικών εγκαταστάσεων, 
καθώς και με τη δημιουργία 
ποδηλατοδρόμων και διαβάσεων,
αποφεύγοντας ταυτοχρόνως 
«περιβαλλοντικούς παράγοντες 
κινδύνου», όπως η συγκέντρωση 
εστιατορίων fast food, η παρουσία 
εμποδίων για τη σωματική άσκηση και η 
απουσία πεζοδρομίων, πάρκων και 
εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας· αναγνωρίζει 
ότι η μείωση της εγκληματικότητας 
αποτελεί επίσης σημαντικό εργαλείο για 
την προώθηση της σωματικής άσκησης 
στην ύπαιθρο, ιδίως για τα παιδιά και τους 
ηλικιωμένους· καλεί τους δήμους να 
προωθήσουν τη δημιουργία ενός δικτύου 
«πόλεων υπέρ ενός υγιεινού τρόπου 
ζωής», που θα οργανώνει κοινές δράσεις 
για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας·

7. καλεί τις περιφέρειες και τις τοπικές 
αρχές να αναπτύξουν «κοινότητες φιλικές 
προς την άσκηση», ιδίως στο πλαίσιο του 
πολεοδομικού σχεδιασμού: τούτο μπορεί 
να επιτευχθεί με τον συνδυασμό της 
εμπορικής και οικιστικής ανάπτυξης, με 
την οργάνωση των σχολείων, των 
δημόσιων μέσων μεταφοράς και των 
προσβάσιμων αθλητικών εγκαταστάσεων, 
καθώς και με τη δημιουργία 
ποδηλατοδρόμων και διαβάσεων· 
αναγνωρίζει ότι η μείωση της 
εγκληματικότητας αποτελεί επίσης 
σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της 
σωματικής άσκησης στην ύπαιθρο, ιδίως 
για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους·
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Τροπολογία 109
Holger Krahmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί τις περιφέρειες και τις τοπικές 
αρχές να αναπτύξουν «κοινότητες φιλικές 
προς την άσκηση», ιδίως στο πλαίσιο του 
πολεοδομικού σχεδιασμού: τούτο μπορεί 
να επιτευχθεί με τον συνδυασμό της 
εμπορικής και οικιστικής ανάπτυξης, με 
την οργάνωση των σχολείων, των 
δημόσιων μέσων μεταφοράς και των 
προσβάσιμων αθλητικών εγκαταστάσεων, 
καθώς και με τη δημιουργία 
ποδηλατοδρόμων και διαβάσεων,
αποφεύγοντας ταυτοχρόνως 
«περιβαλλοντικούς παράγοντες 
κινδύνου», όπως η συγκέντρωση 
εστιατορίων fast food, η παρουσία 
εμποδίων για τη σωματική άσκηση και η 
απουσία πεζοδρομίων, πάρκων και 
εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας· αναγνωρίζει 
ότι η μείωση της εγκληματικότητας 
αποτελεί επίσης σημαντικό εργαλείο για 
την προώθηση της σωματικής άσκησης 
στην ύπαιθρο, ιδίως για τα παιδιά και 
τους ηλικιωμένους· καλεί τους δήμους να 
προωθήσουν τη δημιουργία ενός δικτύου 
«πόλεων υπέρ ενός υγιεινού τρόπου ζωής», 
που θα οργανώνει κοινές δράσεις για την 
καταπολέμηση της παχυσαρκίας·

7. καλεί τις περιφέρειες και τις τοπικές 
αρχές να αναπτύξουν «κοινότητες φιλικές 
προς την άσκηση», ιδίως στο πλαίσιο του 
πολεοδομικού σχεδιασμού: τούτο μπορεί 
να επιτευχθεί με τον συνδυασμό της 
εμπορικής και οικιστικής ανάπτυξης, με 
την οργάνωση των σχολείων, των 
δημόσιων μέσων μεταφοράς και των 
προσβάσιμων αθλητικών εγκαταστάσεων, 
καθώς και με τη δημιουργία 
ποδηλατοδρόμων και διαβάσεων, και
καλεί τους δήμους να προωθήσουν τη 
δημιουργία ενός δικτύου «πόλεων υπέρ 
ενός υγιεινού τρόπου ζωής», που θα 
οργανώνει κοινές δράσεις για την 
καταπολέμηση της παχυσαρκίας·
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Τροπολογία 110
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί τις περιφέρειες και τις τοπικές 
αρχές να αναπτύξουν «κοινότητες φιλικές 
προς την άσκηση», ιδίως στο πλαίσιο του 
πολεοδομικού σχεδιασμού: τούτο μπορεί 
να επιτευχθεί με τον συνδυασμό της 
εμπορικής και οικιστικής ανάπτυξης, με 
την οργάνωση των σχολείων, των 
δημόσιων μέσων μεταφοράς και των 
προσβάσιμων αθλητικών εγκαταστάσεων, 
καθώς και με τη δημιουργία 
ποδηλατοδρόμων και διαβάσεων, 
αποφεύγοντας ταυτοχρόνως 
«περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου», 
όπως η συγκέντρωση εστιατορίων fast
food, η παρουσία εμποδίων για τη 
σωματική άσκηση και η απουσία 
πεζοδρομίων, πάρκων και εγκαταστάσεων 
ψυχαγωγίας· αναγνωρίζει ότι η μείωση της 
εγκληματικότητας αποτελεί επίσης 
σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της 
σωματικής άσκησης στην ύπαιθρο, ιδίως 
για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους· καλεί 
τους δήμους να προωθήσουν τη 
δημιουργία ενός δικτύου «πόλεων υπέρ 
ενός υγιεινού τρόπου ζωής», που θα 
οργανώνει κοινές δράσεις για την 
καταπολέμηση της παχυσαρκίας·

7. καλεί τις περιφέρειες και τις τοπικές 
αρχές να αναπτύξουν «κοινότητες φιλικές 
προς την άσκηση», ιδίως στο πλαίσιο του 
πολεοδομικού σχεδιασμού: τούτο μπορεί 
να επιτευχθεί με τον συνδυασμό της 
εμπορικής και οικιστικής ανάπτυξης, με 
την οργάνωση των σχολείων, των 
δημόσιων μέσων μεταφοράς και των 
προσβάσιμων αθλητικών εγκαταστάσεων, 
καθώς και με την εισαγωγή μέτρων σε 
τοπικό επίπεδο για τη μείωση της 
εξάρτησης από το αυτοκίνητο και για την 
ενθάρρυνση και προώθηση του 
βαδίσματος αλλά και με τη δημιουργία 
ποδηλατοδρόμων και διαβάσεων, 
αποφεύγοντας ταυτοχρόνως 
«περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου», 
όπως η συγκέντρωση εστιατορίων fast
food, η παρουσία εμποδίων για τη 
σωματική άσκηση και η απουσία 
πεζοδρομίων, πάρκων και εγκαταστάσεων 
ψυχαγωγίας· αναγνωρίζει ότι η μείωση της 
εγκληματικότητας αποτελεί επίσης 
σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της 
σωματικής άσκησης στην ύπαιθρο, ιδίως 
για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους· καλεί 
τους δήμους να προωθήσουν τη 
δημιουργία ενός δικτύου «πόλεων υπέρ 
ενός υγιεινού τρόπου ζωής», που θα 
οργανώνει κοινές δράσεις για την 
καταπολέμηση της παχυσαρκίας·
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Τροπολογία 111
Horst Schnellhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί τις περιφέρειες και τις τοπικές 
αρχές να αναπτύξουν «κοινότητες φιλικές 
προς την άσκηση», ιδίως στο πλαίσιο του 
πολεοδομικού σχεδιασμού: τούτο μπορεί 
να επιτευχθεί με τον συνδυασμό της 
εμπορικής και οικιστικής ανάπτυξης, με 
την οργάνωση των σχολείων, των 
δημόσιων μέσων μεταφοράς και των 
προσβάσιμων αθλητικών 
εγκαταστάσεων, καθώς και με τη 
δημιουργία ποδηλατοδρόμων και 
διαβάσεων, αποφεύγοντας ταυτοχρόνως 
«περιβαλλοντικούς παράγοντες 
κινδύνου», όπως η συγκέντρωση 
εστιατορίων fast food, η παρουσία 
εμποδίων για τη σωματική άσκηση και η 
απουσία πεζοδρομίων, πάρκων και 
εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας· αναγνωρίζει 
ότι η μείωση της εγκληματικότητας 
αποτελεί επίσης σημαντικό εργαλείο για 
την προώθηση της σωματικής άσκησης 
στην ύπαιθρο, ιδίως για τα παιδιά και τους 
ηλικιωμένους· καλεί τους δήμους να 
προωθήσουν τη δημιουργία ενός δικτύου 
«πόλεων υπέρ ενός υγιεινού τρόπου ζωής», 
που θα οργανώνει κοινές δράσεις για την 
καταπολέμηση της παχυσαρκίας·

7. καλεί τις περιφέρειες και τις τοπικές 
αρχές να αναπτύξουν «κοινότητες φιλικές 
προς την άσκηση», ιδίως στο πλαίσιο του 
πολεοδομικού σχεδιασμού: καλεί την
Επιτροπή να κάνει χρήση των 
υφιστάμενων πιστώσεων του
προϋπολογισμού και των σημερινών 
προγραμμάτων επιδότησης και να
υποβάλει μέχρι τις 31.12.2008 προτάσεις 
για την ένταξη του αθλητισμού με στόχο 
την καταβολή μεγαλύτερων προσπαθειών 
για τη συντήρηση και την κατασκευή 
αθλητικών εγκαταστάσεων στα κράτη 
μέλη· καλεί την Επιτροπή να εντάξει τη 
διάσταση του αθλητισμού στα 
υφιστάμενα προγράμματα δράσης· 
αναγνωρίζει ότι η μείωση της 
εγκληματικότητας αποτελεί επίσης 
σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της 
σωματικής άσκησης στην ύπαιθρο, ιδίως 
για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους· καλεί 
τους δήμους να προωθήσουν τη 
δημιουργία ενός δικτύου «πόλεων υπέρ 
ενός υγιεινού τρόπου ζωής», που θα 
οργανώνει κοινές δράσεις για την 
καταπολέμηση της παχυσαρκίας·

Or. de



PE400.376v01-00 62/186 AM\702355EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία 112
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί τις περιφέρειες και τις τοπικές 
αρχές να αναπτύξουν «κοινότητες φιλικές 
προς την άσκηση», ιδίως στο πλαίσιο του 
πολεοδομικού σχεδιασμού: τούτο μπορεί 
να επιτευχθεί με τον συνδυασμό της 
εμπορικής και οικιστικής ανάπτυξης, με 
την οργάνωση των σχολείων, των 
δημόσιων μέσων μεταφοράς και των 
προσβάσιμων αθλητικών εγκαταστάσεων, 
καθώς και με τη δημιουργία 
ποδηλατοδρόμων και διαβάσεων, 
αποφεύγοντας ταυτοχρόνως 
«περιβαλλοντικούς παράγοντες 
κινδύνου», όπως η συγκέντρωση 
εστιατορίων fast food, η παρουσία 
εμποδίων για τη σωματική άσκηση και η 
απουσία πεζοδρομίων, πάρκων και 
εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας· αναγνωρίζει 
ότι η μείωση της εγκληματικότητας 
αποτελεί επίσης σημαντικό εργαλείο για 
την προώθηση της σωματικής άσκησης 
στην ύπαιθρο, ιδίως για τα παιδιά και τους 
ηλικιωμένους· καλεί τους δήμους να 
προωθήσουν τη δημιουργία ενός δικτύου 
«πόλεων υπέρ ενός υγιεινού τρόπου ζωής», 
που θα οργανώνει κοινές δράσεις για την 
καταπολέμηση της παχυσαρκίας·

7. καλεί τις περιφέρειες και τις τοπικές 
αρχές να αναπτύξουν «κοινότητες φιλικές 
προς την άσκηση», ιδίως στο πλαίσιο του 
πολεοδομικού σχεδιασμού: τούτο μπορεί 
να επιτευχθεί με τον συνδυασμό της 
εμπορικής και οικιστικής ανάπτυξης, με 
την οργάνωση των πάρκων και των 
εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας, των 
δημόσιων μέσων μεταφοράς και των 
προσβάσιμων αθλητικών εγκαταστάσεων, 
καθώς και με τη δημιουργία 
ποδηλατοδρόμων και διαβάσεων· 
αναγνωρίζει ότι η μείωση της 
εγκληματικότητας αποτελεί επίσης 
σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της 
σωματικής άσκησης στην ύπαιθρο, ιδίως 
για τα παιδιά, τις γυναίκες και τους 
ηλικιωμένους· καλεί τους δήμους να 
προωθήσουν τη δημιουργία ενός δικτύου 
«πόλεων υπέρ ενός υγιεινού τρόπου ζωής», 
που θα οργανώνει κοινές δράσεις για την 
καταπολέμηση της παχυσαρκίας·

Or. de
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Τροπολογία 113
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί τις περιφέρειες και τις τοπικές 
αρχές να αναπτύξουν «κοινότητες φιλικές 
προς την άσκηση», ιδίως στο πλαίσιο του 
πολεοδομικού σχεδιασμού: τούτο μπορεί 
να επιτευχθεί με τον συνδυασμό της 
εμπορικής και οικιστικής ανάπτυξης, με 
την οργάνωση των σχολείων, των 
δημόσιων μέσων μεταφοράς και των 
προσβάσιμων αθλητικών 
εγκαταστάσεων, καθώς και με τη 
δημιουργία ποδηλατοδρόμων και 
διαβάσεων, αποφεύγοντας ταυτοχρόνως 
«περιβαλλοντικούς παράγοντες 
κινδύνου», όπως η συγκέντρωση 
εστιατορίων fast food, η παρουσία 
εμποδίων για τη σωματική άσκηση και η 
απουσία πεζοδρομίων, πάρκων και 
εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας· αναγνωρίζει 
ότι η μείωση της εγκληματικότητας 
αποτελεί επίσης σημαντικό εργαλείο για 
την προώθηση της σωματικής άσκησης 
στην ύπαιθρο, ιδίως για τα παιδιά και 
τους ηλικιωμένους· καλεί τους δήμους να 
προωθήσουν τη δημιουργία ενός δικτύου 
«πόλεων υπέρ ενός υγιεινού τρόπου 
ζωής», που θα οργανώνει κοινές δράσεις 
για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας·

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 114
Antonio De Blasio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί τις περιφέρειες και τις τοπικές 
αρχές να αναπτύξουν «κοινότητες φιλικές 
προς την άσκηση», ιδίως στο πλαίσιο του 
πολεοδομικού σχεδιασμού: τούτο μπορεί 
να επιτευχθεί με τον συνδυασμό της 
εμπορικής και οικιστικής ανάπτυξης, με 
την οργάνωση των σχολείων, των 
δημόσιων μέσων μεταφοράς και των 
προσβάσιμων αθλητικών εγκαταστάσεων, 
καθώς και με τη δημιουργία 
ποδηλατοδρόμων και διαβάσεων, 
αποφεύγοντας ταυτοχρόνως 
«περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου», 
όπως η συγκέντρωση εστιατορίων fast 
food, η παρουσία εμποδίων για τη 
σωματική άσκηση και η απουσία 
πεζοδρομίων, πάρκων και εγκαταστάσεων 
ψυχαγωγίας· αναγνωρίζει ότι η μείωση της 
εγκληματικότητας αποτελεί επίσης 
σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της 
σωματικής άσκησης στην ύπαιθρο, ιδίως 
για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους· καλεί 
τους δήμους να προωθήσουν τη 
δημιουργία ενός δικτύου «πόλεων υπέρ 
ενός υγιεινού τρόπου ζωής», που θα 
οργανώνει κοινές δράσεις για την 
καταπολέμηση της παχυσαρκίας·

7. καλεί τις περιφέρειες και τις τοπικές 
αρχές να αναπτύξουν «κοινότητες φιλικές 
προς την άσκηση», ιδίως στο πλαίσιο του 
πολεοδομικού σχεδιασμού: τούτο μπορεί 
να επιτευχθεί με τον συνδυασμό της 
εμπορικής και οικιστικής ανάπτυξης, με 
την οργάνωση των σχολείων, των 
δημόσιων μέσων μεταφοράς και των 
προσβάσιμων αθλητικών εγκαταστάσεων, 
καθώς και με τη δημιουργία 
ποδηλατοδρόμων και διαβάσεων, 
αποφεύγοντας ταυτοχρόνως 
«περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου», 
όπως η συγκέντρωση εστιατορίων fast
food, η παρουσία εμποδίων για τη 
σωματική άσκηση και η απουσία 
πεζοδρομίων, πάρκων και εγκαταστάσεων 
ψυχαγωγίας· αναγνωρίζει ότι η μείωση της 
εγκληματικότητας αποτελεί επίσης 
σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της 
σωματικής άσκησης στην ύπαιθρο, ιδίως 
για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους· καλεί 
τους δήμους να προωθήσουν όλα τα 
δίκτυα και τις πρωτοβουλίες που θα 
οργανώνουν κοινές δράσεις για την 
καταπολέμηση της παχυσαρκίας·

Or. hu



AM\702355EL.doc 65/186 PE400.376v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία 115
Kathalijne Maria Buitenweg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. προτρέπει τα σχολεία δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και όλους τους ιδιοκτήτες
δημοσίων κτιρίων να αντικαταστήσουν
τα αυτόματα μηχανήματα πώλησης
γλυκισμάτων με αυτόματα μηχανήματα
πώλησης προφυλακτικών·

Or. en

Τροπολογία 116
Philip Bushill-Matthews

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να
εγκρίνουν την έννοια των μετακινήσεων,
τόσο των μαθητών όσο και των
εργαζομένων, που ενέχουν σωματική 
δραστηριότητα· ενθαρρύνει τις τοπικές
αρχές να εξετάσουν την έννοια αυτή ως 
προτεραιότητα κατά την αξιολόγηση των 
αστικών μεταφορών και του αστικού 
σχεδιασμού·

Or. en
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Τροπολογία 117
Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί τα κράτη μέλη να προαγάγουν
την πρόσβαση στην τακτική σωματική
άσκηση μέσω της χρήσης αθλητικών
εγκαταστάσεων, εισάγοντας έκπτωση από 
τη φορολογία εισοδήματος για τις
δαπάνες που προκύπτουν από σωματικές 
δραστηριότητες·

Or. pt

Τροπολογία 118
Christa Klaß

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. καλεί τις αρμόδιες αρχές, κατά την
εκτέλεση του χωροταξικού σχεδιασμού, 
να λαμβάνουν εξίσου υπόψη τα
συμφέροντα των παιδιών και των νέων,
καθώς και άλλες πτυχές του σχεδιασμού,
και να θεωρούν την πόλη στο σύνολό της
ως χώρο παιχνιδιού και απόκτησης
εμπειριών, ούτως ώστε να λαμβάνουν 
υπόψη όλους τους δημόσιους χώρους 
όπου κινούνται παιδιά·

Or. de
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Τροπολογία 119
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α(νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. καλεί τους τοπικούς δημόσιους
φορείς, κατά την εκτέλεση του
χωροταξικού σχεδιασμού, να μεριμνούν 
για τη συμβολή των δήμων στη σωματική
κίνηση, κάτι που απαιτεί τη λογική
ανάμιξη οικιστικών ζωνών, εμπορικών
περιοχών και καταστημάτων, στα οποία
θα μπορεί κανείς να πάει με τα πόδια, 
αλλά όπου η πρόσβαση στις υποδομές θα
είναι επίσης δυνατή για τα οχήματα και 
όπου οι τρόποι εκκένωσης θα 
παραμένουν ανοιχτές σε αυτά·

Or. de

Τροπολογία 120
Magor Imre Csibi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. καλεί τις τοπικές και περιφερειακές
αρχές να διασφαλίσουν ότι οι εφαρμογές
σχεδιασμού όσον αφορά τις νέες
υποδομές δίνουν προτεραιότητα στην
ανάγκη των ανθρώπων για σωματική 
άσκηση σε καθημερινή βάση· ενθαρρύνει
τη δημιουργία ολοκληρωμένων και 
ασφαλών δικτύων περιπάτου και 
ποδηλασίας στις μεσαίου και μεγάλου 
μεγέθους πόλεις·

Or. en
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Τροπολογία 121
Christa Klaß

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. σημειώνει ότι η πρόβλεψη χώρων,
όπου παιδιά και νέοι θα μπορούν να
έρχονται σε επαφή με τη φύση, τους 
προσφέρει μία εναλλακτική λύση στις
παραδοσιακές ψυχαγωγικές
δραστηριότητες και ταυτόχρονα αυξάνει
τη φαντασία και τη δημιουργικότητά
τους, καθώς και την επιθυμία τους για
εξερεύνηση·

Or. de

Τροπολογία 122
Philip Bushill-Matthews

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα έπρεπε να αναλάβει ηγετικό 
ρόλο για τη διαμόρφωση μιας κοινής 
προσέγγισης και την προώθηση του 
συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών· 
είναι πεπεισμένο ότι μπορεί να παρασχεθεί 
σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 
σε τομείς όπως η ενημέρωση των 
καταναλωτών, η διατροφική αγωγή, οι 
διαφημίσεις στα μέσα επικοινωνίας, η 
γεωργική παραγωγή και η επισήμανση των 
τροφίμων·

8. τονίζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα έπρεπε να αναλάβει ηγετικό 
ρόλο για τη διαμόρφωση μιας κοινής 
προσέγγισης και την προώθηση των
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών 
μελών· είναι πεπεισμένο ότι μπορεί να 
παρασχεθεί σημαντική ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία σε τομείς όπως η 
ενημέρωση των καταναλωτών, η 
διατροφική αγωγή, οι διαφημίσεις στα 
μέσα επικοινωνίας, η γεωργική παραγωγή 
και η επισήμανση των τροφίμων·

Or. en
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Τροπολογία 123
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα έπρεπε να αναλάβει ηγετικό 
ρόλο για τη διαμόρφωση μιας κοινής 
προσέγγισης και την προώθηση του 
συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών· 
είναι πεπεισμένο ότι μπορεί να 
παρασχεθεί σημαντική ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία σε τομείς όπως η 
ενημέρωση των καταναλωτών, η 
διατροφική αγωγή, οι διαφημίσεις στα 
μέσα επικοινωνίας, η γεωργική παραγωγή 
και η επισήμανση των τροφίμων·

8. τονίζει το γεγονός ότι το υπερβολικό
βάρος και η παχυσαρκία καταπολεμώνται
καλύτερα σε τοπικό επίπεδο και ότι η
αρμοδιότητα της ΕΕ θα πρέπει, ως εκ 
τούτου, να παραμείνει εξαιρετικά 
περιορισμένη, και η επιτέλεση του έργου 
αυτού να αποτελεί κυρίως αρμοδιότητα 
των κρατών μελών·

Or. sv

Τροπολογία 124
Αδάμος Αδάμου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα έπρεπε να αναλάβει ηγετικό 
ρόλο για τη διαμόρφωση μιας κοινής 
προσέγγισης και την προώθηση του 
συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών· 
είναι πεπεισμένο ότι μπορεί να παρασχεθεί 
σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 
σε τομείς όπως η ενημέρωση των 
καταναλωτών, η διατροφική αγωγή, οι 
διαφημίσεις στα μέσα επικοινωνίας, η 
γεωργική παραγωγή και η επισήμανση των 
τροφίμων·

8. τονίζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα έπρεπε να αναλάβει ηγετικό 
ρόλο για τη διαμόρφωση κοινής 
προσέγγισης, σε διαρκή επικοινωνία με 
την ΠΟΥ, και την προώθηση του 
συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών· 
είναι πεπεισμένο ότι μπορεί να παρασχεθεί 
σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 
σε τομείς όπως η ενημέρωση των 
καταναλωτών, η διατροφική αγωγή, οι 
διαφημίσεις στα μέσα επικοινωνίας, η 
γεωργική παραγωγή και η επισήμανση των 
τροφίμων·

Or. el
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Τροπολογία 125
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα έπρεπε να αναλάβει ηγετικό 
ρόλο για τη διαμόρφωση μιας κοινής 
προσέγγισης και την προώθηση του 
συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών· 
είναι πεπεισμένο ότι μπορεί να παρασχεθεί 
σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 
σε τομείς όπως η ενημέρωση των 
καταναλωτών, η διατροφική αγωγή, οι 
διαφημίσεις στα μέσα επικοινωνίας, η 
γεωργική παραγωγή και η επισήμανση των 
τροφίμων·

8. τονίζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα έπρεπε να αναλάβει ηγετικό 
ρόλο για τη διαμόρφωση μιας κοινής 
προσέγγισης και την προώθηση του 
συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών· 
είναι πεπεισμένο ότι μπορεί να παρασχεθεί 
σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 
σε τομείς όπως η ενημέρωση των 
καταναλωτών, η διατροφική αγωγή, η 
ανάπτυξη ευρωπαϊκών δεικτών, όπως η 
περιφέρεια της μέσης και οποιοσδήποτε 
άλλος παράγοντας κινδύνου σχετίζεται με 
την παχυσαρκία (ιδίως την κοιλιακή), οι 
διαφημίσεις στα μέσα επικοινωνίας, η 
γεωργική παραγωγή και η επισήμανση των 
τροφίμων·

Or. fr

Τροπολογία 126
Péter Olajos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα έπρεπε να αναλάβει ηγετικό 
ρόλο για τη διαμόρφωση μιας κοινής 
προσέγγισης και την προώθηση του 
συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών· 
είναι πεπεισμένο ότι μπορεί να παρασχεθεί 
σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 
σε τομείς όπως η ενημέρωση των 

8. τονίζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα έπρεπε να αναλάβει ηγετικό 
ρόλο για τη διαμόρφωση μιας κοινής 
προσέγγισης και την προώθηση του 
συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών· 
είναι πεπεισμένο ότι μπορεί να παρασχεθεί 
σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 
σε τομείς όπως η ενημέρωση των 
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καταναλωτών, η διατροφική αγωγή, οι 
διαφημίσεις στα μέσα επικοινωνίας, η 
γεωργική παραγωγή και η επισήμανση των 
τροφίμων·

καταναλωτών, η διατροφική αγωγή, οι 
διαφημίσεις στα μέσα επικοινωνίας, η 
γεωργική παραγωγή και η επισήμανση των 
τροφίμων, με αναφορές στην
περιεκτικότητα σε trans-λιπαρά οξέα·

Or. hu

Τροπολογία 127
Ευαγγελία Τζαμπάζη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα έπρεπε να αναλάβει ηγετικό 
ρόλο για τη διαμόρφωση μιας κοινής 
προσέγγισης και την προώθηση του 
συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών· 
είναι πεπεισμένο ότι μπορεί να παρασχεθεί 
σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 
σε τομείς όπως η ενημέρωση των 
καταναλωτών, η διατροφική αγωγή, οι 
διαφημίσεις στα μέσα επικοινωνίας, η 
γεωργική παραγωγή και η επισήμανση των 
τροφίμων·

8. τονίζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα έπρεπε να αναλάβει ηγετικό 
ρόλο για τη διαμόρφωση κοινής 
προσέγγισης και την προώθηση του 
συντονισμού και των ορθών πρακτικών
μεταξύ των κρατών μελών· είναι 
πεπεισμένο ότι μπορεί να παρασχεθεί 
σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 
σε τομείς όπως η ενημέρωση των 
καταναλωτών, η διατροφική αγωγή, οι 
διαφημίσεις στα μέσα επικοινωνίας, η 
γεωργική παραγωγή και η επισήμανση των 
τροφίμων·

Or. el

Τροπολογία 128
Dorette Corbey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. τονίζει ότι η ποιότητα των τροφίμων
και η διατροφή έχουν επίσης μία
πολιτιστική διάσταση και ότι τα εθνικά
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κέντρα πληροφόρησης πρέπει, επομένως,
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο·
υποστηρίζει τη δημιουργία κέντρων 
διατροφικής πληροφόρησης που θα 
παρέχουν ειλικρινή και εύκολη στην 
πρόσβαση σε πληροφόρηση σχετικά με τη 
διατροφή, την υγεία και το βάρος σε όλα 
τα κράτη μέλη·

Or. nl

Τροπολογία 129
Avril Doyle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή πλατφόρμα
δράσης για τη διατροφή, τη σωματική
άσκηση και την υγεία διαμορφώνει
επιχειρησιακούς στόχους που θα
μπορούσαν να συμβάλουν στην εστίαση
σε δεσμεύσεις και συστήνει επιπλέον την
αξιολόγηση της πλατφόρμας, ούτως ώστε
να καθορισθεί η αποτελεσματικότητά της
ως νέου πολιτικού εργαλείου·

Or. en

Τροπολογία 130
Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει την ανάγκη να παρασχεθεί ειδική 
χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ, προκειμένου 
να επιτραπεί στους φορείς αυτούς να 
συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της 

9. τονίζει την ανάγκη να παρασχεθεί ειδική 
χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ, προκειμένου 
να επιτραπεί στους φορείς αυτούς να 
συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της 
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μείωσης της παχυσαρκίας μέσω της 
ανάπτυξης νέων προϊόντων, συστημάτων 
ενημέρωσης και επισήμανσης·

μείωσης της παχυσαρκίας μέσω της 
ανάπτυξης νέων προϊόντων πλούσιων σε 
θρεπτικά στοιχεία και σαφών
συστημάτων ενημέρωσης και επισήμανσης
που θα επιτρέπουν στους καταναλωτές να 
λαμβάνουν αποφάσεις κατόπιν 
ενημέρωσης·

Or. pt

Τροπολογία 131
Αδάμος Αδάμου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει την ανάγκη να παρασχεθεί ειδική 
χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ, προκειμένου 
να επιτραπεί στους φορείς αυτούς να 
συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της 
μείωσης της παχυσαρκίας μέσω της 
ανάπτυξης νέων προϊόντων, συστημάτων 
ενημέρωσης και επισήμανσης·

9. τονίζει την ανάγκη να παρασχεθεί ειδική 
χρηματοδότηση ή να δοθούν άλλα 
κίνητρα, όπως φορολογικά οφέλη, για τις 
ΜΜΕ, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα
στους φορείς αυτούς να συμβάλουν στην 
επίτευξη του στόχου της μείωσης της 
παχυσαρκίας μέσω της ανάπτυξης νέων 
προϊόντων, συστημάτων ενημέρωσης και 
επισήμανσης·

Or. el

Τροπολογία 132
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει την ανάγκη να παρασχεθεί 
ειδική χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ, 
προκειμένου να επιτραπεί στους φορείς 
αυτούς να συμβάλουν στην επίτευξη του 
στόχου της μείωσης της παχυσαρκίας 

διαγράφεται
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μέσω της ανάπτυξης νέων προϊόντων, 
συστημάτων ενημέρωσης και 
επισήμανσης·

Or. sv

Τροπολογία 133
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει την ανάγκη να παρασχεθεί 
ειδική χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ, 
προκειμένου να επιτραπεί στους φορείς 
αυτούς να συμβάλουν στην επίτευξη του 
στόχου της μείωσης της παχυσαρκίας 
μέσω της ανάπτυξης νέων προϊόντων, 
συστημάτων ενημέρωσης και 
επισήμανσης·

9. τονίζει ότι ο ιδιωτικός τομέας οφείλει 
να διαδραματίσει ρόλο στη μείωση της 
παχυσαρκίας μέσω της ανάπτυξης νέων 
και πιο υγιεινών προϊόντων· θεωρεί,
ωστόσο, ότι υπάρχει ανάγκη για 
περαιτέρω ενθάρρυνση του ιδιωτικού
τομέα με σκοπό την ανάπτυξη
συστημάτων ενημέρωσης και τη βελτίωση
της επισήμανσης·

Or. fr

Τροπολογία 134
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει την ανάγκη να παρασχεθεί 
ειδική χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ, 
προκειμένου να επιτραπεί στους φορείς 
αυτούς να συμβάλουν στην επίτευξη του 
στόχου της μείωσης της παχυσαρκίας 
μέσω της ανάπτυξης νέων προϊόντων, 
συστημάτων ενημέρωσης και 
επισήμανσης·

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 135
John Bowis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. αναγνωρίζει τη συμβολή των
συμπληρωμάτων διατροφής για τη
διευκόλυνση των καταναλωτών να
επιτύχουν και να διατηρήσουν τη
βέλτιστη πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων
που είναι αναγκαία για έναν υγιεινό τρόπο
ζωής·

Or. en

Τροπολογία 136
Jules Maaten και Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. είναι πεπεισμένο ότι η πληροφόρηση
των καταναλωτών, η διατροφική αγωγή
και η επισήμανση των τροφίμων πρέπει
να αντανακλούν τις επιθυμίες των ίδιων
των καταναλωτών·

Or. en
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Τροπολογία 137
Kathy Sinnott

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή και όλους τους 
φορείς να θέσουν ως προτεραιότητα την 
καταπολέμηση της παχυσαρκίας από τα 
πρώτα στάδια της ζωής·

10. καλεί την Επιτροπή και όλους τους 
φορείς να θέσουν ως προτεραιότητα την 
καταπολέμηση της παχυσαρκίας από τα 
πρώτα στάδια της ζωής, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι διατροφικές συνήθειες που 
δημιουργούνται κατά την παιδική ηλικία 
συχνά διατηρούνται επί πολλά χρόνια·

Or. en

Τροπολογία 138
Kathalijne Maria Buitenweg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. ζητεί την αναθεώρηση της οδηγίας
ΦΠΑ, ούτως ώστε τα τρόφιμα που είναι 
πλούσια σε λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι να
υπάγονται στον κανονικό συντελεστή 
ΦΠΑ· προτρέπει τα κράτη μέλη να 
επιβάλουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 
στα υγιεινά προϊόντα·

Or. en
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Τροπολογία 139
Αδάμος Αδάμου και Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. προσκαλεί την Επιτροπή να
αναπτύξει πολιτικές, καθώς και 
νομοθεσία, για την προστασία των
παιδιών από εμπορικές επιρροές, όπως το
μάρκετινγκ και η εμπορική σήμανση 
τροφών πλούσιων σε θερμίδες και
σημείων πώλησης fast food·

Or. en

Τροπολογία 140
Alfonso Andria

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί τη διενέργεια ενημερωτικών 
εκστρατειών για την ενημέρωση των 
εγκύων σχετικά με τη σημασία της 
ισορροπημένης διατροφής καθώς και τη 
σημασία του αποκλειστικού θηλασμού για 
τουλάχιστον έξι μήνες· σημειώνει ότι στα 
βρέφη που θηλάζουν για εννέα μήνες 
καταγράφεται συνολική μείωση του 
κινδύνου κατά 31%·

11. ζητεί τη διενέργεια ενημερωτικών 
εκστρατειών για την ενημέρωση των 
εγκύων σχετικά με τη σημασία της 
ισορροπημένης, υγιεινής διατροφής καθώς 
και τη σημασία του αποκλειστικού 
θηλασμού για τουλάχιστον έξι μήνες· 
σημειώνει ότι στα βρέφη που θηλάζουν για 
εννέα μήνες καταγράφεται συνολική 
μείωση του κινδύνου κατά 31%·

Or. it
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Τροπολογία 141
Dorette Corbey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί τη διενέργεια ενημερωτικών 
εκστρατειών για την ενημέρωση των 
εγκύων σχετικά με τη σημασία της 
ισορροπημένης διατροφής καθώς και τη 
σημασία του αποκλειστικού θηλασμού για 
τουλάχιστον έξι μήνες· σημειώνει ότι στα 
βρέφη που θηλάζουν για εννέα μήνες 
καταγράφεται συνολική μείωση του 
κινδύνου κατά 31%·

11. ζητεί τη διενέργεια ενημερωτικών 
εκστρατειών για την ενημέρωση των 
εγκύων και των συντρόφων τους, αλλά 
και των εργοδοτών και των συναδέλφων 
τους, με στόχο την επίτευξη κοινωνικής 
αποδοχής σχετικά με τη σημασία της 
ισορροπημένης διατροφής καθώς και τη 
σημασία του αποκλειστικού θηλασμού για 
τουλάχιστον έξι μήνες· σημειώνει ότι στα 
βρέφη που θηλάζουν για εννέα μήνες 
καταγράφεται συνολική μείωση του 
κινδύνου κατά 31%·

Or. nl

Τροπολογία 142
Linda McAvan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί τη διενέργεια ενημερωτικών 
εκστρατειών για την ενημέρωση των 
εγκύων σχετικά με τη σημασία της 
ισορροπημένης διατροφής καθώς και τη 
σημασία του αποκλειστικού θηλασμού για 
τουλάχιστον έξι μήνες· σημειώνει ότι στα 
βρέφη που θηλάζουν για εννέα μήνες 
καταγράφεται συνολική μείωση του 
κινδύνου κατά 31%·

11. ζητεί τη διενέργεια ενημερωτικών 
εκστρατειών για την ενημέρωση των 
εγκύων σχετικά με το ότι ο θηλασμός, η 
αποφυγή του απογαλακτισμού έως ότου 
τα μωρά φτάσουν την ηλικία των έξι 
μηνών, η γνωριμία των παιδιών με τις 
υγιεινές τροφές και ο έλεγχος των
μερίδων μπορούν να συμβάλουν ώστε τα 
παιδιά να μην γίνουν υπέρβαρα ή 
παχύσαρκα·

Or. en
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Τροπολογία 143
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί τη διενέργεια ενημερωτικών 
εκστρατειών για την ενημέρωση των 
εγκύων σχετικά με τη σημασία της 
ισορροπημένης διατροφής καθώς και τη 
σημασία του αποκλειστικού θηλασμού για 
τουλάχιστον έξι μήνες· σημειώνει ότι στα 
βρέφη που θηλάζουν για εννέα μήνες 
καταγράφεται συνολική μείωση του 
κινδύνου κατά 31%·

11. ζητεί τη διενέργεια ενημερωτικών 
εκστρατειών για την ενημέρωση των 
εγκύων σχετικά με τη σημασία της 
ισορροπημένης διατροφής για τις ίδιες και
για τα έμβρυα· καλεί τα κράτη μέλη να
αυξήσουν την ενημέρωση των εγκύων 
όσον αφορά τον θηλασμό· τονίζει, 
εντούτοις, ότι ο θηλασμός δεν αποτελεί το 
μοναδικό μέσο καταπολέμησης της 
παχυσαρκίας και ότι απαιτείται πολύς 
χρόνος για την απόκτηση ισορροπημένων 
διατροφικών συνηθειών· υπογραμμίζει 
ότι οι εκστρατείες ενημέρωσης πρέπει να 
υπενθυμίζουν πως ο θηλασμός αποτελεί 
προσωπικό ζήτημα και οφείλουν να 
σέβονται την ελευθερία επιλογής των 
γυναικών·

Or. fr

Τροπολογία 144
Kathy Sinnott

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί τη διενέργεια ενημερωτικών 
εκστρατειών για την ενημέρωση των 
εγκύων σχετικά με τη σημασία της 
ισορροπημένης διατροφής καθώς και τη 
σημασία του αποκλειστικού θηλασμού για 
τουλάχιστον έξι μήνες· σημειώνει ότι στα 
βρέφη που θηλάζουν για εννέα μήνες 
καταγράφεται συνολική μείωση του 
κινδύνου κατά 31%·

11. ζητεί τη διενέργεια ενημερωτικών 
εκστρατειών για την ενημέρωση των 
εγκύων σχετικά με τη σημασία της 
ισορροπημένης διατροφής καθώς και τη 
σημασία του αποκλειστικού θηλασμού για 
τουλάχιστον έξι μήνες, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα βρεφικά γάλατα περιέχουν 
συνήθως μία ή περισσότερες «κρυφές» 
μορφές όξινου γλουταμινικού νατρίου
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(MSG)· σημειώνει ότι στα βρέφη που 
θηλάζουν για εννέα μήνες καταγράφεται 
συνολική μείωση του κινδύνου να γίνουν 
υπέρβαρα κατά 31%·

Or. en

Τροπολογία 145
Anja Weisgerber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί τη διενέργεια ενημερωτικών 
εκστρατειών για την ενημέρωση των 
εγκύων σχετικά με τη σημασία της 
ισορροπημένης διατροφής καθώς και τη 
σημασία του αποκλειστικού θηλασμού για 
τουλάχιστον έξι μήνες· σημειώνει ότι στα 
βρέφη που θηλάζουν για εννέα μήνες 
καταγράφεται συνολική μείωση του 
κινδύνου κατά 31%·

11. ζητεί την αύξηση της ενημέρωσης των 
εγκύων σχετικά με τη σημασία της 
ισορροπημένης διατροφής και της
βέλτιστης παροχής ορισμένων θρεπτικών
στοιχείων κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης, καθώς και τη σημασία του 
θηλασμού· σημειώνει ότι στα βρέφη που 
θηλάζουν για εννέα μήνες καταγράφεται 
συνολική μείωση του κινδύνου κατά 31%·

Or. de

Τροπολογία 146
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί τη διενέργεια ενημερωτικών 
εκστρατειών για την ενημέρωση των 
εγκύων σχετικά με τη σημασία της 
ισορροπημένης διατροφής καθώς και τη 
σημασία του αποκλειστικού θηλασμού για 
τουλάχιστον έξι μήνες· σημειώνει ότι στα 
βρέφη που θηλάζουν για εννέα μήνες 
καταγράφεται συνολική μείωση του 
κινδύνου κατά 31%·

11. ζητεί τη διενέργεια ενημερωτικών
εκστρατειών για την ενημέρωση των
εγκύων σχετικά με τη σημασία της
ισορροπημένης διατροφής καθώς και τη
σημασία του θηλασμού·

Or. en
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Τροπολογία 147
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11a. ζητεί τη διευκόλυνση των πολιτών
της Ένωσης να ασκήσουν τις
αρμοδιότητές τους και των γονέων να
ασκήσουν τις δικές τους έναντι των 
παιδιών τους·

Or. de

Τροπολογία 148
Philip Bushill-Matthews

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να θεσπίσουν κατευθυντήριες γραμμές που 
θα χαράξουν εμπειρογνώμονες σχετικά με 
τους τρόπους βελτίωσης της σωματικής 
άσκησης από την προσχολική κιόλας 
ηλικία, καθώς και τους τρόπους 
προώθησης της διατροφικής αγωγής ήδη 
από αυτό το πρώιμο στάδιο·

12. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
κατευθυντήριες γραμμές που θα χαράξουν 
εμπειρογνώμονες σχετικά με τους τρόπους 
βελτίωσης της σωματικής άσκησης από 
την προσχολική κιόλας ηλικία, καθώς και 
τους τρόπους προώθησης της διατροφικής 
αγωγής ήδη από αυτό το πρώιμο στάδιο·

Or. en
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Τροπολογία 149
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να θεσπίσουν κατευθυντήριες γραμμές που 
θα χαράξουν εμπειρογνώμονες σχετικά με 
τους τρόπους βελτίωσης της σωματικής 
άσκησης από την προσχολική κιόλας 
ηλικία, καθώς και τους τρόπους 
προώθησης της διατροφικής αγωγής ήδη 
από αυτό το πρώιμο στάδιο·

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προτείνουν κατευθυντήριες γραμμές 
που θα χαράξουν εμπειρογνώμονες 
σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης της 
σωματικής άσκησης από την προσχολική 
κιόλας ηλικία, καθώς και τους τρόπους 
προώθησης της διατροφικής αγωγής ήδη 
από αυτό το πρώιμο στάδιο·

Or. de

Τροπολογία 150
Ευαγγελία Τζαμπάζη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12a. καλεί τα κράτη μέλη να 
εκσυγχρονίσουν και να βελτιώσουν τις 
πολιτικές τους στον τομέα της φυσικής 
αγωγής και να προωθήσουν την 
αναγνώριση εκείνων των ιδρυμάτων και 
των οργανώσεων που διευκολύνουν την 
ενσωμάτωση των αθλητικών 
προγραμμάτων στα σχολεία·

Or. el
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Τροπολογία 151
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12a. εκτιμά ότι η ενημέρωση και η
εκπαίδευση των γονέων σχετικά με
διατροφικά ζητήματα πρέπει να
διεξάγεται από τους σχετικούς 
επαγγελματίες (δασκάλους, διοργανωτές
πολιτιστικών εκδηλώσεων, επαγγελματίες 
στον χώρο της υγείας) στους 
κατάλληλους χώρους·

Or. fr

Τροπολογία 152
Magor Imre Csibi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. θεωρεί ότι τα μέτρα για την 
ενσωμάτωση της σωματικής άσκησης και 
της ισορροπημένης διατροφής στη 
συμπεριφορά ενός παιδιού πρέπει να 
λαμβάνονται καταρχάς στο επίπεδο του 
σχολείου· ζητεί από την Επιτροπή να 
αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για τις 
διατροφικές πολιτικές στο σχολείο και για 
την προώθηση της διατροφικής αγωγής·

13. θεωρεί ότι τα μέτρα για την 
ενσωμάτωση της σωματικής άσκησης και 
της ισορροπημένης διατροφής στη 
συμπεριφορά ενός παιδιού πρέπει να 
λαμβάνονται καταρχάς στο επίπεδο του 
σχολείου· ζητεί από την Επιτροπή να 
αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για τις
διατροφικές πολιτικές στο σχολείο και για 
την προώθηση της διατροφικής αγωγής·
καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν 
τα οφέλη της ισορροπημένης διατροφής 
και της σωματικής άσκησης στα σχολικά
προγράμματα·

Or. en
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Τροπολογία 153
Linda McAvan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. θεωρεί ότι τα μέτρα για την 
ενσωμάτωση της σωματικής άσκησης και 
της ισορροπημένης διατροφής στη 
συμπεριφορά ενός παιδιού πρέπει να 
λαμβάνονται καταρχάς στο επίπεδο του 
σχολείου· ζητεί από την Επιτροπή να 
αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για τις 
διατροφικές πολιτικές στο σχολείο και για 
την προώθηση της διατροφικής αγωγής·

13. θεωρεί ότι τα μέτρα για την 
ενσωμάτωση της σωματικής άσκησης και 
της ισορροπημένης διατροφής στη 
συμπεριφορά ενός παιδιού πρέπει να 
λαμβάνονται καταρχάς στο επίπεδο του 
σχολείου· ζητεί από την ομάδα υψηλού 
επιπέδου για τη διατροφή και τη 
σωματική άσκηση να αναπτύξει 
κατευθυντήριες γραμμές για τις 
διατροφικές πολιτικές στο σχολείο και για 
την προώθηση της διατροφικής αγωγής·

Or. en

Τροπολογία 154
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. θεωρεί ότι τα μέτρα για την 
ενσωμάτωση της σωματικής άσκησης και 
της ισορροπημένης διατροφής στη 
συμπεριφορά ενός παιδιού πρέπει να 
λαμβάνονται καταρχάς στο επίπεδο του 
σχολείου· ζητεί από την Επιτροπή να 
αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για 
τις διατροφικές πολιτικές στο σχολείο και 
για την προώθηση της διατροφικής 
αγωγής·

13. θεωρεί ότι τα μέτρα για την 
ενσωμάτωση της σωματικής άσκησης και 
της ισορροπημένης διατροφής στη 
συμπεριφορά ενός παιδιού πρέπει να 
λαμβάνονται καταρχάς στο επίπεδο του 
σχολείου·

Or. de
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Τροπολογία 155
Αδάμος Αδάμου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. θεωρεί ότι τα μέτρα για την 
ενσωμάτωση της σωματικής άσκησης και 
της ισορροπημένης διατροφής στη 
συμπεριφορά ενός παιδιού πρέπει να 
λαμβάνονται καταρχάς στο επίπεδο του 
σχολείου· ζητεί από την Επιτροπή να 
αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για τις 
διατροφικές πολιτικές στο σχολείο και για 
την προώθηση της διατροφικής αγωγής·

13. θεωρεί ότι τα μέτρα για την 
ενσωμάτωση της σωματικής άσκησης και 
της ισορροπημένης διατροφής στη 
συμπεριφορά του παιδιού πρέπει να 
λαμβάνονται καταρχάς στο επίπεδο του 
σχολείου· ζητεί από την Επιτροπή να 
αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για τις 
διατροφικές πολιτικές στο σχολείο και για 
την προώθηση της διατροφικής αγωγής, 
καθώς και για τη συνέχιση αυτών στην 
μετασχολική περίοδο·

Or. el

Τροπολογία 156
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. καλεί τα κράτη μέλη να
συμπεριλάβουν μαθήματα διατροφής, 
γεωργίας και μαγειρικής στο σχολικό 
πρόγραμμα·

Or. de
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Τροπολογία 157
Christa Klaß

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. καλεί τα κράτη μέλη να μετατρέψουν
τα μαθήματα της διατροφής και της 
οικιακής οικονομίας σε υποχρεωτικά 
σχολικά μαθήματα τόσο για τα αγόρια
όσο και για τα κορίτσια·

Or. de

Τροπολογία 158
Philip Bushill-Matthews

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη, 
τους τοπικούς φορείς και τις σχολικές 
αρχές να παρακολουθήσουν και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και τη θρεπτική 
αξία των σχολικών γευμάτων και να 
επανεξετάσουν το μέγεθος των μερίδων· 
ζητεί να απαγορευθεί πλήρως στα σχολεία 
η πώληση τροφίμων και ροφημάτων 
υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι 
και ζάχαρη· αντιθέτως, συνιστά τη διάθεση 
φρέσκων φρούτων και λαχανικών στα 
αυτόματα μηχανήματα πώλησης· καλεί 
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη 
διάθεση περισσότερων ωρών από το 
σχολικό πρόγραμμα για τη σωματική 
άσκηση και να καταρτίσουν σχέδια για την 
κατασκευή νέων δημόσιων αθλητικών 
εγκαταστάσεων·

14. ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη, 
τους τοπικούς φορείς και τις σχολικές 
αρχές να παρακολουθήσουν και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και τη θρεπτική 
αξία των σχολικών γευμάτων και να 
επανεξετάσουν το μέγεθος των μερίδων· 
ζητεί να περιορισθεί στα σχολεία η 
πώληση τροφίμων και ροφημάτων υψηλής 
περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι και 
ζάχαρη· αντιθέτως, συνιστά τη μεγαλύτερη
διάθεση φρέσκων φρούτων και λαχανικών· 
καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη 
διάθεση περισσότερων ωρών από το 
σχολικό πρόγραμμα για τη σωματική 
άσκηση και να καταρτίσουν σχέδια για την 
κατασκευή νέων δημόσιων αθλητικών 
εγκαταστάσεων και τη διασφάλιση των 
υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων
στα σχολεία·

Or. en
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Τροπολογία 159
Avril Doyle και Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη, 
τους τοπικούς φορείς και τις σχολικές 
αρχές να παρακολουθήσουν και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και τη θρεπτική 
αξία των σχολικών γευμάτων και να 
επανεξετάσουν το μέγεθος των μερίδων· 
ζητεί να απαγορευθεί πλήρως στα σχολεία 
η πώληση τροφίμων και ροφημάτων 
υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι 
και ζάχαρη· αντιθέτως, συνιστά τη διάθεση 
φρέσκων φρούτων και λαχανικών στα 
αυτόματα μηχανήματα πώλησης· καλεί 
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη 
διάθεση περισσότερων ωρών από το 
σχολικό πρόγραμμα για τη σωματική 
άσκηση και να καταρτίσουν σχέδια για την 
κατασκευή νέων δημόσιων αθλητικών 
εγκαταστάσεων·

14. ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη, 
τους τοπικούς φορείς και τις σχολικές 
αρχές να παρακολουθήσουν και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και τη θρεπτική 
αξία των σχολικών γευμάτων και να 
επανεξετάσουν το μέγεθος των μερίδων· 
ζητεί μεγαλύτερη διατροφική αγωγή και 
περιορισμούς στα σχολεία όσον αφορά 
την πώληση τροφίμων και ροφημάτων 
υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι 
και ζάχαρη· αντιθέτως, συνιστά τη 
μεγαλύτερη διάθεση φρέσκων φρούτων 
και λαχανικών· καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν τη διάθεση περισσότερων 
ωρών από το σχολικό πρόγραμμα για τη 
σωματική άσκηση και να καταρτίσουν 
σχέδια για την κατασκευή νέων δημόσιων 
αθλητικών εγκαταστάσεων·

Or. en

Τροπολογία 160
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη, 
τους τοπικούς φορείς και τις σχολικές 
αρχές να παρακολουθήσουν και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και τη θρεπτική 
αξία των σχολικών γευμάτων και να 
επανεξετάσουν το μέγεθος των μερίδων· 

διαγράφεται
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ζητεί να απαγορευθεί πλήρως στα 
σχολεία η πώληση τροφίμων και 
ροφημάτων υψηλής περιεκτικότητας σε 
λιπαρά, αλάτι και ζάχαρη· αντιθέτως, 
συνιστά τη διάθεση φρέσκων φρούτων 
και λαχανικών στα αυτόματα 
μηχανήματα πώλησης· καλεί τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν τη διάθεση 
περισσότερων ωρών από το σχολικό 
πρόγραμμα για τη σωματική άσκηση και 
να καταρτίσουν σχέδια για την 
κατασκευή νέων δημόσιων αθλητικών 
εγκαταστάσεων·

Or. sv

Τροπολογία 161
John Bowis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη, 
τους τοπικούς φορείς και τις σχολικές 
αρχές να παρακολουθήσουν και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και τη θρεπτική 
αξία των σχολικών γευμάτων και να 
επανεξετάσουν το μέγεθος των μερίδων· 
ζητεί να απαγορευθεί πλήρως στα σχολεία 
η πώληση τροφίμων και ροφημάτων 
υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι 
και ζάχαρη· αντιθέτως, συνιστά τη διάθεση 
φρέσκων φρούτων και λαχανικών στα 
αυτόματα μηχανήματα πώλησης· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διάθεση 
περισσότερων ωρών από το σχολικό 
πρόγραμμα για τη σωματική άσκηση και 
να καταρτίσουν σχέδια για την κατασκευή 
νέων δημόσιων αθλητικών 
εγκαταστάσεων·

14. ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη, 
τους τοπικούς φορείς και τις σχολικές 
αρχές να παρακολουθήσουν και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και τη θρεπτική 
αξία των σχολικών γευμάτων και να 
επανεξετάσουν το μέγεθος των μερίδων· 
ζητεί να απαγορευθεί πλήρως στα σχολεία 
η πώληση τροφίμων και ροφημάτων 
υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι 
και ζάχαρη· αντιθέτως, συνιστά τη διάθεση 
φρέσκων φρούτων και λαχανικών στα 
αυτόματα μηχανήματα πώλησης· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διάθεση 
τριών ωρών εβδομαδιαίως από το σχολικό 
πρόγραμμα για τη σωματική άσκηση και 
να καταρτίσουν σχέδια για την κατασκευή 
νέων δημόσιων αθλητικών 
εγκαταστάσεων·

Or. en
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Τροπολογία 162
Linda McAvan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη, 
τους τοπικούς φορείς και τις σχολικές 
αρχές να παρακολουθήσουν και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και τη θρεπτική 
αξία των σχολικών γευμάτων και να 
επανεξετάσουν το μέγεθος των μερίδων· 
ζητεί να απαγορευθεί πλήρως στα 
σχολεία η πώληση τροφίμων και 
ροφημάτων υψηλής περιεκτικότητας σε 
λιπαρά, αλάτι και ζάχαρη· αντιθέτως, 
συνιστά τη διάθεση φρέσκων φρούτων 
και λαχανικών στα αυτόματα 
μηχανήματα πώλησης· καλεί τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν τη διάθεση 
περισσότερων ωρών από το σχολικό 
πρόγραμμα για τη σωματική άσκηση και 
να καταρτίσουν σχέδια για την κατασκευή 
νέων δημόσιων αθλητικών 
εγκαταστάσεων·

14. ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη, 
τους τοπικούς φορείς και τις σχολικές 
αρχές να παρακολουθήσουν και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και τη θρεπτική 
αξία των σχολικών γευμάτων και να 
επανεξετάσουν το μέγεθος των μερίδων· 
ενθαρρύνει τη μη διάθεση από τα 
αυτόματα μηχανήματα τροφίμων και 
ροφημάτων υψηλής περιεκτικότητας σε 
λιπαρά, αλάτι ή ζάχαρη και τη στροφή 
προς την πώληση και την προώθηση 
φρέσκων φρούτων και λαχανικών· καλεί 
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη 
διάθεση περισσότερων ωρών από το 
σχολικό πρόγραμμα για τη σωματική 
άσκηση και να καταρτίσουν σχέδια για την 
κατασκευή νέων δημόσιων αθλητικών 
εγκαταστάσεων·

Or. en

Τροπολογία 163
Péter Olajos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη, 
τους τοπικούς φορείς και τις σχολικές 
αρχές να παρακολουθήσουν και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και τη θρεπτική 
αξία των σχολικών γευμάτων και να 
επανεξετάσουν το μέγεθος των μερίδων· 

14. ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη, 
τους τοπικούς φορείς και τις σχολικές 
αρχές να παρακολουθήσουν και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και τη θρεπτική 
αξία των γευμάτων στα σχολεία και τα 
νηπιαγωγεία και να επανεξετάσουν το 
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ζητεί να απαγορευθεί πλήρως στα σχολεία 
η πώληση τροφίμων και ροφημάτων 
υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι 
και ζάχαρη· αντιθέτως, συνιστά τη διάθεση 
φρέσκων φρούτων και λαχανικών στα 
αυτόματα μηχανήματα πώλησης· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διάθεση 
περισσότερων ωρών από το σχολικό 
πρόγραμμα για τη σωματική άσκηση και 
να καταρτίσουν σχέδια για την κατασκευή 
νέων δημόσιων αθλητικών 
εγκαταστάσεων·

μέγεθος των μερίδων· ζητεί να 
απαγορευθεί πλήρως στα σχολεία η 
πώληση τροφίμων και ροφημάτων υψηλής 
περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι και 
ζάχαρη· αντιθέτως, συνιστά τη διάθεση 
φρέσκων φρούτων και λαχανικών στα 
αυτόματα μηχανήματα πώλησης· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διάθεση 
περισσότερων ωρών από το σχολικό 
πρόγραμμα για τη σωματική άσκηση και 
να καταρτίσουν σχέδια για την κατασκευή 
νέων δημόσιων αθλητικών 
εγκαταστάσεων·

Or. hu

Τροπολογία 164
Adriana Poli Bortone

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη, 
τους τοπικούς φορείς και τις σχολικές 
αρχές να παρακολουθήσουν και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και τη θρεπτική 
αξία των σχολικών γευμάτων και να 
επανεξετάσουν το μέγεθος των μερίδων· 
ζητεί να απαγορευθεί πλήρως στα σχολεία 
η πώληση τροφίμων και ροφημάτων 
υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι 
και ζάχαρη· αντιθέτως, συνιστά τη διάθεση 
φρέσκων φρούτων και λαχανικών στα 
αυτόματα μηχανήματα πώλησης· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διάθεση 
περισσότερων ωρών από το σχολικό 
πρόγραμμα για τη σωματική άσκηση και 
να καταρτίσουν σχέδια για την κατασκευή 
νέων δημόσιων αθλητικών 
εγκαταστάσεων·

14. ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη, 
τους τοπικούς φορείς και τις σχολικές 
αρχές να παρακολουθήσουν και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και τη θρεπτική 
αξία των σχολικών γευμάτων και να 
επανεξετάσουν το μέγεθος των μερίδων· 
ζητεί να απαγορευθεί πλήρως στα σχολεία 
η πώληση τροφίμων και ροφημάτων 
υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι 
και ζάχαρη και χαμηλής θρεπτικής αξίας· 
αντιθέτως, συνιστά τη διάθεση φρέσκων 
φρούτων και λαχανικών στα αυτόματα 
μηχανήματα πώλησης· καλεί τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν τη διάθεση 
περισσότερων ωρών από το σχολικό 
πρόγραμμα για τη σωματική άσκηση και 
να καταρτίσουν σχέδια για την κατασκευή 
νέων δημόσιων αθλητικών 
εγκαταστάσεων·

Or. it
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Τροπολογία 165
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη, 
τους τοπικούς φορείς και τις σχολικές 
αρχές να παρακολουθήσουν και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και τη θρεπτική 
αξία των σχολικών γευμάτων και να 
επανεξετάσουν το μέγεθος των μερίδων· 
ζητεί να απαγορευθεί πλήρως στα σχολεία 
η πώληση τροφίμων και ροφημάτων 
υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι 
και ζάχαρη· αντιθέτως, συνιστά τη διάθεση 
φρέσκων φρούτων και λαχανικών στα 
αυτόματα μηχανήματα πώλησης· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διάθεση 
περισσότερων ωρών από το σχολικό 
πρόγραμμα για τη σωματική άσκηση και 
να καταρτίσουν σχέδια για την κατασκευή 
νέων δημόσιων αθλητικών 
εγκαταστάσεων·

14. ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη, 
τους τοπικούς φορείς και τις σχολικές 
αρχές να παρακολουθήσουν και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και τη θρεπτική 
αξία των σχολικών γευμάτων και να 
επανεξετάσουν το μέγεθος των μερίδων, 
παρέχοντας κατάρτιση και 
κατευθυντήριες γραμμές στο προσωπικό 
τροφοδοσίας, έλεγχο της ποιότητας των 
υπευθύνων τροφοδοσίας και 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις 
υγιεινές τροφές στις σχολικές καντίνες· 
ζητεί να απαγορευθεί πλήρως στα σχολεία 
η πώληση τροφίμων και ροφημάτων 
υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι 
και ζάχαρη· αντιθέτως, συνιστά τη διάθεση 
φρέσκων φρούτων και λαχανικών στα 
αυτόματα μηχανήματα πώλησης· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διάθεση 
περισσότερων ωρών από το σχολικό 
πρόγραμμα για τη σωματική άσκηση και 
να καταρτίσουν σχέδια για την κατασκευή 
νέων δημόσιων αθλητικών 
εγκαταστάσεων·

Or. en
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Τροπολογία 166
Horst Schnellhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη, 
τους τοπικούς φορείς και τις σχολικές 
αρχές να παρακολουθήσουν και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και τη θρεπτική 
αξία των σχολικών γευμάτων και να 
επανεξετάσουν το μέγεθος των μερίδων· 
ζητεί να απαγορευθεί πλήρως στα σχολεία 
η πώληση τροφίμων και ροφημάτων 
υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι 
και ζάχαρη· αντιθέτως, συνιστά τη διάθεση 
φρέσκων φρούτων και λαχανικών στα 
αυτόματα μηχανήματα πώλησης· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διάθεση 
περισσότερων ωρών από το σχολικό 
πρόγραμμα για τη σωματική άσκηση και 
να καταρτίσουν σχέδια για την κατασκευή 
νέων δημόσιων αθλητικών 
εγκαταστάσεων·

14. ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη, 
τους τοπικούς φορείς και τις σχολικές 
αρχές να παρακολουθήσουν και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και τη θρεπτική 
αξία των σχολικών γευμάτων και να 
προσαρμόσουν το μέγεθος των μερίδων 
ανάλογα με τις ανάγκες· ζητεί να ληφθούν
υπόψη οι επιστημονικές γνώσεις όσον
αφορά την παροχή στα σχολεία τροφίμων 
και ροφημάτων υψηλής περιεκτικότητας 
σε λιπαρά, αλάτι και ζάχαρη και
ταυτόχρονα χαμηλής περιεκτικότητας σε
θρεπτικές ουσίες· αντιθέτως, συνιστά τη 
διάθεση φρέσκων φρούτων και λαχανικών 
στα αυτόματα μηχανήματα πώλησης· καλεί 
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη 
διάθεση περισσότερων ωρών από το 
σχολικό πρόγραμμα για τη σωματική 
άσκηση και να καταρτίσουν σχέδια για την 
κατασκευή νέων δημόσιων αθλητικών 
εγκαταστάσεων·

Or. de

Τροπολογία 167
Kathy Sinnott

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη, 
τους τοπικούς φορείς και τις σχολικές 
αρχές να παρακολουθήσουν και να 

14. ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη, 
τους τοπικούς φορείς και τις σχολικές 
αρχές να παρακολουθήσουν και να 
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βελτιώσουν την ποιότητα και τη θρεπτική 
αξία των σχολικών γευμάτων και να 
επανεξετάσουν το μέγεθος των μερίδων· 
ζητεί να απαγορευθεί πλήρως στα σχολεία 
η πώληση τροφίμων και ροφημάτων 
υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι 
και ζάχαρη· αντιθέτως, συνιστά τη διάθεση 
φρέσκων φρούτων και λαχανικών στα 
αυτόματα μηχανήματα πώλησης· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διάθεση 
περισσότερων ωρών από το σχολικό 
πρόγραμμα για τη σωματική άσκηση και 
να καταρτίσουν σχέδια για την κατασκευή 
νέων δημόσιων αθλητικών 
εγκαταστάσεων·

βελτιώσουν την ποιότητα και τη θρεπτική 
αξία των σχολικών γευμάτων και να 
επανεξετάσουν το μέγεθος των μερίδων· 
ζητεί να απαγορευθεί πλήρως στα σχολεία 
η πώληση τροφίμων και ροφημάτων 
υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι 
και ζάχαρη· αντιθέτως, συνιστά τη διάθεση 
φρέσκων φρούτων και λαχανικών στα 
αυτόματα μηχανήματα πώλησης· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διάθεση 
τουλάχιστον τριών ωρών εβδομαδιαίως
από το σχολικό πρόγραμμα για τη 
σωματική άσκηση και να καταρτίσουν 
σχέδια για την κατασκευή νέων δημόσιων 
αθλητικών εγκαταστάσεων, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι είναι σημαντικό να αποφευχθεί 
ο αυξανόμενος αριθμός
ιδιωτικοποιήσεων των αθλητικών
εγκαταστάσεων·

Or. en

Τροπολογία 168
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη, 
τους τοπικούς φορείς και τις σχολικές 
αρχές να παρακολουθήσουν και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και τη θρεπτική 
αξία των σχολικών γευμάτων και να 
επανεξετάσουν το μέγεθος των μερίδων· 
ζητεί να απαγορευθεί πλήρως στα σχολεία 
η πώληση τροφίμων και ροφημάτων 
υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι 
και ζάχαρη· αντιθέτως, συνιστά τη διάθεση 
φρέσκων φρούτων και λαχανικών στα 
αυτόματα μηχανήματα πώλησης· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διάθεση 
περισσότερων ωρών από το σχολικό 
πρόγραμμα για τη σωματική άσκηση και 

14. ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη, 
τους τοπικούς φορείς και τις σχολικές 
αρχές να παρακολουθήσουν και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και τη θρεπτική 
αξία των σχολικών γευμάτων και να 
επανεξετάσουν το μέγεθος των μερίδων· 
ζητεί να απαγορευθεί πλήρως στα σχολεία 
η πώληση τροφίμων και ροφημάτων 
υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι 
και ζάχαρη· αντιθέτως, συνιστά τη διάθεση 
φρέσκων φρούτων και λαχανικών στα 
αυτόματα μηχανήματα πώλησης· καλεί τις
αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν τη 
διάθεση περισσότερων ωρών από το 
σχολικό πρόγραμμα για τη σωματική 
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να καταρτίσουν σχέδια για την 
κατασκευή νέων δημόσιων αθλητικών 
εγκαταστάσεων·

άσκηση·

Or. de

Τροπολογία 169
Αντώνιος Τρακατέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη, 
τους τοπικούς φορείς και τις σχολικές 
αρχές να παρακολουθήσουν και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και τη θρεπτική 
αξία των σχολικών γευμάτων και να 
επανεξετάσουν το μέγεθος των μερίδων· 
ζητεί να απαγορευθεί πλήρως στα σχολεία 
η πώληση τροφίμων και ροφημάτων 
υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι 
και ζάχαρη· αντιθέτως, συνιστά τη διάθεση 
φρέσκων φρούτων και λαχανικών στα 
αυτόματα μηχανήματα πώλησης· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διάθεση 
περισσότερων ωρών από το σχολικό 
πρόγραμμα για τη σωματική άσκηση και 
να καταρτίσουν σχέδια για την κατασκευή 
νέων δημόσιων αθλητικών 
εγκαταστάσεων·

14. ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη, 
τους τοπικούς φορείς και τις σχολικές 
αρχές να παρακολουθήσουν και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και τη θρεπτική 
αξία των σχολικών γευμάτων, να 
επανεξετάσουν το μέγεθος των μερίδων
και να συμπεριλάβουν φρούτα και 
λαχανικά στα γεύματα αυτά· ζητεί να 
απαγορευθεί πλήρως στα σχολεία η 
πώληση τροφίμων και ροφημάτων υψηλής 
περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι και 
ζάχαρη· αντιθέτως, συνιστά τη διάθεση 
φρέσκων φρούτων και λαχανικών στα 
αυτόματα μηχανήματα πώλησης· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διάθεση 
περισσότερων ωρών από το σχολικό 
πρόγραμμα για τη σωματική άσκηση και 
να καταρτίσουν σχέδια για την κατασκευή 
νέων δημόσιων αθλητικών 
εγκαταστάσεων·

Or. en
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Τροπολογία 170
Ευαγγελία Τζαμπάζη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη, 
τους τοπικούς φορείς και τις σχολικές 
αρχές να παρακολουθήσουν και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και τη θρεπτική 
αξία των σχολικών γευμάτων και να 
επανεξετάσουν το μέγεθος των μερίδων· 
ζητεί να απαγορευθεί πλήρως στα σχολεία 
η πώληση τροφίμων και ροφημάτων 
υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι 
και ζάχαρη· αντιθέτως, συνιστά τη διάθεση 
φρέσκων φρούτων και λαχανικών στα 
αυτόματα μηχανήματα πώλησης· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διάθεση 
περισσότερων ωρών από το σχολικό 
πρόγραμμα για τη σωματική άσκηση και 
να καταρτίσουν σχέδια για την κατασκευή 
νέων δημόσιων αθλητικών 
εγκαταστάσεων·

14. ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη, 
τους τοπικούς φορείς και τις σχολικές 
αρχές να παρακολουθήσουν και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και τη θρεπτική 
αξία των σχολικών γευμάτων και να 
επανεξετάσουν το μέγεθος των μερίδων· 
ζητεί να απαγορευθεί πλήρως στα σχολεία 
η πώληση τροφίμων και ροφημάτων 
υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι 
και ζάχαρη· αντιθέτως, συνιστά τη διάθεση 
φρέσκων φρούτων και λαχανικών στα 
αυτόματα μηχανήματα πώλησης· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διάθεση 
περισσότερων ωρών από το σχολικό 
πρόγραμμα για τη σωματική άσκηση και 
να καταρτίσουν σχέδια για την κατασκευή 
νέων δημόσιων αθλητικών 
εγκαταστάσεων, προσβάσιμων από τα 
άτομα με αναπηρία·

Or. el

Τροπολογία 171
Antonio De Blasio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη, 
τους τοπικούς φορείς και τις σχολικές 
αρχές να παρακολουθήσουν και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και τη θρεπτική 
αξία των σχολικών γευμάτων και να 
επανεξετάσουν το μέγεθος των μερίδων· 
ζητεί να απαγορευθεί πλήρως στα σχολεία 

14. ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη,
τους τοπικούς φορείς και τις σχολικές 
αρχές να παρακολουθήσουν και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και τη θρεπτική 
αξία των σχολικών γευμάτων και να 
επανεξετάσουν το μέγεθος των μερίδων· 
ζητεί να απαγορευθεί πλήρως στα σχολεία 
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η πώληση τροφίμων και ροφημάτων 
υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι 
και ζάχαρη· αντιθέτως, συνιστά τη διάθεση 
φρέσκων φρούτων και λαχανικών στα 
αυτόματα μηχανήματα πώλησης· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διάθεση 
περισσότερων ωρών από το σχολικό 
πρόγραμμα για τη σωματική άσκηση και 
να καταρτίσουν σχέδια για την κατασκευή 
νέων δημόσιων αθλητικών 
εγκαταστάσεων·

η πώληση τροφίμων και ροφημάτων 
υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι 
και ζάχαρη· αντιθέτως, συνιστά τη διάθεση 
φρέσκων φρούτων και λαχανικών στα 
αυτόματα μηχανήματα πώλησης· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διάθεση 
περισσότερων ωρών από το σχολικό 
πρόγραμμα για τη σωματική άσκηση, να 
καταστήσουν την καθημερινή άσκηση 
υποχρεωτική στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
σύμφωνα με τους στόχους της Λευκής 
Βίβλου για τον αθλητισμό και να 
καταρτίσουν σχέδια για την κατασκευή 
νέων δημόσιων αθλητικών
εγκαταστάσεων·

Or. hu

Τροπολογία 172
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη, 
τους τοπικούς φορείς και τις σχολικές 
αρχές να παρακολουθήσουν και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και τη θρεπτική 
αξία των σχολικών γευμάτων και να 
επανεξετάσουν το μέγεθος των μερίδων· 
ζητεί να απαγορευθεί πλήρως στα 
σχολεία η πώληση τροφίμων και 
ροφημάτων υψηλής περιεκτικότητας σε 
λιπαρά, αλάτι και ζάχαρη· αντιθέτως, 
συνιστά τη διάθεση φρέσκων φρούτων 
και λαχανικών στα αυτόματα 
μηχανήματα πώλησης· καλεί τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν τη διάθεση 
περισσότερων ωρών από το σχολικό 
πρόγραμμα για τη σωματική άσκηση και 
να καταρτίσουν σχέδια για την κατασκευή 
νέων δημόσιων αθλητικών 
εγκαταστάσεων·

14. ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη, 
τους τοπικούς φορείς και τις σχολικές 
αρχές να παρακολουθήσουν και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και τη θρεπτική 
αξία των σχολικών γευμάτων και να 
επανεξετάσουν το μέγεθος των μερίδων· 
καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη 
διάθεση περισσότερων ωρών από το 
σχολικό πρόγραμμα για τη σωματική 
άσκηση και να καταρτίσουν σχέδια για την 
κατασκευή νέων δημόσιων αθλητικών 
εγκαταστάσεων·

Or. de
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Τροπολογία 173
Anja Weisgerber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη, 
τους τοπικούς φορείς και τις σχολικές 
αρχές να παρακολουθήσουν και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και τη θρεπτική 
αξία των σχολικών γευμάτων και να 
επανεξετάσουν το μέγεθος των μερίδων· 
ζητεί να απαγορευθεί πλήρως στα σχολεία 
η πώληση τροφίμων και ροφημάτων 
υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι 
και ζάχαρη· αντιθέτως, συνιστά τη 
διάθεση φρέσκων φρούτων και λαχανικών 
στα αυτόματα μηχανήματα πώλησης· 
καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη 
διάθεση περισσότερων ωρών από το 
σχολικό πρόγραμμα για τη σωματική 
άσκηση και να καταρτίσουν σχέδια για την 
κατασκευή νέων δημόσιων αθλητικών 
εγκαταστάσεων·

14. ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη, 
τους τοπικούς φορείς και τις σχολικές 
αρχές να παρακολουθήσουν και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και τη θρεπτική 
αξία των σχολικών γευμάτων και να 
επανεξετάσουν το μέγεθος των μερίδων· 
ζητεί την εκπαίδευση των παιδιών όσον
αφορά την ισορροπημένη διατροφή· 
συνιστά τη διάθεση φρέσκων φρούτων και 
λαχανικών στα σημεία πώλησης· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διάθεση 
περισσότερων ωρών από το σχολικό 
πρόγραμμα για τη σωματική άσκηση και 
να καταρτίσουν σχέδια για την κατασκευή 
νέων δημόσιων αθλητικών 
εγκαταστάσεων·

Or. de

Τροπολογία 174
Holger Krahmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη, 
τους τοπικούς φορείς και τις σχολικές 
αρχές να παρακολουθήσουν και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και τη θρεπτική 
αξία των σχολικών γευμάτων και να 

14. ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη, 
τους τοπικούς φορείς και τις σχολικές 
αρχές να παρακολουθήσουν και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και τη θρεπτική 
αξία των σχολικών γευμάτων και να 
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επανεξετάσουν το μέγεθος των μερίδων· 
ζητεί να απαγορευθεί πλήρως στα 
σχολεία η πώληση τροφίμων και 
ροφημάτων υψηλής περιεκτικότητας σε 
λιπαρά, αλάτι και ζάχαρη· αντιθέτως,
συνιστά τη διάθεση φρέσκων φρούτων και 
λαχανικών στα αυτόματα μηχανήματα 
πώλησης· καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν τη διάθεση περισσότερων 
ωρών από το σχολικό πρόγραμμα για τη 
σωματική άσκηση και να καταρτίσουν 
σχέδια για την κατασκευή νέων δημόσιων 
αθλητικών εγκαταστάσεων·

επανεξετάσουν το μέγεθος των μερίδων· 
συνιστά τη διάθεση φρέσκων φρούτων και 
λαχανικών στα αυτόματα μηχανήματα 
πώλησης· καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν τη διάθεση περισσότερων 
ωρών από το σχολικό πρόγραμμα για τη 
σωματική άσκηση και να καταρτίσουν 
σχέδια για την κατασκευή νέων δημόσιων 
αθλητικών εγκαταστάσεων·

Or. de

Τροπολογία 175
Philip Bushill-Matthews

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. καλεί τις τοπικές αρχές των κρατών
μελών να διασφαλίσουν διαθεσιμότητα
και προσιτές τιμές σε εγκαταστάσεις
ψυχαγωγίας και να προωθήσουν τη
δημιουργία δυνατοτήτων σε τοπικό
επίπεδο που θα προσφέρουν κίνητρα
στους ανθρώπους να ασχοληθούν με τη
σωματική άσκηση στον ελεύθερο χρόνο
τους·

Or. en



AM\702355EL.doc 99/186 PE400.376v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία 176
Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. εκτιμά ότι όσοι είναι υπεύθυνοι για
την εκπαίδευση των παιδιών αποτελούν, 
σε ισότιμο βαθμό με τα σχολεία, 
αναπόσπαστο στοιχείο του μετώπου στον
αγώνα για αντιστροφή της τάσης προς
την παιδική παχυσαρκία και πρέπει, ως
εκ τούτου, να αποτελέσουν τον στόχο 
ειδικών ενημερωτικών εκστρατειών ώστε 
να εξοικειωθούν με τις βέλτιστες 
πρακτικές, οι οποίες μπορούν εύκολα να 
ενσωματωθούν στην καθημερινότητα 
των παιδιών·

Or. pt

Τροπολογία 177
Horst Schnellhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη την
έκκλησή του για την υποχρεωτική ένταξη
της αθλητικής αγωγής στα σχολεία
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και για την έγκριση της
αρχής ότι το σχολικό πρόγραμμα πρέπει
να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις ώρες
μαθημάτων αθλητικής αγωγής
εβδομαδιαίως, και καλεί τα σχολεία να 
λάβουν ενίσχυση για να υπερβούν το 
υποχρεωτικό αυτό ελάχιστο όριο, όπου 
αυτό είναι εφικτό·

Or. de
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Τροπολογία 178
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. επικροτεί ένα ενδεχόμενο πρόγραμμα
για τη διανομή φρούτων στο σχολείο, το 
οποίο θα λάβει χρηματοδοτική ενίσχυση 
από την ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 179
Adriana Poli Bortone

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. θεωρεί πως είναι εξαιρετικά σημαντικό 
να απαγορευθεί στα σχολεία κάθε είδους 
χορηγία και διαφήμιση προϊόντων υψηλής 
περιεκτικότητας σε ζάχαρη, αλάτι και 
λιπαρά· ζητεί από όλες τις αθλητικές 
οργανώσεις και ομάδες να δεσμευθούν, σε 
εθελοντική βάση, ότι θα προωθήσουν την 
ισορροπημένη διατροφή και τη σωματική 
άσκηση και τις παροτρύνει να αποφεύγουν 
τη χορηγία και την προώθηση τροφίμων 
χαμηλής θρεπτικής αξίας·

15. θεωρεί πως είναι εξαιρετικά σημαντικό 
να απαγορευθεί στα σχολεία κάθε είδους 
χορηγία και διαφήμιση προϊόντων υψηλής 
περιεκτικότητας σε ζάχαρη, αλάτι και 
λιπαρά και χαμηλής θρεπτικής αξίας· 
ζητεί από όλες τις αθλητικές οργανώσεις 
και ομάδες να δεσμευθούν, σε εθελοντική 
βάση, ότι θα προωθήσουν την 
ισορροπημένη διατροφή και τη σωματική 
άσκηση και τις παροτρύνει να αποφεύγουν 
τη χορηγία και την προώθηση τροφίμων 
χαμηλής θρεπτικής αξίας·

Or. it
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Τροπολογία 180
Philip Bushill-Matthews

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. θεωρεί πως είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να απαγορευθεί στα σχολεία
κάθε είδους χορηγία και διαφήμιση
προϊόντων υψηλής περιεκτικότητας σε 
ζάχαρη, αλάτι και λιπαρά· ζητεί από όλες 
τις αθλητικές οργανώσεις και ομάδες να 
δεσμευθούν, σε εθελοντική βάση, ότι θα 
προωθήσουν την ισορροπημένη διατροφή 
και τη σωματική άσκηση και τις 
παροτρύνει να αποφεύγουν τη χορηγία και 
την προώθηση τροφίμων χαμηλής 
θρεπτικής αξίας·

15. εκτιμά ότι τα κράτη μέλη πρέπει να
εξετάσουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης
στα σχολεία των χορηγιών και 
διαφημίσεων προϊόντων υψηλής 
περιεκτικότητας σε ζάχαρη, αλάτι και 
λιπαρά· ζητεί από όλες τις αθλητικές 
οργανώσεις και ομάδες να δεσμευθούν, σε 
εθελοντική βάση, ότι θα προωθήσουν την 
ισορροπημένη διατροφή και τη σωματική 
άσκηση και τις παροτρύνει να αποφεύγουν 
τη χορηγία και την προώθηση τροφίμων 
χαμηλής θρεπτικής αξίας·

Or. en

Τροπολογία 181
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. θεωρεί πως είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να απαγορευθεί στα σχολεία
κάθε είδους χορηγία και διαφήμιση 
προϊόντων υψηλής περιεκτικότητας σε 
ζάχαρη, αλάτι και λιπαρά· ζητεί από όλες 
τις αθλητικές οργανώσεις και ομάδες να 
δεσμευθούν, σε εθελοντική βάση, ότι θα 
προωθήσουν την ισορροπημένη διατροφή 
και τη σωματική άσκηση και τις 
παροτρύνει να αποφεύγουν τη χορηγία 
και την προώθηση τροφίμων χαμηλής 
θρεπτικής αξίας·

15. υποστηρίζει ότι όλες οι αθλητικές
οργανώσεις και ομάδες προωθούν την
ισορροπημένη διατροφή και τη σωματική
άσκηση· τονίζει, επιπλέον, ότι το
ευρωπαϊκό αθλητικό κίνημα δεν 
ευθύνεται για το υπερβολικό βάρος και 
την παχυσαρκία στην Ευρώπη· εκτιμά ότι 
το πρόβλημα δεν είναι κυρίως οι χορηγίες
και η προώθηση τροφίμων χαμηλής 
θρεπτικής αξίας αλλά το γεγονός ότι τόσο 
λίγοι άνθρωποι συμμετέχουν σε μορφές 
αθλητισμού ή άσκησης·

Or. sv
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Τροπολογία 182
John Bowis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. θεωρεί πως είναι εξαιρετικά σημαντικό 
να απαγορευθεί στα σχολεία κάθε είδους 
χορηγία και διαφήμιση προϊόντων υψηλής 
περιεκτικότητας σε ζάχαρη, αλάτι και 
λιπαρά· ζητεί από όλες τις αθλητικές 
οργανώσεις και ομάδες να δεσμευθούν, σε 
εθελοντική βάση, ότι θα προωθήσουν την 
ισορροπημένη διατροφή και τη σωματική 
άσκηση και τις παροτρύνει να αποφεύγουν 
τη χορηγία και την προώθηση τροφίμων 
χαμηλής θρεπτικής αξίας·

15. θεωρεί πως είναι εξαιρετικά σημαντικό 
κάθε είδους διαφήμιση χορηγίας τροφίμων
και ροφημάτων στα σχολεία να γίνεται
μόνο κατόπιν αιτήματος ή με τη ρητή
συγκατάθεση των σχολικών αρχών· ζητεί 
από όλες τις αθλητικές οργανώσεις και 
ομάδες να δεσμευθούν, σε εθελοντική 
βάση, ότι θα προωθήσουν την 
ισορροπημένη διατροφή και τη σωματική 
άσκηση και τις παροτρύνει να αποφεύγουν 
τη χορηγία και την προώθηση τροφίμων 
χαμηλής θρεπτικής αξίας·

Or. en

Τροπολογία 183
Urszula Krupa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. θεωρεί πως είναι εξαιρετικά σημαντικό 
να απαγορευθεί στα σχολεία κάθε είδους 
χορηγία και διαφήμιση προϊόντων υψηλής 
περιεκτικότητας σε ζάχαρη, αλάτι και 
λιπαρά· ζητεί από όλες τις αθλητικές 
οργανώσεις και ομάδες να δεσμευθούν, σε 
εθελοντική βάση, ότι θα προωθήσουν την 
ισορροπημένη διατροφή και τη σωματική 
άσκηση και τις παροτρύνει να αποφεύγουν 
τη χορηγία και την προώθηση τροφίμων 
χαμηλής θρεπτικής αξίας·

15. θεωρεί πως είναι εξαιρετικά σημαντικό 
να απαγορευθεί στα σχολεία κάθε είδους 
χορηγία και διαφήμιση προϊόντων υψηλής 
περιεκτικότητας σε ζάχαρη, αλάτι και 
λιπαρά· ζητεί από όλες τις αθλητικές 
οργανώσεις και ομάδες να δεσμευθούν, σε 
εθελοντική βάση, ότι θα προωθήσουν την 
ισορροπημένη διατροφή και τη σωματική 
άσκηση και τις παροτρύνει να αποφεύγουν 
τη χορηγία και την προώθηση τροφίμων 
χαμηλής θρεπτικής αξίας και γενετικά 
τροποποιημένων τροφίμων·

Or. pl
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Τροπολογία 184
Linda McAvan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. θεωρεί πως είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να απαγορευθεί στα σχολεία
κάθε είδους χορηγία και διαφήμιση
προϊόντων υψηλής περιεκτικότητας σε 
ζάχαρη, αλάτι και λιπαρά· ζητεί από όλες 
τις αθλητικές οργανώσεις και ομάδες να 
δεσμευθούν, σε εθελοντική βάση, ότι θα 
προωθήσουν την ισορροπημένη διατροφή 
και τη σωματική άσκηση και τις 
παροτρύνει να αποφεύγουν τη χορηγία και 
την προώθηση τροφίμων χαμηλής 
θρεπτικής αξίας·

15. προτρέπει τα κράτη μέλη, τους
τοπικούς φορείς και τις σχολικές αρχές
να απαγορεύσουν τη χρήση στα σχολεία
κάθε είδους χορηγίας και διαφήμισης
προϊόντων υψηλής περιεκτικότητας σε 
ζάχαρη, αλάτι και λιπαρά· ζητεί από όλες 
τις αθλητικές οργανώσεις και ομάδες να 
δεσμευθούν, σε εθελοντική βάση, ότι θα 
προωθήσουν την ισορροπημένη διατροφή 
και τη σωματική άσκηση και τις 
παροτρύνει να αποφεύγουν τη χορηγία και 
την προώθηση τροφίμων χαμηλής 
θρεπτικής αξίας·

Or. en

Τροπολογία 185
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. θεωρεί πως είναι εξαιρετικά σημαντικό 
να απαγορευθεί στα σχολεία κάθε είδους 
χορηγία και διαφήμιση προϊόντων υψηλής 
περιεκτικότητας σε ζάχαρη, αλάτι και 
λιπαρά· ζητεί από όλες τις αθλητικές 
οργανώσεις και ομάδες να δεσμευθούν, σε 
εθελοντική βάση, ότι θα προωθήσουν την 
ισορροπημένη διατροφή και τη σωματική 
άσκηση και τις παροτρύνει να 
αποφεύγουν τη χορηγία και την 
προώθηση τροφίμων χαμηλής θρεπτικής 

15. θεωρεί πως είναι εξαιρετικά σημαντικό 
να απαγορευθεί προοδευτικά στα σχολεία
κάθε είδους χορηγία τροφίμων και 
ροφημάτων και διαφήμιση προϊόντων 
υψηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη, αλάτι 
και λιπαρά με τη συμφωνία των σχολικών 
αρχών και κατόπιν συνεργασίας με τις 
ενώσεις γονέων των μαθητών και τους 
τοπικούς καταστηματάρχες· αλλά
ταυτόχρονα επικροτεί ορισμένες 
επιτυχημένες συνεργασίες που έχουν ήδη 
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αξίας· εφαρμοσθεί στα σχολεία μεταξύ 
αθλητικών ενώσεων και βιομηχανιών για 
την προώθηση της ισορροπημένης 
διατροφής και της σωματικής άσκησης·

Or. en

Τροπολογία 186
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. θεωρεί πως είναι εξαιρετικά σημαντικό 
να απαγορευθεί στα σχολεία κάθε είδους 
χορηγία και διαφήμιση προϊόντων υψηλής 
περιεκτικότητας σε ζάχαρη, αλάτι και 
λιπαρά· ζητεί από όλες τις αθλητικές 
οργανώσεις και ομάδες να δεσμευθούν, σε 
εθελοντική βάση, ότι θα προωθήσουν την 
ισορροπημένη διατροφή και τη σωματική 
άσκηση και τις παροτρύνει να 
αποφεύγουν τη χορηγία και την 
προώθηση τροφίμων χαμηλής θρεπτικής 
αξίας·

15. θεωρεί πως είναι εξαιρετικά σημαντικό 
να απαγορευθεί στα σχολεία κάθε είδους 
χορηγία και διαφήμιση προϊόντων υψηλής 
περιεκτικότητας σε ζάχαρη, αλάτι και 
λιπαρά·

Or. de

Τροπολογία 187
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. θεωρεί πως είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να απαγορευθεί στα σχολεία
κάθε είδους χορηγία και διαφήμιση 
προϊόντων υψηλής περιεκτικότητας σε 
ζάχαρη, αλάτι και λιπαρά· ζητεί από όλες 

διαγράφεται
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τις αθλητικές οργανώσεις και ομάδες να 
δεσμευθούν, σε εθελοντική βάση, ότι θα 
προωθήσουν την ισορροπημένη διατροφή 
και τη σωματική άσκηση και τις 
παροτρύνει να αποφεύγουν τη χορηγία 
και την προώθηση τροφίμων χαμηλής 
θρεπτικής αξίας·

Or. de

Τροπολογία 188
Anja Weisgerber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. θεωρεί πως είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να απαγορευθεί στα σχολεία
κάθε είδους χορηγία και διαφήμιση 
προϊόντων υψηλής περιεκτικότητας σε 
ζάχαρη, αλάτι και λιπαρά· ζητεί από όλες 
τις αθλητικές οργανώσεις και ομάδες να 
δεσμευθούν, σε εθελοντική βάση, ότι θα 
προωθήσουν την ισορροπημένη διατροφή 
και τη σωματική άσκηση και τις 
παροτρύνει να αποφεύγουν τη χορηγία και 
την προώθηση τροφίμων χαμηλής 
θρεπτικής αξίας·

15. ζητεί από όλες τις αθλητικές 
οργανώσεις και ομάδες να δεσμευθούν, σε 
εθελοντική βάση, ότι θα προωθήσουν την 
ισορροπημένη διατροφή και τη σωματική 
άσκηση και τις παροτρύνει να αποφεύγουν 
τη χορηγία και την προώθηση τροφίμων 
χαμηλής θρεπτικής αξίας·

Or. de

Τροπολογία 189
Holger Krahmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. θεωρεί πως είναι εξαιρετικά σημαντικό 
να απαγορευθεί στα σχολεία κάθε είδους 

15. θεωρεί πως είναι εξαιρετικά σημαντικό 
κάθε είδους χορηγία και διαφήμιση 
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χορηγία και διαφήμιση προϊόντων υψηλής 
περιεκτικότητας σε ζάχαρη, αλάτι και 
λιπαρά· ζητεί από όλες τις αθλητικές 
οργανώσεις και ομάδες να δεσμευθούν, σε 
εθελοντική βάση, ότι θα προωθήσουν την 
ισορροπημένη διατροφή και τη σωματική 
άσκηση και τις παροτρύνει να αποφεύγουν 
τη χορηγία και την προώθηση τροφίμων 
χαμηλής θρεπτικής αξίας·

τροφίμων και ροφημάτων να επιτρέπεται
μόνο κατόπιν αιτήματος ή με τη ρητή 
συγκατάθεση της διεύθυνσης του
σχολείου· ζητεί από όλες τις αθλητικές 
οργανώσεις και ομάδες να δεσμευθούν, σε 
εθελοντική βάση, ότι θα προωθήσουν την 
ισορροπημένη διατροφή και τη σωματική 
άσκηση και τις παροτρύνει να αποφεύγουν 
τη χορηγία και την προώθηση τροφίμων 
χαμηλής θρεπτικής αξίας·

Or. de

Τροπολογία 190
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. θεωρεί πως είναι εξαιρετικά σημαντικό 
να απαγορευθεί στα σχολεία κάθε είδους 
χορηγία και διαφήμιση προϊόντων υψηλής 
περιεκτικότητας σε ζάχαρη, αλάτι και 
λιπαρά· ζητεί από όλες τις αθλητικές 
οργανώσεις και ομάδες να δεσμευθούν, σε 
εθελοντική βάση, ότι θα προωθήσουν την 
ισορροπημένη διατροφή και τη σωματική 
άσκηση και τις παροτρύνει να αποφεύγουν 
τη χορηγία και την προώθηση τροφίμων 
χαμηλής θρεπτικής αξίας·

15. θεωρεί πως είναι εξαιρετικά σημαντικό 
να απαγορευθεί στα σχολεία κάθε είδους 
χορηγία και διαφήμιση προϊόντων υψηλής 
περιεκτικότητας σε ζάχαρη, αλάτι και 
λιπαρά· ζητεί από όλες τις αθλητικές 
οργανώσεις και ομάδες να δεσμευθούν, σε 
εθελοντική βάση, ότι θα προωθήσουν την 
ισορροπημένη διατροφή και τη σωματική 
άσκηση και τις παροτρύνει να αποφεύγουν 
τη χορηγία και την προώθηση τροφίμων 
χαμηλής θρεπτικής αξίας· καλεί τα 
σχολεία να διεξάγουν θεωρητικά και 
πρακτικά εργαστήρια σχετικά με τη 
γευσιγνωσία και το φαγητό, σε 
συνεργασία με επαγγελματίες του τομέα
της υγείας και με αναγνωρισμένους σεφ·

Or. fr
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Τροπολογία 191
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. θεωρεί πως είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να απαγορευθεί στα σχολεία
κάθε είδους χορηγία και διαφήμιση
προϊόντων υψηλής περιεκτικότητας σε 
ζάχαρη, αλάτι και λιπαρά· ζητεί από όλες 
τις αθλητικές οργανώσεις και ομάδες να 
δεσμευθούν, σε εθελοντική βάση, ότι θα 
προωθήσουν την ισορροπημένη διατροφή 
και τη σωματική άσκηση και τις 
παροτρύνει να αποφεύγουν τη χορηγία 
και την προώθηση τροφίμων χαμηλής 
θρεπτικής αξίας·

15. θεωρεί πως τα κράτη μέλη πρέπει να
στοχεύσουν στον περιορισμό της
χορηγίας και της διαφήμισης προϊόντων 
υψηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη, αλάτι 
και λιπαρά, που θα πρέπει σε κάθε
περίπτωση να λαμβάνουν δεόντως υπόψη
τις ισχύουσες εθνικές και διεθνείς
διατροφικές κατευθυντήριες γραμμές και
πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο
κατόπιν αιτήματος ή με τη ρητή 
συγκατάθεση των σχολικών αρχών για
εκπαιδευτικούς σκοπούς· ζητεί από όλες 
τις αθλητικές οργανώσεις και ομάδες να 
δεσμευθούν, σε εθελοντική βάση, ότι θα 
προωθήσουν την ισορροπημένη διατροφή 
και τη σωματική άσκηση·

Or. en

Τροπολογία 192
Kathalijne Maria Buitenweg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15a. ζητεί από τα κράτη μέλη, τους
τοπικούς φορείς και τις εθνικές αρχές να
διασφαλίσουν ότι στα σχολικά
μηχανήματα αυτόματης πώλησης
παρέχονται υγιεινές επιλογές και ότι οι
χορηγίες στα σχολεία δεν συνδέονται με
την προώθηση σνακ ή τροφίμων που δεν
θα έπρεπε να καταναλώνονται πολύ
συχνά· οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού 
τομέα στα σχολεία πρέπει να είναι 
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διαφανείς και να ελέγχονται προσεκτικά 
από ανεξάρτητους τρίτους φορείς·

Or. en

Τροπολογία 193
Avril Doyle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15a. υποστηρίζει την πρωτοβουλία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρηματοδότηση
της αγοράς φρούτων και λαχανικών που
θα διανέμονται στα σχολεία με παρόμοιο
τρόπο όπως με το υφιστάμενο πρόγραμμα
διανομής γάλακτος στα σχολεία·

Or. en

Τροπολογία 194
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15a. θεωρεί πως είναι εξαιρετικά
σημαντικό να μην γίνεται γενικά
εμπορική προώθηση κανενός προϊόντος 
στα σχολεία·

Or. de
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Τροπολογία 195
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. εκτιμά ότι οι αθλητικές οργανώσεις
και ομάδες πρέπει να αποτελέσουν 
υπόδειγμα όσον αφορά την άσκηση και
την υγιεινή διατροφή·

Or. de

Τροπολογία 196
Kathalijne Maria Buitenweg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. εκτιμά ότι η αυτορρύθμιση πρέπει να
οδηγήσει στο να αποκτήσουν τα υγιεινά
προϊόντα εμφανέστερη θέση στα
καταστήματα, ενώ αντίθετα οι
ανθιυγιεινές τροφές πρέπει να βρίσκονται 
σε λιγότερο εμφανή θέση·

Or. en

Τροπολογία 197
Kathalijne Maria Buitenweg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15γ. τονίζει τη σημασία του νερού για τον
έλεγχο του βάρους· καλεί την Ευρωπαϊκή
Ένωση και τα κράτη μέλη της να 
διασφαλίσουν ότι όλοι έχουν πρόσβαση 
στο νερό·

Or. en
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Τροπολογία 198
Philip Bushill-Matthews

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. χαιρετίζει τη μεταρρύθμιση της ΚΟΑ 
που επιτρέπει την παραγωγή περισσότερων 
φρούτων και λαχανικών προς διάθεση στα 
σχολεία, υπό την προϋπόθεση ότι 
ελέγχεται η ασφάλεια και η χημική 
ασφάλεια των προϊόντων αυτών· ζητεί τη 
μεγαλύτερη στήριξη της παραγωγής 
βιολογικών προϊόντων·

16. χαιρετίζει τη μεταρρύθμιση της ΚΟΑ 
που επιτρέπει την παραγωγή περισσότερων 
φρούτων και λαχανικών προς διάθεση στα 
σχολεία, υπό την προϋπόθεση ότι 
ελέγχεται η ασφάλεια και η χημική 
ασφάλεια των προϊόντων αυτών·

Or. en

Τροπολογία 199
Kathy Sinnott

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. χαιρετίζει τη μεταρρύθμιση της ΚΟΑ 
που επιτρέπει την παραγωγή περισσότερων 
φρούτων και λαχανικών προς διάθεση στα 
σχολεία, υπό την προϋπόθεση ότι 
ελέγχεται η ασφάλεια και η χημική 
ασφάλεια των προϊόντων αυτών· ζητεί τη 
μεγαλύτερη στήριξη της παραγωγής 
βιολογικών προϊόντων·

16. χαιρετίζει τη μεταρρύθμιση της ΚΟΑ 
που επιτρέπει την παραγωγή περισσότερων 
φρούτων και λαχανικών προς διάθεση στα 
σχολεία, υπό την προϋπόθεση ότι 
ελέγχεται η ασφάλεια και η χημική 
ασφάλεια των προϊόντων αυτών· ζητεί τη 
μεγαλύτερη στήριξη της παραγωγής 
βιολογικών προϊόντων, λαμβάνοντας 
υπόψη τη σημασία του προσεκτικού 
ελέγχου για την παρουσία μορφών όξινου 
γλουταμινικού νατρίου (MSG) και τη 
συμπερίληψη αυτών στην επισήμανση 
των τροφών·

Or. en
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Τροπολογία 200
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. χαιρετίζει τη μεταρρύθμιση της ΚΟΑ 
που επιτρέπει την παραγωγή περισσότερων 
φρούτων και λαχανικών προς διάθεση στα 
σχολεία, υπό την προϋπόθεση ότι 
ελέγχεται η ασφάλεια και η χημική 
ασφάλεια των προϊόντων αυτών· ζητεί τη 
μεγαλύτερη στήριξη της παραγωγής 
βιολογικών προϊόντων·

16. χαιρετίζει τη μεταρρύθμιση της ΚΟΑ 
που επιτρέπει την παραγωγή περισσότερων 
φρούτων και λαχανικών προς διάθεση στα 
σχολεία, υπό την προϋπόθεση ότι 
ελέγχεται η ασφάλεια και η χημική 
ασφάλεια των προϊόντων αυτών·

Or. de

Τροπολογία 201
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. χαιρετίζει τη μεταρρύθμιση της ΚΟΑ 
που επιτρέπει την παραγωγή περισσότερων 
φρούτων και λαχανικών προς διάθεση στα 
σχολεία, υπό την προϋπόθεση ότι 
ελέγχεται η ασφάλεια και η χημική 
ασφάλεια των προϊόντων αυτών· ζητεί τη 
μεγαλύτερη στήριξη της παραγωγής 
βιολογικών προϊόντων·

16. χαιρετίζει τη μεταρρύθμιση της ΚΟΑ 
που επιτρέπει την παραγωγή περισσότερων 
φρούτων και λαχανικών προς διάθεση στα 
σχολεία, υπό την προϋπόθεση ότι 
ελέγχεται η ασφάλεια και η χημική 
ασφάλεια των προϊόντων αυτών· ζητεί την 
κατάλληλη στήριξη της παραγωγής 
βιολογικών προϊόντων·

Or. de
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Τροπολογία 202
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. ζητεί την εξεύρεση λύσεων για τη
συνέχιση της ελεύθερης διανομής
φρούτων και λαχανικών σε σχολεία και
φιλανθρωπικά ιδρύματα κατά τη
διάρκεια του 2008 κατόπιν αιτήματος
ορισμένων κρατών μελών, εν αναμονεί
της θέσης σε εφαρμογή του
προγράμματος διανομής φρούτων στα
σχολεία αρχής γενομένης από την 1η
Ιανουαρίου 2009·

Or. en

Τροπολογία 203
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. προτρέπει την ΕΕ, και ειδικότερα το
Συμβούλιο ECOFIN, να επιδεικνύει
μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την
επιβολή από τα κράτη μέλη χαμηλότερων
συντελεστών ΦΠΑ για προϊόντα πρώτης 
ανάγκης κοινωνικής, οικονομικής, 
περιβαλλοντικής φύσεως ή
προσανατολισμένων στην υγεία· στο 
πλαίσιο αυτό, καλεί εκείνα τα κράτη μέλη
που δεν το έχουν ακόμα πράξει να 
μειώσουν τον ΦΠΑ σε φρούτα και
λαχανικά, υπενθυμίζοντας ότι η μείωσή 
του επιτρέπεται βάσει της κοινοτικής
νομοθεσίας· ζητεί, επιπλέον, την 
τροποποίηση των ισχυόντων κοινοτικών 
κειμένων, ώστε τα φρούτα και τα 
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λαχανικά να ωφεληθούν από τον πολύ 
χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ (κάτω του 5%)·

Or. fr

Τροπολογία 204
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της ΕΕ 
όπως η δημιουργία του ιστοτόπου 
«Μικροί σεφ της ΕΕ» και η διοργάνωση 
της «ευρωπαϊκής ημέρας για την υγιεινή 
διατροφή και το υγιεινό μαγείρεμα» στις 
8 Νοεμβρίου 2007· προτείνει τη 
διοργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών 
για την καλύτερη πληροφόρηση σχετικά 
με τη σχέση των προϊόντων υψηλής 
ενεργειακής πυκνότητας και του 
ισοδύναμου χρόνου σωματικής άσκησης 
που απαιτείται για την καύση των 
θερμίδων τους·

17. εκτιμά ότι η δημιουργία του
ιστοτόπου «Μικροί σεφ της ΕΕ»* 
αποτελεί παράδειγμα μίας ευρωπαϊκής 
πρωτοβουλίας, της οποίας η
χρησιμότητα, η επίδραση και η
λειτουργικότητα είναι εξαιρετικά 
αμφίβολες· θεωρεί ότι η επίδραση 
τέτοιων διαδικτυακών έργων στην υγεία 
των πολιτών είναι εξαιρετικά 
περιορισμένη, ενώ υπάρχει ο κίνδυνος
αύξησης του σκεπτικισμού απέναντι στην 
ΕΕ εξαιτίας της πεποίθησης των πολιτών 
ότι η Ένωση κατασπαταλά τους πόρους 
της·

* (http://eu.mini-chefs.eu)

Or. sv

Τροπολογία 205
Magor Imre Csibi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. χαιρετίζει θερμά τις δεσμεύσεις που 
αναλαμβάνονται σε εθελοντική βάση από 
τους παραγωγούς για την εφαρμογή 
διατροφικών κριτηρίων κατά τον 

18. χαιρετίζει τις δεσμεύσεις που 
αναλαμβάνονται σε εθελοντική βάση από 
τους παραγωγούς για την εφαρμογή 
διατροφικών κριτηρίων κατά τον 
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καθορισμό της σύνθεσης των τροφίμων· καθορισμό της σύνθεσης των τροφίμων·
ενθαρρύνει τους παραγωγούς τροφίμων 
να ασχοληθούν περαιτέρω με την αλλαγή 
της σύνθεσης των πλούσιων σε θερμίδες 
και φτωχών σε θρεπτική αξία τροφίμων, 
ούτως ώστε να μειώσουν την 
περιεκτικότητά τους σε λιπαρά, ζάχαρη 
και αλάτι και να τα εμπλουτίσουν σε 
φυτικές ίνες, φρούτα και λαχανικά· ζητεί
τη λεπτομερή εξέταση νέων συνταγών,
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα 
ανθιυγιεινά θρεπτικά συστατικά δεν 
αντικαθίστανται απλώς από εξίσου 
επικίνδυνα συστατικά·

Or. en

Τροπολογία 206
Linda McAvan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. χαιρετίζει θερμά τις δεσμεύσεις που 
αναλαμβάνονται σε εθελοντική βάση από 
τους παραγωγούς για την εφαρμογή 
διατροφικών κριτηρίων κατά τον 
καθορισμό της σύνθεσης των τροφίμων·

18. θεωρεί ότι η αλλαγή της σύνθεσης 
των προϊόντων αποτελεί ισχυρό εργαλείο 
για τη μείωση της πρόσληψης λιπαρών, 
ζάχαρης και άλατος μέσω της διατροφής
μας και χαιρετίζει θερμά τις δεσμεύσεις 
που αναλαμβάνονται σε εθελοντική βάση 
από τους παραγωγούς για την εφαρμογή 
διατροφικών κριτηρίων κατά τον 
καθορισμό της σύνθεσης των τροφίμων·
καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
μηχανισμό για την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών σχετικά με την αλλαγή της 
σύνθεσης και να συμφωνήσει σχετικά με 
εθελοντικούς στόχους με όλα τα κράτη 
μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς·

Or. en
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Τροπολογία 207
Antonio De Blasio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. χαιρετίζει θερμά τις δεσμεύσεις που 
αναλαμβάνονται σε εθελοντική βάση από 
τους παραγωγούς για την εφαρμογή 
διατροφικών κριτηρίων κατά τον 
καθορισμό της σύνθεσης των τροφίμων·

18. χαιρετίζει θερμά τις δεσμεύσεις που 
αναλαμβάνονται σε εθελοντική βάση από 
τους παραγωγούς για την εφαρμογή 
διατροφικών κριτηρίων κατά τον 
καθορισμό της σύνθεσης των τροφίμων·
τονίζει, παράλληλα με τέτοιου είδους 
εθελοντικές δεσμεύσεις, τη σημασία του 
ρόλου του κράτους και συστήνει στα 
κράτη μέλη τη χρήση φορολογικών και 
άλλων οικονομικών κινήτρων που θα
ωθήσουν τους παραγωγούς στη σύνθεση 
υγιεινών τροφίμων·

Or. hu

Τροπολογία 208
Anja Weisgerber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. χαιρετίζει θερμά τις δεσμεύσεις που 
αναλαμβάνονται σε εθελοντική βάση από 
τους παραγωγούς για την εφαρμογή 
διατροφικών κριτηρίων κατά τον 
καθορισμό της σύνθεσης των τροφίμων·

18. χαιρετίζει θερμά τις δεσμεύσεις που 
αναλαμβάνονται σε εθελοντική βάση από 
τους παραγωγούς για την εφαρμογή 
διατροφικών κριτηρίων κατά τον 
καθορισμό της σύνθεσης των τροφίμων·
καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι 
κανένα είδος διατροφής ή τρόφιμο δεν θα 
υπόκειται σε διακρίσεις οπουδήποτε στην 
ΕΕ·

Or. de
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Τροπολογία 209
Kathalijne Maria Buitenweg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18a. τονίζει ότι το κρέας, τα
γαλακτοκομικά προϊόντα και τα αυγά
συμβάλλουν σε τεράστιο βαθμό στην
πρόσληψη λιπαρών και, επομένως, στην
παχυσαρκία· καλεί την Επιτροπή, τα
κράτη μέλη και τη βιομηχανία τροφίμων 
να συμπεριλάβουν αυτήν την πληροφορία 
σε όλες τους τις εκστρατείες υπέρ της 
υγιεινής διατροφής·

Or. en

Τροπολογία 210
Dorette Corbey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18a. ζητεί τον τακτικό έλεγχο της
ποιότητας των τροφών με τη χρήση
τυχαίας δειγματοληψίας σε όλα τα κράτη
μέλη· συνιστά τη χρήση των 
πληροφοριών αυτών για τη βελτίωση της 
ποιότητας της διατροφής·

Or. nl
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Τροπολογία 211
Dan Jørgensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18a. τονίζει ότι η επισήμανση των
θρεπτικών στοιχείων των τροφίμων
πρέπει να είναι υποχρεωτική και σαφής, 
ώστε να βοηθάει τους καταναλωτές να
κάνουν υγιεινές διατροφικές επιλογές·
συνιστά, ως εκ τούτου, για να
διευκολυνθούν οι καταναλωτές κατά τη 
σύγκριση του περιεχομένου σε θρεπτικές 
ουσίες των διαφόρων τροφίμων, η 
επισήμανση των θρεπτικών συστατικών 
να εκφράζεται σε 100g/100ml·

Or. en

Τροπολογία 212
Antonio De Blasio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18a. προτρέπει επίσης τα κράτη μέλη να
χρησιμοποιούν άμεση ή έμμεση
χρηματοδοτική ενίσχυση για την
υποστήριξη των εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων, τα οποία προσφέρουν
τρόφιμα ιδιαίτερα υγιεινά στους μαθητές 
στη σχολική καντίνα ή/και στο σνακ
μπαρ·

Or. hu
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Τροπολογία 213
Holger Krahmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18a. καλεί τα κράτη μέλη να
διασφαλίσουν μέσω νομοθεσίας ότι
κανένα είδος διατροφής ή τρόφιμο δεν θα
υπόκειται σε διακρίσεις πουθενά στην
ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 214
Alfonso Andria

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18a. τονίζει τη σημασία της παροχής στους
καταναλωτές όλων των απαιτούμενων 
πληροφοριών για την κατάλληλη αξιολόγηση
της βέλτιστης θρεπτικής αξίας που θα τους
βοηθήσει να τηρήσουν τον τρόπο ζωής και
την κατάσταση της υγείας τους·

Or. it

Τροπολογία 215
Philip Bushill-Matthews

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί την απαγόρευση των trans
λιπαρών οξέων και παροτρύνει τα κράτη 
μέλη της ΕΕ να ακολουθήσουν ορθές 

19. ζητεί την απαγόρευση των μη φυσικών
trans λιπαρών οξέων και παροτρύνει τα 
κράτη μέλη της ΕΕ να ακολουθήσουν 
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πρακτικές για τον έλεγχο της 
περιεκτικότητας των τροφίμων στις 
διάφορες ουσίες (π.χ. περιεκτικότητα σε 
αλάτι)· ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει να 
ισχύσουν ειδικές εξαιρέσεις για τα 
προϊόντα ΠΟΠ (προστατευόμενης 
ονομασίας προέλευσης) και τα προϊόντα 
ΠΓΕ (προστατευόμενης γεωργικής 
ένδειξης), καθώς και για τα παραδοσιακά 
προϊόντα, προκειμένου να διαφυλαχθούν οι 
πρωτότυπες συνταγές·

ορθές πρακτικές για τον έλεγχο της 
περιεκτικότητας των τροφίμων στις 
διάφορες ουσίες (π.χ. περιεκτικότητα σε 
αλάτι)· ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει να 
ισχύσουν ειδικές εξαιρέσεις όσον αφορά 
τους κανονισμούς επισήμανσης των 
τροφίμων για τα προϊόντα ΠΟΠ 
(προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης) 
και τα προϊόντα ΠΓΕ (προστατευόμενης 
γεωγραφικής ένδειξης), καθώς και για τα 
φυσικά, παραδοσιακά προϊόντα υψηλής 
ποιότητας, λαμβάνοντας υπόψη το 
σύνολο της σύνθεσης και της θρεπτικής 
τους αξίας, προκειμένου να διαφυλαχθούν 
οι πρωτότυπες συνταγές·

Or. en

Τροπολογία 216
Avril Doyle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί την απαγόρευση των trans
λιπαρών οξέων και παροτρύνει τα κράτη 
μέλη της ΕΕ να ακολουθήσουν ορθές 
πρακτικές για τον έλεγχο της 
περιεκτικότητας των τροφίμων στις 
διάφορες ουσίες (π.χ. περιεκτικότητα σε 
αλάτι)· ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει να 
ισχύσουν ειδικές εξαιρέσεις για τα 
προϊόντα ΠΟΠ (προστατευόμενης 
ονομασίας προέλευσης) και τα προϊόντα 
ΠΓΕ (προστατευόμενης γεωργικής 
ένδειξης), καθώς και για τα παραδοσιακά 
προϊόντα, προκειμένου να διαφυλαχθούν οι 
πρωτότυπες συνταγές·

19. ζητεί την απαγόρευση σε ολόκληρη 
την ΕΕ των trans λιπαρών οξέων και 
παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
ακολουθήσουν ορθές πρακτικές για τον 
έλεγχο της περιεκτικότητας των τροφίμων 
στις διάφορες ουσίες (π.χ. περιεκτικότητα 
σε αλάτι)· ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει 
να ισχύσουν ειδικές εξαιρέσεις για τα 
προϊόντα ΠΟΠ (προστατευόμενης 
ονομασίας προέλευσης) και τα προϊόντα 
ΠΓΕ (προστατευόμενης γεωγραφικής
ένδειξης), καθώς και για τα παραδοσιακά 
προϊόντα, προκειμένου να διαφυλαχθούν οι 
πρωτότυπες συνταγές·

Or. en
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Τροπολογία 217
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί την απαγόρευση των trans
λιπαρών οξέων και παροτρύνει τα κράτη 
μέλη της ΕΕ να ακολουθήσουν ορθές 
πρακτικές για τον έλεγχο της 
περιεκτικότητας των τροφίμων στις 
διάφορες ουσίες (π.χ. περιεκτικότητα σε 
αλάτι)· ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει να 
ισχύσουν ειδικές εξαιρέσεις για τα 
προϊόντα ΠΟΠ (προστατευόμενης 
ονομασίας προέλευσης) και τα προϊόντα 
ΠΓΕ (προστατευόμενης γεωργικής 
ένδειξης), καθώς και για τα παραδοσιακά 
προϊόντα, προκειμένου να διαφυλαχθούν 
οι πρωτότυπες συνταγές·

διαγράφεται

Or. sv

Τροπολογία 218
John Bowis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί την απαγόρευση των trans 
λιπαρών οξέων και παροτρύνει τα κράτη 
μέλη της ΕΕ να ακολουθήσουν ορθές 
πρακτικές για τον έλεγχο της 
περιεκτικότητας των τροφίμων στις 
διάφορες ουσίες (π.χ. περιεκτικότητα σε 
αλάτι)· ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει να 
ισχύσουν ειδικές εξαιρέσεις για τα 
προϊόντα ΠΟΠ (προστατευόμενης 
ονομασίας προέλευσης) και τα προϊόντα 
ΠΓΕ (προστατευόμενης γεωργικής 
ένδειξης), καθώς και για τα παραδοσιακά 

19. ζητεί την απαγόρευση σε ολόκληρη
την ΕΕ των trans λιπαρών οξέων και 
παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
ακολουθήσουν ορθή πρακτική για τον 
έλεγχο της περιεκτικότητας των τροφίμων 
στις διάφορες ουσίες (π.χ. περιεκτικότητα 
σε αλάτι) και καλεί την Επιτροπή να
εκπονήσει πρόγραμμα για την ανταλλαγή
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των
κρατών μελών της ΕΕ· ωστόσο, 
επισημαίνει ότι πρέπει να ισχύσουν ειδικές 
εξαιρέσεις για τα προϊόντα ΠΟΠ 



AM\702355EL.doc 121/186 PE400.376v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

προϊόντα, προκειμένου να διαφυλαχθούν οι 
πρωτότυπες συνταγές·

(προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης) 
και τα προϊόντα ΠΓΕ (προστατευόμενης 
γεωγραφικής ένδειξης), καθώς και για τα 
παραδοσιακά προϊόντα, προκειμένου να 
διαφυλαχθούν οι πρωτότυπες συνταγές·

Or. en

Τροπολογία 219
Linda McAvan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί την απαγόρευση των trans
λιπαρών οξέων και παροτρύνει τα κράτη 
μέλη της ΕΕ να ακολουθήσουν ορθές 
πρακτικές για τον έλεγχο της 
περιεκτικότητας των τροφίμων στις 
διάφορες ουσίες (π.χ. περιεκτικότητα σε 
αλάτι)· ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει να 
ισχύσουν ειδικές εξαιρέσεις για τα 
προϊόντα ΠΟΠ (προστατευόμενης 
ονομασίας προέλευσης) και τα προϊόντα 
ΠΓΕ (προστατευόμενης γεωργικής 
ένδειξης), καθώς και για τα παραδοσιακά 
προϊόντα, προκειμένου να διαφυλαχθούν οι 
πρωτότυπες συνταγές·

19. ζητεί την απαγόρευση των τεχνητών
trans λιπαρών οξέων και παροτρύνει τα 
κράτη μέλη της ΕΕ να ακολουθήσουν 
ορθές πρακτικές για τον έλεγχο της 
περιεκτικότητας των τροφίμων στις 
διάφορες ουσίες (π.χ. περιεκτικότητα σε 
αλάτι)· ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει να 
ισχύσουν ειδικές εξαιρέσεις για τα 
προϊόντα ΠΟΠ (προστατευόμενης 
ονομασίας προέλευσης) και τα προϊόντα 
ΠΓΕ (προστατευόμενης γεωγραφικής
ένδειξης), καθώς και για τα παραδοσιακά 
προϊόντα, προκειμένου να διαφυλαχθούν οι 
πρωτότυπες συνταγές·

Or. en

Τροπολογία 220
Adriana Poli Bortone

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί την απαγόρευση των trans
λιπαρών οξέων και παροτρύνει τα κράτη 

19. ζητεί την απαγόρευση των 
βιομηχανικών trans λιπαρών οξέων και 
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μέλη της ΕΕ να ακολουθήσουν ορθές 
πρακτικές για τον έλεγχο της 
περιεκτικότητας των τροφίμων στις 
διάφορες ουσίες (π.χ. περιεκτικότητα σε 
αλάτι)· ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει να 
ισχύσουν ειδικές εξαιρέσεις για τα 
προϊόντα ΠΟΠ (προστατευόμενης 
ονομασίας προέλευσης) και τα προϊόντα 
ΠΓΕ (προστατευόμενης γεωργικής 
ένδειξης), καθώς και για τα παραδοσιακά 
προϊόντα, προκειμένου να διαφυλαχθούν οι 
πρωτότυπες συνταγές·

παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
ακολουθήσουν ορθές πρακτικές για τον 
έλεγχο της περιεκτικότητας των τροφίμων 
στις διάφορες ουσίες (π.χ. περιεκτικότητα 
σε αλάτι)· ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει 
να ισχύσουν ειδικές εξαιρέσεις για τα 
προϊόντα ΠΟΠ (προστατευόμενης 
ονομασίας προέλευσης) και τα προϊόντα 
ΠΓΕ (προστατευόμενης γεωγραφικής
ένδειξης), καθώς και για τα παραδοσιακά 
προϊόντα, προκειμένου να διαφυλαχθούν οι 
πρωτότυπες συνταγές·

Or. it

Τροπολογία 221
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί την απαγόρευση των trans 
λιπαρών οξέων και παροτρύνει τα κράτη 
μέλη της ΕΕ να ακολουθήσουν ορθές 
πρακτικές για τον έλεγχο της 
περιεκτικότητας των τροφίμων στις 
διάφορες ουσίες (π.χ. περιεκτικότητα σε 
αλάτι)· ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει να 
ισχύσουν ειδικές εξαιρέσεις για τα 
προϊόντα ΠΟΠ (προστατευόμενης 
ονομασίας προέλευσης) και τα προϊόντα 
ΠΓΕ (προστατευόμενης γεωργικής 
ένδειξης), καθώς και για τα παραδοσιακά 
προϊόντα, προκειμένου να διαφυλαχθούν 
οι πρωτότυπες συνταγές·

19. παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
ακολουθήσουν ορθές πρακτικές για τον 
έλεγχο της περιεκτικότητας των τροφίμων 
στις διάφορες ουσίες (π.χ. περιεκτικότητα 
σε αλάτι)· ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει 
να ισχύσουν ειδικές εξαιρέσεις για τα 
προϊόντα ΠΟΠ (προστατευόμενης 
ονομασίας προέλευσης), τα προϊόντα ΠΓΕ 
(προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης),
τα προϊόντα ΕΠΙ (εγγυημένη 
παραδοσιακή ιδιαιτερότητα), καθώς και 
για άλλα είδη παραδοσιακών προϊόντων, 
προκειμένου να διαφυλαχθούν οι 
πρωτότυπες συνταγές· ως εκ τούτου, έχει 
υψηλές προσδοκίες από το μελλοντικό 
Πράσινο Βιβλίο για την πολιτική 
ποιότητας στη γεωργία όσον αφορά την 
καλύτερη ποιότητα και την προστασία
των γεωγραφικών ενδείξεων·

Or. en
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Τροπολογία 222
Horst Schnellhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί την απαγόρευση των trans
λιπαρών οξέων και παροτρύνει τα κράτη 
μέλη της ΕΕ να ακολουθήσουν ορθές 
πρακτικές για τον έλεγχο της 
περιεκτικότητας των τροφίμων στις 
διάφορες ουσίες (π.χ. περιεκτικότητα σε 
αλάτι)· ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει να 
ισχύσουν ειδικές εξαιρέσεις για τα 
προϊόντα ΠΟΠ (προστατευόμενης 
ονομασίας προέλευσης) και τα προϊόντα 
ΠΓΕ (προστατευόμενης γεωργικής 
ένδειξης), καθώς και για τα παραδοσιακά 
προϊόντα, προκειμένου να διαφυλαχθούν οι 
πρωτότυπες συνταγές·

19. παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
ακολουθήσουν ορθές πρακτικές για τον 
έλεγχο της περιεκτικότητας των τροφίμων 
στις διάφορες ουσίες (π.χ. περιεκτικότητα 
σε αλάτι)· ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει 
να ισχύσουν ειδικές εξαιρέσεις για τα 
προϊόντα ΠΟΠ (προστατευόμενης 
ονομασίας προέλευσης) και τα προϊόντα 
ΠΓΕ (προστατευόμενης γεωγραφικής
ένδειξης), καθώς και για τα παραδοσιακά 
προϊόντα, προκειμένου να διαφυλαχθούν οι 
πρωτότυπες συνταγές·

Or. de

Τροπολογία 223
Kathy Sinnott

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί την απαγόρευση των trans
λιπαρών οξέων και παροτρύνει τα κράτη 
μέλη της ΕΕ να ακολουθήσουν ορθές 
πρακτικές για τον έλεγχο της 
περιεκτικότητας των τροφίμων στις 

19. ζητεί την απαγόρευση σε ολόκληρη 
την ΕΕ των trans λιπαρών οξέων και 
παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
ακολουθήσουν ορθές πρακτικές για τον 
έλεγχο της περιεκτικότητας των τροφίμων 
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διάφορες ουσίες (π.χ. περιεκτικότητα σε 
αλάτι)· ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει να 
ισχύσουν ειδικές εξαιρέσεις για τα 
προϊόντα ΠΟΠ (προστατευόμενης 
ονομασίας προέλευσης) και τα προϊόντα 
ΠΓΕ (προστατευόμενης γεωργικής 
ένδειξης), καθώς και για τα παραδοσιακά 
προϊόντα, προκειμένου να διαφυλαχθούν οι 
πρωτότυπες συνταγές·

στις διάφορες ουσίες (π.χ. περιεκτικότητα 
σε αλάτι)· στόχος πρέπει να είναι η 
αλλαγή της σύνθεσης των τροφίμων και η
καινοτομία στην παραγωγή προϊόντων·
ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει να 
ισχύσουν ειδικές εξαιρέσεις για τα 
προϊόντα ΠΟΠ (προστατευόμενης 
ονομασίας προέλευσης) και τα προϊόντα 
ΠΓΕ (προστατευόμενης γεωγραφικής
ένδειξης), καθώς και για τα παραδοσιακά 
προϊόντα, προκειμένου να διαφυλαχθούν οι 
πρωτότυπες συνταγές·

Or. en

Τροπολογία 224
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί την απαγόρευση των trans
λιπαρών οξέων και παροτρύνει τα κράτη 
μέλη της ΕΕ να ακολουθήσουν ορθές 
πρακτικές για τον έλεγχο της 
περιεκτικότητας των τροφίμων στις 
διάφορες ουσίες (π.χ. περιεκτικότητα σε 
αλάτι)· ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει να 
ισχύσουν ειδικές εξαιρέσεις για τα 
προϊόντα ΠΟΠ (προστατευόμενης 
ονομασίας προέλευσης) και τα προϊόντα 
ΠΓΕ (προστατευόμενης γεωργικής 
ένδειξης), καθώς και για τα παραδοσιακά 
προϊόντα, προκειμένου να διαφυλαχθούν 
οι πρωτότυπες συνταγές·

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 225
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί την απαγόρευση των trans
λιπαρών οξέων και παροτρύνει τα κράτη 
μέλη της ΕΕ να ακολουθήσουν ορθές 
πρακτικές για τον έλεγχο της 
περιεκτικότητας των τροφίμων στις 
διάφορες ουσίες (π.χ. περιεκτικότητα σε 
αλάτι)· ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει να 
ισχύσουν ειδικές εξαιρέσεις για τα 
προϊόντα ΠΟΠ (προστατευόμενης 
ονομασίας προέλευσης) και τα προϊόντα 
ΠΓΕ (προστατευόμενης γεωργικής 
ένδειξης), καθώς και για τα παραδοσιακά 
προϊόντα, προκειμένου να διαφυλαχθούν οι 
πρωτότυπες συνταγές·

19. ζητεί, ως πρώτο βήμα, τη μείωση των 
μη φυσικών trans λιπαρών οξέων και 
παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
ακολουθήσουν ορθές πρακτικές για τον 
έλεγχο της περιεκτικότητας των τροφίμων 
στις διάφορες ουσίες (π.χ. περιεκτικότητα 
σε αλάτι)· ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει 
να ισχύσουν ειδικές εξαιρέσεις για τα 
προϊόντα ΠΟΠ (προστατευόμενης 
ονομασίας προέλευσης) και τα προϊόντα 
ΠΓΕ (προστατευόμενης γεωγραφικής
ένδειξης), καθώς και για τα παραδοσιακά 
προϊόντα, προκειμένου να διαφυλαχθούν οι 
πρωτότυπες συνταγές·

Or. de

Τροπολογία 226
Dan Jørgensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί την απαγόρευση των trans
λιπαρών οξέων και παροτρύνει τα κράτη 
μέλη της ΕΕ να ακολουθήσουν ορθές 
πρακτικές για τον έλεγχο της 
περιεκτικότητας των τροφίμων στις 
διάφορες ουσίες (π.χ. περιεκτικότητα σε 
αλάτι)· ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει να 
ισχύσουν ειδικές εξαιρέσεις για τα 
προϊόντα ΠΟΠ (προστατευόμενης 
ονομασίας προέλευσης) και τα προϊόντα 
ΠΓΕ (προστατευόμενης γεωργικής 
ένδειξης), καθώς και για τα παραδοσιακά 

19. ζητεί την απαγόρευση των 
βιομηχανικά επεξεργασμένων trans
λιπαρών οξέων και παροτρύνει τα κράτη 
μέλη της ΕΕ να ακολουθήσουν ορθές 
πρακτικές για τον έλεγχο της 
περιεκτικότητας των τροφίμων στις 
διάφορες ουσίες (π.χ. περιεκτικότητα σε 
αλάτι)· ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει να 
ισχύσουν ειδικές εξαιρέσεις για τα 
προϊόντα ΠΟΠ (προστατευόμενης 
ονομασίας προέλευσης) και τα προϊόντα 
ΠΓΕ (προστατευόμενης γεωγραφικής
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προϊόντα, προκειμένου να διαφυλαχθούν οι 
πρωτότυπες συνταγές·

ένδειξης), καθώς και για τα παραδοσιακά 
προϊόντα, προκειμένου να διαφυλαχθούν οι 
πρωτότυπες συνταγές·

Or. en

Τροπολογία 227
Anja Weisgerber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί την απαγόρευση των trans 
λιπαρών οξέων και παροτρύνει τα κράτη 
μέλη της ΕΕ να ακολουθήσουν ορθές 
πρακτικές για τον έλεγχο της 
περιεκτικότητας των τροφίμων στις 
διάφορες ουσίες (π.χ. περιεκτικότητα σε 
αλάτι)· ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει να 
ισχύσουν ειδικές εξαιρέσεις για τα 
προϊόντα ΠΟΠ (προστατευόμενης 
ονομασίας προέλευσης) και τα προϊόντα 
ΠΓΕ (προστατευόμενης γεωργικής 
ένδειξης), καθώς και για τα παραδοσιακά 
προϊόντα, προκειμένου να διαφυλαχθούν 
οι πρωτότυπες συνταγές·

19. ζητεί την απαγόρευση των trans
λιπαρών οξέων, πλην των φυσικών trans
λιπαρών οξέων που υπάρχουν στο λίπος
του γάλακτος, και παροτρύνει τα κράτη 
μέλη της ΕΕ να ακολουθήσουν ορθές 
πρακτικές για τον έλεγχο της 
περιεκτικότητας των τροφίμων στις 
διάφορες ουσίες (π.χ. περιεκτικότητα σε 
αλάτι)· ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει να 
ισχύσουν ειδικές εξαιρέσεις για τα 
γεωργικά προϊόντα·

Or. de

Τροπολογία 228
Johannes Lebech

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί την απαγόρευση των trans
λιπαρών οξέων και παροτρύνει τα κράτη 
μέλη της ΕΕ να ακολουθήσουν ορθές 
πρακτικές για τον έλεγχο της 

19. ζητεί την απαγόρευση των trans
λιπαρών οξέων, ιδίως εκείνων που 
αποτελούν προϊόν επεξεργασίας, αλλά όχι
των trans λιπαρών οξέων που ενυπάρχουν 
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περιεκτικότητας των τροφίμων στις 
διάφορες ουσίες (π.χ. περιεκτικότητα σε 
αλάτι)· ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει να 
ισχύσουν ειδικές εξαιρέσεις για τα 
προϊόντα ΠΟΠ (προστατευόμενης 
ονομασίας προέλευσης) και τα προϊόντα 
ΠΓΕ (προστατευόμενης γεωργικής 
ένδειξης), καθώς και για τα παραδοσιακά 
προϊόντα, προκειμένου να διαφυλαχθούν 
οι πρωτότυπες συνταγές·

σε μικρές ποσότητες σε φυσικές πρώτες
ύλες, και παροτρύνει τα κράτη μέλη της 
ΕΕ να ακολουθήσουν ορθές πρακτικές για 
τον έλεγχο της περιεκτικότητας των 
τροφίμων στις διάφορες ουσίες (π.χ. 
περιεκτικότητα σε αλάτι)·

Or. en

Τροπολογία 229
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19a. τονίζει ότι η σημερινή φάση της
επιστημονικής γνώσης μάς διδάσκει ότι η
υπερβολική κατανάλωση trans λιπαρών
οξέων (άνω του 2% της συνολικής
ενεργειακής πρόσληψης) συνδέεται με
σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο
εμφάνισης καρδιαγγειακών ασθενειών·
εκφράζει, ως εκ τούτου, τη βαθιά λύπη
του διότι καμία ευρωπαϊκή κυβέρνηση
μέχρι σήμερα δεν έχει αναλάβει δράση με
σκοπό τη μείωση της συνολικής έκθεσης
των ευρωπαίων καταναλωτών στα
τεχνητά trans λιπαρά οξέα και στα 
κορεσμένα λιπαρά οξέα που υπάρχουν σε 
πολυάριθμα επεξεργασμένα προϊόντα 
χαμηλής διατροφικής αξίας·

Or. fr
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Τροπολογία 230
Philip Bushill-Matthews

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν
τη διανομή κουπονιών αγοράς φρέσκων 
φρούτων και λαχανικών στους πολίτες με 
χαμηλά εισοδήματα, ειδικά στους 
ηλικιωμένους και στις γυναίκες με παιδιά, 
τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούνται 
μόνο σε εγκεκριμένες τοπικές αγορές 
τροφίμων, ώστε να διασφαλίζεται η 
διατροφική ποιότητα των προϊόντων·

20. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο προώθησης της διανομής
κουπονιών αγοράς φρέσκων φρούτων και 
λαχανικών στους πολίτες με χαμηλά 
εισοδήματα, ειδικά στους ηλικιωμένους 
και στις γυναίκες με παιδιά, τα οποία θα 
μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο σε 
εγκεκριμένες τοπικές αγορές τροφίμων, 
ώστε να διασφαλίζεται η διατροφική 
ποιότητα των προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 231
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
τη διανομή κουπονιών αγοράς φρέσκων 
φρούτων και λαχανικών στους πολίτες με 
χαμηλά εισοδήματα, ειδικά στους 
ηλικιωμένους και στις γυναίκες με παιδιά, 
τα οποία θα μπορούν να 
χρησιμοποιούνται μόνο σε εγκεκριμένες 
τοπικές αγορές τροφίμων, ώστε να 
διασφαλίζεται η διατροφική ποιότητα 
των προϊόντων·

20. επισημαίνει ότι η οικονομική
ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας εκατονταετίας –σε όλα τα
κράτη μέλη– σημαίνει ότι οι οικονομικές 
δυνατότητες είναι σήμερα μεγαλύτερες 
από ποτέ, ούτως ώστε όλοι οι πολίτες να 
είναι σε θέση να δίνουν προτεραιότητα 
στην υγιεινή διατροφή στην 
καθημερινότητά τους·

Or. sv
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Τροπολογία 232
John Bowis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
τη διανομή κουπονιών αγοράς φρέσκων 
φρούτων και λαχανικών στους πολίτες με 
χαμηλά εισοδήματα, ειδικά στους 
ηλικιωμένους και στις γυναίκες με παιδιά, 
τα οποία θα μπορούν να 
χρησιμοποιούνται μόνο σε εγκεκριμένες 
τοπικές αγορές τροφίμων, ώστε να 
διασφαλίζεται η διατροφική ποιότητα 
των προϊόντων·

20. καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν την
ενημέρωση σχετικά με τα οφέλη που
συνδέονται με μία υγιεινή διατροφή και
να προωθήσουν τις γνώσεις των
καταναλωτών όσον αφορά τη διατροφή, 
τις καλύτερες πηγές θρεπτικών ουσιών
και άλλων ωφέλιμων διατροφικών
συστατικών, όπως είναι τα φρέσκα
φρούτα και λαχανικά, ώστε να
προσφέρουν στους ευρωπαίους
καταναλωτές, ειδικά στους ηλικιωμένους
και στις γυναίκες με παιδιά, την επιλογή
όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα
επιτύχουν και θα διατηρήσουν τη
βέλτιστη πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων
που θα αρμόζει καλύτερα στον ατομικό 
τους τρόπο ζωής και στην υγεία τους·

Or. en

Τροπολογία 233
Frédérique Ries και Jules Maaten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
τη διανομή κουπονιών αγοράς φρέσκων 
φρούτων και λαχανικών στους πολίτες με 
χαμηλά εισοδήματα, ειδικά στους 
ηλικιωμένους και στις γυναίκες με παιδιά, 
τα οποία θα μπορούν να 

διαγράφεται
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χρησιμοποιούνται μόνο σε εγκεκριμένες 
τοπικές αγορές τροφίμων, ώστε να 
διασφαλίζεται η διατροφική ποιότητα 
των προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 234
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
τη διανομή κουπονιών αγοράς φρέσκων
φρούτων και λαχανικών στους πολίτες με 
χαμηλά εισοδήματα, ειδικά στους 
ηλικιωμένους και στις γυναίκες με παιδιά, 
τα οποία θα μπορούν να 
χρησιμοποιούνται μόνο σε εγκεκριμένες 
τοπικές αγορές τροφίμων, ώστε να 
διασφαλίζεται η διατροφική ποιότητα 
των προϊόντων·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 235
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
τη διανομή κουπονιών αγοράς φρέσκων 
φρούτων και λαχανικών στους πολίτες με 
χαμηλά εισοδήματα, ειδικά στους 
ηλικιωμένους και στις γυναίκες με παιδιά, 
τα οποία θα μπορούν να 
χρησιμοποιούνται μόνο σε εγκεκριμένες 

διαγράφεται
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τοπικές αγορές τροφίμων, ώστε να 
διασφαλίζεται η διατροφική ποιότητα 
των προϊόντων·

Or. de

Τροπολογία 236
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
τη διανομή κουπονιών αγοράς φρέσκων 
φρούτων και λαχανικών στους πολίτες με 
χαμηλά εισοδήματα, ειδικά στους 
ηλικιωμένους και στις γυναίκες με παιδιά, 
τα οποία θα μπορούν να 
χρησιμοποιούνται μόνο σε εγκεκριμένες 
τοπικές αγορές τροφίμων, ώστε να 
διασφαλίζεται η διατροφική ποιότητα 
των προϊόντων·

20. καλεί τα κράτη μέλη και την Ένωση
να εγκρίνουν μέτρα που θα επιτρέπουν
στις κοινωνικές ομάδες με χαμηλό 
εισόδημα να αγοράζουν φρούτα και 
λαχανικά σε λογικές τιμές και, 
γενικότερα, να ακολουθούν μια πιο 
ισορροπημένη διατροφή·

Or. fr

Τροπολογία 237
Holger Krahmer και Anja Weisgerber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
τη διανομή κουπονιών αγοράς φρέσκων 
φρούτων και λαχανικών στους πολίτες με 
χαμηλά εισοδήματα, ειδικά στους 
ηλικιωμένους και στις γυναίκες με παιδιά, 
τα οποία θα μπορούν να 
χρησιμοποιούνται μόνο σε εγκεκριμένες 
τοπικές αγορές τροφίμων, ώστε να 

διαγράφεται
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διασφαλίζεται η διατροφική ποιότητα 
των προϊόντων·

Or. de

Τροπολογία 238
Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν
τη βελτιωμένη δυνατότητα πρόσβασης
ολόκληρου του πληθυσμού, ιδίως των
λιγότερο ευνοημένων ομάδων, σε μία
υγιεινή διατροφή, μειώνοντας τους 
συντελεστές ΦΠΑ που επιβάλλονται σε 
τρόφιμα τα οποία εξασφαλίζουν 
ισορροπία της πρόσληψης θρεπτικών 
στοιχείων·

Or. pt

Τροπολογία 239
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20a. καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο
κοινωνικών προγραμάτων, να
διασφαλίσουν ότι ακόμα και οι κοινωνικά 
μειονεκτούσες ομάδες θα έχουν 
πρόσβαση σε τρόφιμα υψηλής ποιότητας·

Or. de
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Τροπολογία 240
Holger Krahmer και Anja Weisgerber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20a. καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις 
γνώσεις των καταναλωτών όσον αφορά
τη διατροφή, τις πηγές χρήσιμων τροφών
και άλλων ωφέλιμων διατροφικών
συστατικών, όπως τα φρέσκα φρούτα και
λαχανικά, ούτως ώστε οι καταναλωτές
στην Ευρώπη, ιδίως οι ηλικιωμένοι και οι
μητέρες με παιδιά, να μπορούν οι ίδιοι να
επιλέγουν πώς θα επιτύχουν και θα
διασφαλίσουν τη βέλτιστη διατροφή, 
λαμβάνοντας υπόψη τον ατομικό τρόπο
ζωής τους και την κατάσταση της υγείας
τους·

Or. de

Τροπολογία 241
Philip Bushill-Matthews

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί τη βιομηχανία να επανεξετάσει 
το μέγεθος των ατομικών μερίδων, 
παρέχοντας ένα ευρύτερο φάσμα επιλογών 
σε μικρότερες μερίδες· καλεί τα 
σουπερμάρκετ, τα εστιατόρια και τις 
εταιρείες fast food να προωθήσουν τη 
διάθεση βιολογικών προϊόντων σε λογικές 
τιμές·

21. καλεί τη βιομηχανία να επανεξετάσει 
το μέγεθος των ατομικών μερίδων, 
παρέχοντας ένα ευρύτερο φάσμα επιλογών 
σε μικρότερες μερίδες·

Or. en
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Τροπολογία 242
John Bowis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί τη βιομηχανία να επανεξετάσει 
το μέγεθος των ατομικών μερίδων, 
παρέχοντας ένα ευρύτερο φάσμα επιλογών 
σε μικρότερες μερίδες· καλεί τα 
σουπερμάρκετ, τα εστιατόρια και τις 
εταιρείες fast food να προωθήσουν τη 
διάθεση βιολογικών προϊόντων σε λογικές 
τιμές·

21. καλεί τη βιομηχανία να επανεξετάσει 
το μέγεθος των ατομικών μερίδων, 
παρέχοντας ένα ευρύτερο φάσμα επιλογών 
σε μικρότερες μερίδες·

Or. en

Τροπολογία 243
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί τη βιομηχανία να επανεξετάσει 
το μέγεθος των ατομικών μερίδων, 
παρέχοντας ένα ευρύτερο φάσμα 
επιλογών σε μικρότερες μερίδες· καλεί τα 
σουπερμάρκετ, τα εστιατόρια και τις 
εταιρείες fast food να προωθήσουν τη 
διάθεση βιολογικών προϊόντων σε λογικές 
τιμές·

21. καλεί τα σουπερμάρκετ και τα
εστιατόρια να προωθήσουν τη διάθεση
βιολογικών προϊόντων σε λογικές τιμές·

Or. fr
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Τροπολογία 244
Linda McAvan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί τη βιομηχανία να επανεξετάσει 
το μέγεθος των ατομικών μερίδων, 
παρέχοντας ένα ευρύτερο φάσμα επιλογών 
σε μικρότερες μερίδες· καλεί τα 
σουπερμάρκετ, τα εστιατόρια και τις 
εταιρείες fast food να προωθήσουν τη 
διάθεση βιολογικών προϊόντων σε λογικές 
τιμές·

21. καλεί τη βιομηχανία να επανεξετάσει 
το μέγεθος των ατομικών μερίδων, 
παρέχοντας ένα ευρύτερο φάσμα επιλογών 
σε μικρότερες μερίδες· καλεί τα 
σουπερμάρκετ, τα εστιατόρια και τις 
εταιρείες fast food να προωθήσουν τις 
επιλογές των καταναλωτών και τη 
διάθεση μεγάλης ποικιλίας φρέσκων 
τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων
βιολογικών προϊόντων σε λογικές τιμές·

Or. en

Τροπολογία 245
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί τη βιομηχανία να επανεξετάσει 
το μέγεθος των ατομικών μερίδων, 
παρέχοντας ένα ευρύτερο φάσμα 
επιλογών σε μικρότερες μερίδες· καλεί τα 
σουπερμάρκετ, τα εστιατόρια και τις 
εταιρείες fast food να προωθήσουν τη 
διάθεση βιολογικών προϊόντων σε λογικές 
τιμές·

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 246
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί τη βιομηχανία να επανεξετάσει 
το μέγεθος των ατομικών μερίδων, 
παρέχοντας ένα ευρύτερο φάσμα 
επιλογών σε μικρότερες μερίδες· καλεί τα 
σουπερμάρκετ, τα εστιατόρια και τις 
εταιρείες fast food να προωθήσουν τη 
διάθεση βιολογικών προϊόντων σε λογικές 
τιμές·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 247
Kathalijne Maria Buitenweg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21a. ζητεί ένα ενιαίο και σαφές σύστημα
επισήμανσης, το οποίο θα βασίζεται και
στις μερίδες και όχι μόνο στο βάρος και
το οποίο θα καθιστά σαφές στους
καταναλωτές εάν ένα προϊόν είναι υγιεινό·

Or. en
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Τροπολογία 248
Antonio De Blasio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21a. βάσει του προτύπου των κουπονιών
που ανταλλάσσονται με φρέσκα φρούτα
και λαχανικά στις τοπικές αγορές
τροφίμων, συνιστά στα κράτη μέλη να
προβούν σε διευθετήσεις για τη διανομή
κουπονιών για αθλητικές
δραστηριότητες, τα οποία θα διανέμονται
βάσει αξιολόγησης της κοινωνικής
κατάστασης και της κατάστασης της 
υγείας·

Or. hu

Τροπολογία 249
Magor Imre Csibi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί από την Επιτροπή να επισπεύσει 
την αναθεώρηση της οδηγίας 90/496/ 
ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης 
Σεπτεμβρίου 1990 σχετικά με τους 
κανόνες επισήμανσης των τροφίμων όσον 
αφορά τις τροφικές τους ιδιότητες1, 
φροντίζοντας η επισήμανση να είναι 
ουσιαστική και να γίνεται εύκολα 
κατανοητή από τον καταναλωτή·

διαγράφεται

Or. en

                                               
1 ΕΕ L 276 της 6.10.1990, σελ. 40.
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Τροπολογία 250
Αδάμος Αδάμου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί από την Επιτροπή να επισπεύσει 
την αναθεώρηση της οδηγίας 90/496/ ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 
1990 σχετικά με τους κανόνες 
επισήμανσης των τροφίμων όσον αφορά 
τις τροφικές τους ιδιότητες1, φροντίζοντας 
η επισήμανση να είναι ουσιαστική και να 
γίνεται εύκολα κατανοητή από τον 
καταναλωτή·

22. ζητεί από την Επιτροπή να επισπεύσει 
την αναθεώρηση της οδηγίας 90/496/ ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 
1990 σχετικά με τους κανόνες 
επισήμανσης των τροφίμων όσον αφορά 
τις τροφικές τους ιδιότητες1, φροντίζοντας 
η επισήμανση να είναι ουσιαστική, να 
γίνεται εύκολα κατανοητή από τον 
καταναλωτή και να μην είναι 
παραπλανητική·

Or. el

Τροπολογία 251
John Bowis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί από την Επιτροπή να επισπεύσει 
την αναθεώρηση της οδηγίας 90/496/ ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 
1990 σχετικά με τους κανόνες 
επισήμανσης των τροφίμων όσον αφορά 
τις τροφικές τους ιδιότητες2, φροντίζοντας 
η επισήμανση να είναι ουσιαστική και να 
γίνεται εύκολα κατανοητή από τον 
καταναλωτή·

22. ζητεί από την Επιτροπή να επισπεύσει 
την αναθεώρηση της οδηγίας 90/496/ ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 
1990 σχετικά με τους κανόνες 
επισήμανσης των τροφίμων όσον αφορά 
τις τροφικές τους ιδιότητες3, φροντίζοντας 
η επισήμανση να είναι ουσιαστική και να 
γίνεται εύκολα κατανοητή από τον 
καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένης 
υποχρεωτικής επισήμανσης των 
θρεπτικών στοιχείων στο μπροστινό 
μέρος της συσκευασίας με χρήση 

                                               
1 ΕΕ L 276 της 6.10.1990, σελ. 40.
2 ΕΕ L 276 της 6.10.1990, σελ. 40.
3 ΕΕ L 276 της 6.10.1990, σελ. 40.
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χρωματικού κώδικα·

Or. en

Τροπολογία 252
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί από την Επιτροπή να επισπεύσει 
την αναθεώρηση της οδηγίας 90/496/ ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 
1990 σχετικά με τους κανόνες 
επισήμανσης των τροφίμων όσον αφορά 
τις τροφικές τους ιδιότητες1, φροντίζοντας 
η επισήμανση να είναι ουσιαστική και να 
γίνεται εύκολα κατανοητή από τον 
καταναλωτή·

22. ζητεί από την Επιτροπή να επισπεύσει 
την αναθεώρηση της οδηγίας 90/496/ ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 
1990 σχετικά με τους κανόνες 
επισήμανσης των τροφίμων όσον αφορά 
τις τροφικές τους ιδιότητες2, φροντίζοντας 
η επισήμανση να είναι ορατή, σαφής και 
να γίνεται εύκολα κατανοητή από τον 
καταναλωτή·

Or. fr

Τροπολογία 253
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί από την Επιτροπή να επισπεύσει
την αναθεώρηση της οδηγίας 90/496/ ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 
1990 σχετικά με τους κανόνες 
επισήμανσης των τροφίμων όσον αφορά 
τις τροφικές τους ιδιότητες3, φροντίζοντας
η επισήμανση να είναι ουσιαστική και να

22. επικροτεί τη νέα πρόταση της 
Επιτροπής για αναθεώρηση της οδηγίας 
90/496/ ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης 
Σεπτεμβρίου 1990 σχετικά με τους 
κανόνες επισήμανσης των τροφίμων όσον 
αφορά τις τροφικές τους ιδιότητες4, και 
την προτρέπει να διασφαλίσει ότι η 

                                               
1 ΕΕ L 276 της 6.10.1990, σελ. 40.
2 ΕΕ L 276 της 6.10.1990, σελ. 40.
3 ΕΕ L 276 της 6.10.1990, σελ. 40.
4 ΕΕ L 276 της 6.10.1990, σελ. 40.
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γίνεται εύκολα κατανοητή από τον 
καταναλωτή·

επισήμανση θα είναι ουσιαστική και θα
γίνεται εύκολα κατανοητή από τον 
καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 254
Kathy Sinnott

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί από την Επιτροπή να επισπεύσει 
την αναθεώρηση της οδηγίας 90/496/ ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 
1990 σχετικά με τους κανόνες 
επισήμανσης των τροφίμων όσον αφορά 
τις τροφικές τους ιδιότητες1, φροντίζοντας 
η επισήμανση να είναι ουσιαστική και να 
γίνεται εύκολα κατανοητή από τον 
καταναλωτή·

22. ζητεί από την Επιτροπή να επισπεύσει 
την αναθεώρηση της οδηγίας 90/496/ ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 
1990 σχετικά με τους κανόνες 
επισήμανσης των τροφίμων όσον αφορά 
τις τροφικές τους ιδιότητες2, φροντίζοντας 
η επισήμανση να είναι ουσιαστική και να 
γίνεται εύκολα κατανοητή από τον 
καταναλωτή· επιπλέον, πρέπει να δοθεί 
έμφαση στον πολύ σημαντικό ρόλο των 
αλλεργιών και των εθισμών, που 
επηρεάζουν την κατανάλωση τροφίμων 
από το άτομο, και επομένως στη σημασία
της εξατομίκευσης της διατροφής·

Or. en

Τροπολογία 255
Linda McAvan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22a. ζητεί η αναθεώρηση της οδηγίας να
περιλαμβάνει, ως ελάχιστη προϋπόθεση, 

                                               
1 ΕΕ L 276 της 6.10.1990, σελ. 40.
2 ΕΕ L 276 της 6.10.1990, σελ. 40.
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την υποχρεωτική επισήμανση και των 8 
βασικών θρεπτικών συστατικών (λιπαρά, 
κορεσμένα λιπαρά, αλάτι, ζάχαρη, 
φυτικές ίνες, υδρογονάνθρακες, ενέργεια
και πρωτεΐνες), και τη χωριστή 
επισήμανση των τεχνητών trans λιπαρών
οξέων·

Or. en

Τροπολογία 256
Magor Imre Csibi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22a. επικροτεί την πρόταση κανονισμού
της Επιτροπής σχετικά με την παροχή
στους καταναλωτές πληροφοριών για τα
τρόφιμα, που θα εισαγάγει την
υποχρεωτική επισήμανση των θρεπτικών
στοιχείων των επεξεργασμένων
τροφίμων· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη
του, διότι η πρόταση της Επιτροπής δεν
φτάνει στο σημείο να παρέχει στους
ευρωπαίους καταναλωτές ένα σαφές και 
κατανοητό σύστημα επισήμανσης·

Or. en

Τροπολογία 257
John Bowis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22a. ζητεί επιπλέον από την Επιτροπή να
προβεί σε ολοκληρωμένη επανεξέταση
της επίδρασης της ΚΓΠ στην υγεία, 
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ούτως ώστε να αξιολογηθεί κατά πόσον
θα μπορούσαν να επέλθουν αλλαγές στην 
πολιτική, οι οποίες θα διευκόλυναν τη 
βελτίωση της διατροφής σε ολόκληρη την 
Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 258
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22a. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει
ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο 
«Καλλιέργησέ το μόνος σου – μαγείρεψέ 
το μόνος σου – ετοίμασέ το μόνος σου»·

Or. de

Τροπολογία 259
Linda McAvan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. υποστηρίζει τα απλοποιημένα
συστήματα επισήμανσης στο μπροστινό
μέρος της συσκευασίας για τα σύνθετα, 
επεξεργασμένα τρόφιμα και ποτά, που
περιλαμβάνουν ένα στοιχείο ερμηνείας
που θα μπορούσε να υποδεικνύει την 
παρουσία σχετικά χαμηλών, μέτριων ή
υψηλών επιπέδων συγκεκριμένων 
διατροφικών συστατικών, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται τα λιπαρά, το αλάτι
και η ζάχαρη·

Or. en
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Τροπολογία 260
Magor Imre Csibi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί όλους τους φορείς στον τομέα 
των μέσων επικοινωνίας να λάβουν, σε 
εθελοντική βάση, μέτρα για την αποτροπή 
κάθε είδους πρακτικής μάρκετινγκ που 
αποσκοπεί στην προώθηση, μέσω των 
μέσων επικοινωνίας, «ανθυγιεινών 
τροφίμων» που έχουν ως στόχο τα παιδιά· 
καλεί όσους έχουν στην κατοχή τους 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας να 
μην επιτρέπουν τη χρήση χαρακτήρων 
κινουμένων σχεδίων για τη διαφήμιση 
τέτοιου είδους τροφίμων·

23. καλεί όλους τους φορείς στον τομέα 
των μέσων επικοινωνίας να λάβουν τα 
αναγκαία μέτρα για την αποτροπή κάθε 
είδους πρακτικής μάρκετινγκ που 
αποσκοπεί στην προώθηση, μέσω των 
μέσων επικοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων μορφών 
μέσων επικοινωνίας, «ανθυγιεινών 
τροφίμων» που έχουν ως στόχο τα παιδιά
και τους εφήβους· καλεί όσους έχουν στην 
κατοχή τους δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας να μην επιτρέπουν τη χρήση 
χαρακτήρων κινουμένων σχεδίων για τη 
διαφήμιση τέτοιου είδους τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 261
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί όλους τους φορείς στον τομέα 
των μέσων επικοινωνίας να λάβουν, σε 
εθελοντική βάση, μέτρα για την αποτροπή 
κάθε είδους πρακτικής μάρκετινγκ που 
αποσκοπεί στην προώθηση, μέσω των 
μέσων επικοινωνίας, «ανθυγιεινών 
τροφίμων» που έχουν ως στόχο τα παιδιά· 
καλεί όσους έχουν στην κατοχή τους 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας να 
μην επιτρέπουν τη χρήση χαρακτήρων 

23. καλεί όλους τους φορείς στον τομέα 
των μέσων επικοινωνίας να λάβουν, σε 
εθελοντική βάση, μέτρα για την αποτροπή 
κάθε είδους πρακτικής μάρκετινγκ που 
αποσκοπεί στην προώθηση, μέσω των
μέσων επικοινωνίας, «ανθυγιεινών 
τροφίμων» που έχουν ως στόχο τα παιδιά·
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κινουμένων σχεδίων για τη διαφήμιση 
τέτοιου είδους τροφίμων·

Or. sv

Τροπολογία 262
Horst Schnellhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί όλους τους φορείς στον τομέα 
των μέσων επικοινωνίας να λάβουν, σε 
εθελοντική βάση, μέτρα για την 
αποτροπή κάθε είδους πρακτικής 
μάρκετινγκ που αποσκοπεί στην 
προώθηση, μέσω των μέσων 
επικοινωνίας, «ανθυγιεινών τροφίμων» 
που έχουν ως στόχο τα παιδιά· καλεί 
όσους έχουν στην κατοχή τους 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας να 
μην επιτρέπουν τη χρήση χαρακτήρων 
κινουμένων σχεδίων για τη διαφήμιση 
τέτοιου είδους τροφίμων·

23. καλεί όλους τους φορείς στον τομέα
των μέσων επικοινωνίας, σε συνεργασία
με τα κράτη μέλη και τις αθλητικές 
οργανώσεις, να δημιουργήσουν σε όλα τα 
μέσα επικοινωνίας πρόσθετα κίνητρα για 
την αύξηση της σωματικής άσκησης και 
της ενασχόλησης με κάποιο άθλημα·

Or. de

Τροπολογία 263
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί όλους τους φορείς στον τομέα 
των μέσων επικοινωνίας να λάβουν, σε 
εθελοντική βάση, μέτρα για την 
αποτροπή κάθε είδους πρακτικής 
μάρκετινγκ που αποσκοπεί στην 
προώθηση, μέσω των μέσων 

διαγράφεται
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επικοινωνίας, «ανθυγιεινών τροφίμων» 
που έχουν ως στόχο τα παιδιά· καλεί 
όσους έχουν στην κατοχή τους 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας να 
μην επιτρέπουν τη χρήση χαρακτήρων 
κινουμένων σχεδίων για τη διαφήμιση 
τέτοιου είδους τροφίμων·

Or. de

Τροπολογία 264
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί όλους τους φορείς στον τομέα 
των μέσων επικοινωνίας να λάβουν, σε 
εθελοντική βάση, μέτρα για την αποτροπή 
κάθε είδους πρακτικής μάρκετινγκ που 
αποσκοπεί στην προώθηση, μέσω των 
μέσων επικοινωνίας, «ανθυγιεινών 
τροφίμων» που έχουν ως στόχο τα παιδιά· 
καλεί όσους έχουν στην κατοχή τους 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας να 
μην επιτρέπουν τη χρήση χαρακτήρων 
κινουμένων σχεδίων για τη διαφήμιση 
τέτοιου είδους τροφίμων·

23. καλεί όλους τους φορείς στον τομέα 
των μέσων επικοινωνίας να λάβουν, σε 
εθελοντική βάση, μέτρα για την αποτροπή 
κάθε είδους πρακτικής μάρκετινγκ που 
αποσκοπεί στην προώθηση, μέσω των 
μέσων επικοινωνίας, «ανθυγιεινών 
τροφίμων» που έχουν ως στόχο τα παιδιά·

Or. de

Τροπολογία 265
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί όλους τους φορείς στον τομέα 
των μέσων επικοινωνίας να λάβουν, σε 
εθελοντική βάση, μέτρα για την αποτροπή
κάθε είδους πρακτικής μάρκετινγκ που 

23. καλεί όλους τους φορείς στον τομέα
των μέσων επικοινωνίας να
συμμορφωθούν και, εάν είναι αναγκαίο,
να θεσπίσουν περαιτέρω μέτρα, σε
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αποσκοπεί στην προώθηση, μέσω των 
μέσων επικοινωνίας, «ανθυγιεινών 
τροφίμων» που έχουν ως στόχο τα παιδιά· 
καλεί όσους έχουν στην κατοχή τους 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας να 
μην επιτρέπουν τη χρήση χαρακτήρων 
κινουμένων σχεδίων για τη διαφήμιση 
τέτοιου είδους τροφίμων·

εθελοντική βάση, για την αποτροπή κάθε
είδους ανεύθυνης πρακτικής μάρκετινγκ
που αποσκοπεί στην προώθηση, μέσω των
μέσων επικοινωνίας, τροφίμων και
ροφημάτων που έχουν ως στόχο τα παιδιά·

Or. en

Τροπολογία 266
Philip Bushill-Matthews

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. έχει επίγνωση της σημασίας των 
μέσων επικοινωνίας ως φορέων 
πληροφόρησης, εκπαίδευσης και πειθούς 
για την υγιεινή και ισορροπημένη 
διατροφή· ωστόσο, θεωρεί ανεπαρκή την 
εθελοντική προσέγγιση που υιοθετήθηκε 
στην πρόταση οδηγίας σχετικά με τις 
«υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας χωρίς σύνορα»1·

24. υπενθυμίζει τη σημασία των μέσων 
επικοινωνίας ως φορέων πληροφόρησης, 
εκπαίδευσης και πειθούς για την υγιεινή 
και ισορροπημένη διατροφή, καθώς και
τον ρόλο τους στη δημιουργία
στερεοτύπων που αφορούν την εικόνα του
σώματος·

Or. en

Τροπολογία 267
Magor Imre Csibi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. έχει επίγνωση της σημασίας των μέσων 
επικοινωνίας ως φορέων πληροφόρησης, 
εκπαίδευσης και πειθούς για την υγιεινή 

24. έχει επίγνωση της σημασίας των μέσων 
επικοινωνίας ως φορέων πληροφόρησης, 
εκπαίδευσης και πειθούς για την υγιεινή 

                                               
1 COM(2005)0646 και COM(2007)0170 - 2005/0260(COD).
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και ισορροπημένη διατροφή· ωστόσο, 
θεωρεί ανεπαρκή την εθελοντική 
προσέγγιση που υιοθετήθηκε στην 
πρόταση οδηγίας σχετικά με τις 
«υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας χωρίς σύνορα»1·

και ισορροπημένη διατροφή· ωστόσο, 
θεωρεί ανεπαρκή την εθελοντική 
προσέγγιση που υιοθετήθηκε στην οδηγία
σχετικά με τις «υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας 
χωρίς σύνορα»2· ζητεί την απαγόρευση σε 
ολόκληρη την ΕΕ της διαφήμισης 
προϊοντων υψηλής περιεκτικότητας σε 
λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι, που 
συνοδεύουν ή περιλαμβάνονται σε 
προγράμματα που αφορούν παιδιά και 
εφήβους·

Or. en

Τροπολογία 268
Lambert van Nistelrooij και Avril Doyle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. έχει επίγνωση της σημασίας των μέσων 
επικοινωνίας ως φορέων πληροφόρησης, 
εκπαίδευσης και πειθούς για την υγιεινή 
και ισορροπημένη διατροφή· ωστόσο, 
θεωρεί ανεπαρκή την εθελοντική
προσέγγιση που υιοθετήθηκε στην 
πρόταση οδηγίας σχετικά με τις 
«υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας χωρίς σύνορα»3·

24. έχει επίγνωση της σημασίας των μέσων 
επικοινωνίας ως φορέων πληροφόρησης, 
εκπαίδευσης και πειθούς για την υγιεινή 
και ισορροπημένη διατροφή· επικροτεί την
προσέγγιση που υιοθετήθηκε στην οδηγία
σχετικά με τις «υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας 
χωρίς σύνορα»4, η οποία θέτει ένα σαφές 
ρυθμιστικό πλαίσιο όσον αφορά τη 
διαφήμιση, και καλεί τα κράτη μέλη και 
την Επιτροπή να ενθαρρύνουν τους 
παρόχους υπηρεσιών ΜΜΕ να 
αναπτύξουν κώδικες δεοντολογίας 

                                                                                                                                                  
1 COM(2005)0646 και COM(2007)0170 - 2005/0260(COD).
2 Οδηγία 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για την 
τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (ΕΕ L 332, της 
18.12.2007, σελ. 27).
3 COM(2005)0646 και COM(2007)0170 - 2005/0260(COD).
4 Οδηγία 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για την 
τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (ΕΕ L 332, της 
18.12.2007, σελ. 27)
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σχετικά με τις ακατάλληλες
οπτικοακουστικές εμπορικές
ανακοινώσεις που σχετίζονται με τρόφιμα
και ποτά·

Or. en

Τροπολογία 269
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. έχει επίγνωση της σημασίας των μέσων 
επικοινωνίας ως φορέων πληροφόρησης, 
εκπαίδευσης και πειθούς για την υγιεινή 
και ισορροπημένη διατροφή· ωστόσο, 
θεωρεί ανεπαρκή την εθελοντική 
προσέγγιση που υιοθετήθηκε στην 
πρόταση οδηγίας σχετικά με τις 
«υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας χωρίς σύνορα»1·

24. έχει επίγνωση της σημασίας των μέσων 
επικοινωνίας ως φορέων πληροφόρησης, 
εκπαίδευσης και πειθούς για την υγιεινή 
και ισορροπημένη διατροφή· επισημαίνει 
ότι τα μέσα επικοινωνίας διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στη δημιουργία τάσεων 
σε σχέση τόσο με την εμφάνιση όσο και 
με τη διατροφή·

Or. sv

Τροπολογία 270
Linda McAvan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. έχει επίγνωση της σημασίας των μέσων 
επικοινωνίας ως φορέων πληροφόρησης, 
εκπαίδευσης και πειθούς για την υγιεινή 
και ισορροπημένη διατροφή· ωστόσο, 
θεωρεί ανεπαρκή την εθελοντική 
προσέγγιση που υιοθετήθηκε στην 

24: έχει επίγνωση της σημασίας των μέσων 
επικοινωνίας ως φορέων πληροφόρησης, 
εκπαίδευσης και πειθούς για την υγιεινή 
και ισορροπημένη διατροφή· ωστόσο, 
θεωρεί ανεπαρκή την εθελοντική 
προσέγγιση που υιοθετήθηκε στην οδηγία

                                               
1 COM(2005)0646 και COM(2007)0170 - 2005/0260(COD).
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πρόταση οδηγίας σχετικά με τις 
«υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας χωρίς σύνορα»1·

σχετικά με τις «υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας 
χωρίς σύνορα»2· ζητεί από την Επιτροπή 
να θεσπίσει ένα σαφές σύστημα για την 
εποπτεία της εθελοντικής προσέγγισης, 
αναλαμβάνοντας τη δέσμευση να 
υποβάλει νομοθετικές προτάσεις σε 
περίπτωση που η αναθεώρηση της 
οδηγίας το 2010 διαπιστώσει την
αποτυχία της εθελοντικής αυτής 
προσέγγισης·

Or. en

Τροπολογία 271
Frédérique Ries και Jules Maaten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. έχει επίγνωση της σημασίας των μέσων 
επικοινωνίας ως φορέων πληροφόρησης, 
εκπαίδευσης και πειθούς για την υγιεινή 
και ισορροπημένη διατροφή· ωστόσο,
θεωρεί ανεπαρκή την εθελοντική 
προσέγγιση που υιοθετήθηκε στην 
πρόταση οδηγίας σχετικά με τις 
«υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας χωρίς σύνορα»3·

24. έχει επίγνωση της σημασίας των μέσων 
επικοινωνίας ως φορέων πληροφόρησης, 
εκπαίδευσης και πειθούς για την υγιεινή 
και ισορροπημένη διατροφή· θεωρεί την 
εθελοντική προσέγγιση που υιοθετήθηκε 
στην οδηγία σχετικά με τις «υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας 
χωρίς σύνορα»4 βήμα προς τη σωστή 
κατεύθυνση και καλεί τους φορείς να 
προτείνουν συγκεκριμένες δράσεις σε 
εθνικό επίπεδο για την υλοποίηση ή την 
ενίσχυση των διατάξεων που εγκρίνονται 
στην οδηγία αυτή·

Or. en

                                                                                                                                                  
1 COM(2005)0646 και COM(2007)0170 - 2005/0260(COD).
2 Οδηγία 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για την 
τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (ΕΕ L 332, της 
18.12.2007, σελ. 27).
3 COM(2005)0646 και COM(2007)0170 - 2005/0260(COD).
4 Οδηγία 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για την 
τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (ΕΕ L 332, της 
18.12.2007, σελ. 27).
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Τροπολογία 272
Horst Schnellhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. έχει επίγνωση της σημασίας των μέσων 
επικοινωνίας ως φορέων πληροφόρησης, 
εκπαίδευσης και πειθούς για την υγιεινή 
και ισορροπημένη διατροφή· ωστόσο, 
θεωρεί ανεπαρκή την εθελοντική 
προσέγγιση που υιοθετήθηκε στην 
πρόταση οδηγίας σχετικά με τις 
«υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας χωρίς σύνορα»1·

24. έχει επίγνωση της σημασίας των μέσων 
επικοινωνίας ως φορέων πληροφόρησης, 
εκπαίδευσης και πειθούς για την υγιεινή 
και ισορροπημένη διατροφή·

Or. de

Τροπολογία 273
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. έχει επίγνωση της σημασίας των μέσων 
επικοινωνίας ως φορέων πληροφόρησης, 
εκπαίδευσης και πειθούς για την υγιεινή 
και ισορροπημένη διατροφή· ωστόσο, 
θεωρεί ανεπαρκή την εθελοντική 
προσέγγιση που υιοθετήθηκε στην 
πρόταση οδηγίας σχετικά με τις 
«υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας χωρίς σύνορα»2·

24. έχει επίγνωση της σημασίας των μέσων 
επικοινωνίας ως φορέων πληροφόρησης, 
εκπαίδευσης και πειθούς για την υγιεινή 
και ισορροπημένη διατροφή·

Or. de

                                               
1 COM(2005)0646 και COM(2007)0170 - 2005/0260(COD).
2 COM(2005)0646 και COM(2007)0170 - 2005/0260(COD).
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Τροπολογία 274
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. έχει επίγνωση της σημασίας των μέσων 
επικοινωνίας ως φορέων πληροφόρησης, 
εκπαίδευσης και πειθούς για την υγιεινή 
και ισορροπημένη διατροφή· ωστόσο, 
θεωρεί ανεπαρκή την εθελοντική 
προσέγγιση που υιοθετήθηκε στην 
πρόταση οδηγίας σχετικά με τις 
«υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας χωρίς σύνορα»·

24. έχει επίγνωση της σημασίας των μέσων 
επικοινωνίας ως φορέων πληροφόρησης, 
εκπαίδευσης και πειθούς για την υγιεινή 
και ισορροπημένη διατροφή· θεωρεί 
επαρκή την εθελοντική προσέγγιση που 
υιοθετήθηκε στην πρόταση οδηγίας 
σχετικά με τις «υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας 
χωρίς σύνορα»·

Or. de

Τροπολογία 275
Philip Bushill-Matthews

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24a. επικροτεί τις εθελοντικές αλλά
αυστηρές δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι
ιδιωτικές εταιρείες που αντιπροσωπεύουν
περισσότερο από το 50% της διαφήμισης
τροφίμων και ποτών στην ΕΕ για την 
απαγόρευση όλων των διαφημίσεων
προϊόντων που απευθύνονται σε παιδιά
ηλικίας κάτω των 12 ετών, πλην των 
προϊόντων που πληρούν συγκεκριμένα
θρεπτικά κριτήρια, τα οποία βασίζονται
σε αποδεκτές επιστημονικές αποδείξεις 
ή/και στις εφαρμοζόμενες εθνικές και
διεθνείς διατροφικές κατευθυντήριες
γραμμές· εκτιμά ότι πρέπει να υπάρξει
αρκετός χρόνος ώστε να παρακολουθηθεί
η επίδραση αυτών των δεσμεύσεων στην 
πράξη·

Or. en
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Τροπολογία 276
Αδάμος Αδάμου και Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24a. ζητεί επειγόντως την απαγόρευση σε
ολόκληρη την ΕΕ της προβολής πριν από
τις 9 μ.μ. διαφημίσεων τροφίμων με 
υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, ζάχαρη 
και αλάτι που απευθύνονται σε παιδιά·

Or. en

Τροπολογία 277
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24a. επισημαίνει ότι οι διαφημίσεις στα
νέα μέσα επικοινωνίας και οι νέες
πρακτικές μάρκετινγκ που στοχεύουν στα
παιδιά, όπως τα μηνύματα μέσω κινητών
τηλεφώνων, τα παιχνίδια επί γραμμής και
οι χορηγίες παιδότοπων δεν πρέπει να
εξαιρούνται από τα πρότυπα που αφορούν
τα παραδοσιακά μέσα και ζητεί την 
ταχεία ανάληψη αποτελεσματικών 
δράσεων σε επίπεδο ΕΕ για την κάλυψη 
των νέων αυτών πρακτικών·

Or. en
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Τροπολογία 278
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. διάκειται ταυτόχρονα θετικά έναντι
των εθελοντικών δεσμεύσεων που
ανέλαβαν πρόσφατα οι 11 «γίγαντες» της
βιομηχανίας τροφίμων (δηλαδή της
λεγόμενης ευρωπαϊκής δέσμευσης) για
περιορισμό των διαφημίσεων τροφίμων
και ποτών που απευθύνονται σε παιδιά
ηλικίας κάτω των 12 ετών στην
τηλεόραση, στα έντυπα μέσα και στο
Διαδίκτυο, αλλά τονίζει την ανάγκη
διασφάλισης ότι τέτοιου είδους
δεσμεύσεις θα εποπτεύονται
αποτελεσματικά από ανεξάρτητο φορέα, 
ούτως ώστε να διασφαλισθεί η δέουσα 
μέτρηση της προόδου·

Or. en

Τροπολογία 279
Kathalijne Maria Buitenweg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. ζητεί την καθιέρωση προστατευόμενων 
ωρών και περιορισμών για τις 
διαφημίσεις ανθυγιεινών τροφίμων που 
έχουν ως στόχο ειδικά τα παιδιά· είναι 
πεπεισμένο ότι θα έπρεπε επίσης να 
αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 
πρόβλημα της κρυφής τοποθέτησης 
προϊόντων χαμηλής θρεπτικής αξίας σε 
ταινίες και κινούμενα σχέδια·

25. ζητεί την καθιέρωση προστατευόμενων 
ωρών και την απαγόρευση των 
διαφημίσεων ανθυγιεινών τροφίμων που 
έχουν ως στόχο ειδικά τα παιδιά· είναι 
πεπεισμένο ότι θα έπρεπε επίσης να 
αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 
πρόβλημα της κρυφής τοποθέτησης 
προϊόντων χαμηλής θρεπτικής αξίας σε 
ταινίες και κινούμενα σχέδια·

Or. en
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Τροπολογία 280
Philip Bushill-Matthews

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. ζητεί την καθιέρωση προστατευόμενων 
ωρών και περιορισμών για τις διαφημίσεις 
ανθυγιεινών τροφίμων που έχουν ως στόχο 
ειδικά τα παιδιά· είναι πεπεισμένο ότι θα 
έπρεπε επίσης να αντιμετωπιστεί σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο το πρόβλημα της 
κρυφής τοποθέτησης προϊόντων χαμηλής 
θρεπτικής αξίας σε ταινίες και κινούμενα 
σχέδια·

25. ζητεί την καθιέρωση προστατευόμενων 
ωρών και περιορισμών για τις διαφημίσεις 
ανθυγιεινών τροφίμων που έχουν ως στόχο 
ειδικά τα παιδιά· εκτιμά ότι θα έπρεπε 
επίσης να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της 
κρυφής τοποθέτησης προϊόντων χαμηλής 
θρεπτικής αξίας σε ταινίες και κινούμενα 
σχέδια·

Or. en

Τροπολογία 281
Lambert van Nistelrooij και Avril Doyle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. ζητεί την καθιέρωση προστατευόμενων 
ωρών και περιορισμών για τις διαφημίσεις 
ανθυγιεινών τροφίμων που έχουν ως στόχο 
ειδικά τα παιδιά· είναι πεπεισμένο ότι θα 
έπρεπε επίσης να αντιμετωπιστεί σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο το πρόβλημα της 
κρυφής τοποθέτησης προϊόντων χαμηλής 
θρεπτικής αξίας σε ταινίες και κινούμενα 
σχέδια·

25. ζητεί από τη βιομηχανία να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτική όσον αφορά τις 
διαφημίσεις τροφίμων που έχουν ως 
στόχο ειδικά τα παιδιά και ζητεί την 
καθιέρωση προστατευόμενων ωρών και 
περιορισμών για τις διαφημίσεις 
ανθυγιεινών τροφίμων που έχουν ως στόχο 
ειδικά τα παιδιά· είναι πεπεισμένο ότι θα 
έπρεπε επίσης να αντιμετωπιστεί σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο το πρόβλημα της 
κρυφής τοποθέτησης προϊόντων χαμηλής 
θρεπτικής αξίας σε ταινίες και κινούμενα 
σχέδια·

Or. en
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Τροπολογία 282
Linda McAvan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. ζητεί την καθιέρωση προστατευόμενων 
ωρών και περιορισμών για τις διαφημίσεις 
ανθυγιεινών τροφίμων που έχουν ως στόχο 
ειδικά τα παιδιά· είναι πεπεισμένο ότι θα 
έπρεπε επίσης να αντιμετωπιστεί σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο το πρόβλημα της 
κρυφής τοποθέτησης προϊόντων χαμηλής 
θρεπτικής αξίας σε ταινίες και κινούμενα 
σχέδια·

25. ζητεί την καθιέρωση προστατευόμενων 
ωρών και περιορισμών για τις διαφημίσεις 
ανθυγιεινών τροφίμων που έχουν ως στόχο 
ειδικά τα παιδιά, διασφαλίζοντας ότι κάθε 
περιορισμός αυτού του είδους καλύπτει 
επίσης τις νέες μορφές μέσων
επικοινωνίας, όπως είναι τα παιχνίδια επί 
γραμμής, τα αναδυόμενα παράθυρα και 
τα γραπτά μηνύματα· είναι πεπεισμένο ότι 
θα έπρεπε επίσης να αντιμετωπιστεί σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο το πρόβλημα της 
κρυφής τοποθέτησης προϊόντων χαμηλής 
θρεπτικής αξίας σε ταινίες και κινούμενα 
σχέδια·

Or. en

Τροπολογία 283
Frédérique Ries και Jules Maaten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. ζητεί την καθιέρωση 
προστατευόμενων ωρών και περιορισμών 
για τις διαφημίσεις ανθυγιεινών τροφίμων 
που έχουν ως στόχο ειδικά τα παιδιά· 
είναι πεπεισμένο ότι θα έπρεπε επίσης να 
αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 
πρόβλημα της κρυφής τοποθέτησης 
προϊόντων χαμηλής θρεπτικής αξίας σε 
ταινίες και κινούμενα σχέδια·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 284
Horst Schnellhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. ζητεί την καθιέρωση 
προστατευόμενων ωρών και περιορισμών 
για τις διαφημίσεις ανθυγιεινών τροφίμων 
που έχουν ως στόχο ειδικά τα παιδιά· 
είναι πεπεισμένο ότι θα έπρεπε επίσης να 
αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 
πρόβλημα της κρυφής τοποθέτησης 
προϊόντων χαμηλής θρεπτικής αξίας σε 
ταινίες και κινούμενα σχέδια·

25. ενθαρρύνει τους παρόχους υπηρεσιών
ΜΜΕ να διαμορφώσουν κώδικες
δεοντολογίας για τις ακατάλληλες 
οπτικοακουστικές εμπορικές 
ανακοινώσεις που συνοδεύουν παιδικά
προγράμματα ή που περιλαμβάνονται σε 
αυτά και συνδέονται με τρόφιμα και ποτά 
που περιέχουν συστατικά ή ουσίες, η
επίδραση των οποίων σχετίζεται με τη 
διατροφή ή τη φυσιολογία, όπως είναι 
ιδίως τα λιπαρά, τα trans λιπαρά οξέα, το 
αλάτι/νάτριο και η ζάχαρη, η υπερβολική 
κατανάλωση των οποίων δεν συνίσταται
στη γενική διατροφή·

Or. de

Τροπολογία 285
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. ζητεί την καθιέρωση προστατευόμενων 
ωρών και περιορισμών για τις 
διαφημίσεις ανθυγιεινών τροφίμων που 
έχουν ως στόχο ειδικά τα παιδιά· είναι 
πεπεισμένο ότι θα έπρεπε επίσης να 
αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 
πρόβλημα της κρυφής τοποθέτησης 
προϊόντων χαμηλής θρεπτικής αξίας σε 
ταινίες και κινούμενα σχέδια·

25. ζητεί την καθιέρωση προστατευόμενων
ωρών· είναι πεπεισμένο ότι θα έπρεπε να
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της κρυφής
τοποθέτησης προϊόντων χαμηλής
θρεπτικής αξίας σε ταινίες και κινούμενα
σχέδια·

Or. de
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Τροπολογία 286
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. ζητεί την καθιέρωση προστατευόμενων 
ωρών και περιορισμών για τις διαφημίσεις 
ανθυγιεινών τροφίμων που έχουν ως στόχο 
ειδικά τα παιδιά· είναι πεπεισμένο ότι θα 
έπρεπε επίσης να αντιμετωπιστεί σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο το πρόβλημα της 
κρυφής τοποθέτησης προϊόντων χαμηλής 
θρεπτικής αξίας σε ταινίες και κινούμενα 
σχέδια·

25. ζητεί την καθιέρωση προστατευόμενων 
ωρών και περιορισμών για τις διαφημίσεις 
ανθυγιεινών τροφίμων που έχουν ως στόχο 
ειδικά τα παιδιά·

Or. de

Τροπολογία 287
Philip Bushill-Matthews

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ζητεί τη συγκρότηση ενός ad hoc
παρατηρητηρίου για τις διαφημίσεις στα 
μέσα επικοινωνίας που απευθύνονται σε 
παιδιά·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 288
Lambert van Nistelrooij και Avril Doyle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ζητεί τη συγκρότηση ενός ad hoc
παρατηρητηρίου για τις διαφημίσεις στα 
μέσα επικοινωνίας που απευθύνονται σε 
παιδιά·

26. καλεί την Επιτροπή, τη βιομηχανία
και τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέρη που
συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα
δράσης για τη διατροφή, τη σωματική
άσκηση και την υγεία να συνεχίσουν τη 
διαφανή, συμμετοχική και ανεξάρτητα 
επιβεβαιούμενη παρακολούθηση των 
εθελοντικών δεσμεύσεων που 
αναλήφθηκαν στο πλαίσιο του φόρουμ 
αυτού και να να ενημερώνουν τακτικά για 
την πρόοδό τους·

Or. en

Τροπολογία 289
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ζητεί τη συγκρότηση ενός ad hoc
παρατηρητηρίου για τις διαφημίσεις στα 
μέσα επικοινωνίας που απευθύνονται σε 
παιδιά·

διαγράφεται

Or. sv
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Τροπολογία 290
John Bowis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ζητεί τη συγκρότηση ενός ad hoc
παρατηρητηρίου για τις διαφημίσεις στα 
μέσα επικοινωνίας που απευθύνονται σε 
παιδιά·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 291
Horst Schnellhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ζητεί τη συγκρότηση ενός ad hoc
παρατηρητηρίου για τις διαφημίσεις στα 
μέσα επικοινωνίας που απευθύνονται σε 
παιδιά·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 292
Kathy Sinnott

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ζητεί τη συγκρότηση ενός ad hoc
παρατηρητηρίου για τις διαφημίσεις στα 
μέσα επικοινωνίας που απευθύνονται σε 
παιδιά·

26. ζητεί τη συγκρότηση ενός ad hoc
παρατηρητηρίου για τις διαφημίσεις στα 
μέσα επικοινωνίας που απευθύνονται σε 
παιδιά, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό 
πρέπει να αποτελεί ουδέτερο σώμα, το 
οποίο δεν θα συνδέεται με τον 
διαφημιστικό τομέα·

Or. en
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Τροπολογία 293
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ζητεί τη συγκρότηση ενός ad hoc
παρατηρητηρίου για τις διαφημίσεις στα 
μέσα επικοινωνίας που απευθύνονται σε 
παιδιά·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 294
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ζητεί τη συγκρότηση ενός ad hoc
παρατηρητηρίου για τις διαφημίσεις στα 
μέσα επικοινωνίας που απευθύνονται σε 
παιδιά·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 295
Pilar Ayuso

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26a. επαναλαμβάνει την έκκλησή του
προς όλα τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν
την παχυσαρκία ως χρόνια ασθένεια,
προκειμένου να αποτρέψουν τον
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στιγματισμό των παχύσαρκων ατόμων, 
και συνιστά στα κράτη μέλη να
διασφαλίσουν ότι τα άτομα αυτά θα έχουν
πρόσβαση σε κατάλληλη θεραπεία βάσει
του εθνικού τους συστήματος υγείας·

Or. en

Τροπολογία 296
Kathalijne Maria Buitenweg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26a. ζητεί την απαγόρευση της χρήσης
των ειδώλων των παιδιών για την
προώθηση τροφίμων υψηλής
περιεκτικότητας σε λιπαρά, ζάχαρη ή
αλάτι σε παιδιά·

Or. en

Τροπολογία 297
Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. τονίζει την ανάγκη προστασίας των
καταναλωτών, και δη των παιδιών, από
παραπλανητικές διαφημίσεις που 
αφορούν προϊόντα τροφίμων· καλεί την
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να
διασφαλίσουν την αποτελεσματική
εποπτεία και την επιβολή κυρώσεων για
εμπορικές πρακτικές που ευθύνονται για
την παραπλάνηση των καταναλωτών·

Or. pt
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Τροπολογία 298
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26a. καλεί το Συμβούλιο και την
Επιτροπή να διενεργήσουν μια γενική
πανευρωπαϊκή εκστρατεία στα μέσα 
επικοινωνίας που θα αφορά την υγιεινή 
διατροφή και την άσκηση·

Or. de

Τροπολογία 299
Philip Bushill-Matthews

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. αναγνωρίζει το γεγονός ότι χρειάζεται 
ευαισθητοποίηση των ιατρών-παθολόγων
σχετικά με τον ουσιαστικό ρόλο τους στον 
έγκαιρο εντοπισμό των ατόμων που 
κινδυνεύουν να αναπτύξουν υπερβολικό 
βάρος, καθώς και το γεγονός ότι πρέπει να 
αποτελέσουν τους βασικούς παράγοντες 
όσον αφορά την καταπολέμηση της 
επιδημίας της παχυσαρκίας·

27. αναγνωρίζει το γεγονός ότι χρειάζεται 
ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών στον 
τομέα της υγείας σχετικά με τον 
ουσιαστικό ρόλο τους στον έγκαιρο 
εντοπισμό των ατόμων που κινδυνεύουν να 
αναπτύξουν υπερβολικό βάρος, και εκτιμά
ότι πρέπει να αποτελέσουν σημαντικούς
παράγοντες όσον αφορά την 
καταπολέμηση της επιδημίας της 
παχυσαρκίας·

Or. en
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Τροπολογία 300
Avril Doyle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. αναγνωρίζει το γεγονός ότι χρειάζεται 
ευαισθητοποίηση των ιατρών-παθολόγων 
σχετικά με τον ουσιαστικό ρόλο τους στον 
έγκαιρο εντοπισμό των ατόμων που 
κινδυνεύουν να αναπτύξουν υπερβολικό 
βάρος, καθώς και το γεγονός ότι πρέπει να 
αποτελέσουν τους βασικούς παράγοντες 
όσον αφορά την καταπολέμηση της 
επιδημίας της παχυσαρκίας·

27. αναγνωρίζει το γεγονός ότι χρειάζεται 
ευαισθητοποίηση των ιατρών-παθολόγων 
σχετικά με τον ουσιαστικό ρόλο τους στον 
έγκαιρο εντοπισμό των ατόμων που 
κινδυνεύουν να αναπτύξουν υπερβολικό 
βάρος και καρδιαγγειακές ασθένειες, 
καθώς και το γεγονός ότι πρέπει να 
αποτελέσουν τους βασικούς παράγοντες 
όσον αφορά την καταπολέμηση της 
επιδημίας της παχυσαρκίας και των μη 
μεταδιδόμενων ασθενειών·

Or. en

Τροπολογία 301
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. αναγνωρίζει το γεγονός ότι χρειάζεται 
ευαισθητοποίηση των ιατρών-παθολόγων 
σχετικά με τον ουσιαστικό ρόλο τους στον 
έγκαιρο εντοπισμό των ατόμων που 
κινδυνεύουν να αναπτύξουν υπερβολικό 
βάρος, καθώς και το γεγονός ότι πρέπει να 
αποτελέσουν τους βασικούς παράγοντες 
όσον αφορά την καταπολέμηση της 
επιδημίας της παχυσαρκίας·

27. αναγνωρίζει το γεγονός ότι χρειάζεται 
ευαισθητοποίηση των ιατρών-παθολόγων 
σχετικά με τον ουσιαστικό ρόλο τους στον 
έγκαιρο εντοπισμό των ατόμων που 
κινδυνεύουν να αναπτύξουν υπερβολικό 
βάρος, καθώς και το γεγονός ότι πρέπει να 
αποτελέσουν τους βασικούς παράγοντες 
όσον αφορά την καταπολέμηση της 
επιδημίας της παχυσαρκίας· ζητεί τη 
δημιουργία ευρωπαϊκών δεικτών, όπως η 
περίμετρος της μέσης και άλλοι 
παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με 
την παχυσαρκία (ιδίως την κοιλιακή), με 
στόχο την ανάληψη δράσης σε κοινοτικό 
επίπεδο·

Or. fr
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Τροπολογία 302
John Bowis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. αναγνωρίζει το γεγονός ότι χρειάζεται 
ευαισθητοποίηση των ιατρών-παθολόγων
σχετικά με τον ουσιαστικό ρόλο τους στον 
έγκαιρο εντοπισμό των ατόμων που 
κινδυνεύουν να αναπτύξουν υπερβολικό 
βάρος, καθώς και το γεγονός ότι πρέπει να 
αποτελέσουν τους βασικούς παράγοντες 
όσον αφορά την καταπολέμηση της 
επιδημίας της παχυσαρκίας·

27. αναγνωρίζει το γεγονός ότι χρειάζεται 
ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών του
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης
σχετικά με τον ουσιαστικό ρόλο τους στον 
έγκαιρο εντοπισμό των ατόμων που 
κινδυνεύουν να αναπτύξουν υπερβολικό 
βάρος, καθώς και το γεγονός ότι πρέπει να 
αποτελέσουν τους βασικούς παράγοντες 
όσον αφορά την καταπολέμηση της 
επιδημίας της παχυσαρκίας·

Or. en

Τροπολογία 303
Christa Klaß

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. αναγνωρίζει το γεγονός ότι χρειάζεται 
ευαισθητοποίηση των ιατρών-παθολόγων 
σχετικά με τον ουσιαστικό ρόλο τους στον 
έγκαιρο εντοπισμό των ατόμων που 
κινδυνεύουν να αναπτύξουν υπερβολικό 
βάρος, καθώς και το γεγονός ότι πρέπει να 
αποτελέσουν τους βασικούς παράγοντες 
όσον αφορά την καταπολέμηση της 
επιδημίας της παχυσαρκίας·

27. αναγνωρίζει το γεγονός ότι χρειάζεται 
ευαισθητοποίηση των ιατρών-παθολόγων, 
και ιδίως των παιδιάτρων, σχετικά με τον 
ουσιαστικό ρόλο τους στον έγκαιρο 
εντοπισμό των ατόμων που κινδυνεύουν να 
αναπτύξουν υπερβολικό βάρος, καθώς και 
το γεγονός ότι πρέπει να αποτελέσουν τους 
βασικούς παράγοντες όσον αφορά την 
καταπολέμηση της επιδημίας της 
παχυσαρκίας·

Or. de
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Τροπολογία 304
Adriana Poli Bortone

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. αναγνωρίζει το γεγονός ότι χρειάζεται 
ευαισθητοποίηση των ιατρών-παθολόγων 
σχετικά με τον ουσιαστικό ρόλο τους στον 
έγκαιρο εντοπισμό των ατόμων που 
κινδυνεύουν να αναπτύξουν υπερβολικό 
βάρος, καθώς και το γεγονός ότι πρέπει να 
αποτελέσουν τους βασικούς παράγοντες 
όσον αφορά την καταπολέμηση της 
επιδημίας της παχυσαρκίας·

27. αναγνωρίζει το γεγονός ότι χρειάζεται 
ευαισθητοποίηση των ιατρών-παθολόγων 
και των φαρμακοποιών σχετικά με τον 
ουσιαστικό ρόλο τους στον έγκαιρο 
εντοπισμό των ασθενών που κινδυνεύουν 
να αναπτύξουν υπερβολικό βάρος, καθώς 
και το γεγονός ότι πρέπει να αποτελέσουν 
τους βασικούς παράγοντες όσον αφορά μια
συλλογική προσπάθεια για την 
καταπολέμηση της επιδημίας της 
παχυσαρκίας·

Or. it

Τροπολογία 305
Kathy Sinnott

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. αναγνωρίζει το γεγονός ότι χρειάζεται 
ευαισθητοποίηση των ιατρών-παθολόγων
σχετικά με τον ουσιαστικό ρόλο τους στον 
έγκαιρο εντοπισμό των ατόμων που 
κινδυνεύουν να αναπτύξουν υπερβολικό 
βάρος, καθώς και το γεγονός ότι πρέπει να 
αποτελέσουν τους βασικούς παράγοντες 
όσον αφορά την καταπολέμηση της 
επιδημίας της παχυσαρκίας·

27. αναγνωρίζει το γεγονός ότι χρειάζεται 
ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών του 
τομέα της υγείας σχετικά με τον 
ουσιαστικό ρόλο τους στον έγκαιρο 
εντοπισμό των ατόμων που κινδυνεύουν να 
αναπτύξουν υπερβολικό βάρος και 
καρδιαγγειακές ασθένειες, καθώς και το 
γεγονός ότι πρέπει να αποτελέσουν τους 
βασικούς παράγοντες στο πλαίσιο της 
συλλογικής περίθαλψης όσον αφορά την 
καταπολέμηση της επιδημίας της 
παχυσαρκίας και των μη μεταδιδόμενων 
ασθενειών· εκτιμά επιπλέον ότι η ΕΕ 
πρέπει να επενδύσει στην εκπαίδευση για 
να παράσχει επιστημονικά σωστή 
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πληροφόρηση σχετικά με την 
συμπεριφορική ενίσχυση και κατάρτιση 
των διαιτολόγων και διατροφολόγων, και 
να προσφέρει αυξημένη χρηματοδοτική 
ενίσχυση που θα επιτρέψει στους 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας να 
αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στην 
πρόληψη·

Or. en

Τροπολογία 306
Αντώνιος Τρακατέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. αναγνωρίζει το γεγονός ότι χρειάζεται 
ευαισθητοποίηση των ιατρών-παθολόγων 
σχετικά με τον ουσιαστικό ρόλο τους στον 
έγκαιρο εντοπισμό των ατόμων που 
κινδυνεύουν να αναπτύξουν υπερβολικό 
βάρος, καθώς και το γεγονός ότι πρέπει να 
αποτελέσουν τους βασικούς παράγοντες 
όσον αφορά την καταπολέμηση της 
επιδημίας της παχυσαρκίας·

27. αναγνωρίζει το γεγονός ότι χρειάζεται 
ευαισθητοποίηση των ιατρών-παθολόγων 
σχετικά με τον ουσιαστικό ρόλο τους στον 
έγκαιρο εντοπισμό των ατόμων που 
κινδυνεύουν να αναπτύξουν υπερβολικό 
βάρος, καθώς και το γεγονός ότι πρέπει να 
αποτελέσουν τους βασικούς παράγοντες 
όσον αφορά την καταπολέμηση της 
επιδημίας της παχυσαρκίας· δίνει, ως εκ 
τούτου, έμφαση στη σημασία της 
διεξαγωγής συστηματικών 
ανθρωπομετρικών μετρήσεων ρουτίνας 
σε σχέση με την ανίχνευση άλλων
καρδιομεταβολικών παραγόντων
κινδύνου, ούτως ώστε να αξιολογηθούν οι 
συννοσηρότητες του υπερβολικού 
βάρους/της παχυσαρκίας σε επίπεδο 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης·

Or. en
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Τροπολογία 307
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. αναγνωρίζει το γεγονός ότι χρειάζεται 
ευαισθητοποίηση των ιατρών-παθολόγων 
σχετικά με τον ουσιαστικό ρόλο τους 
στον έγκαιρο εντοπισμό των ατόμων που 
κινδυνεύουν να αναπτύξουν υπερβολικό 
βάρος, καθώς και το γεγονός ότι πρέπει 
να αποτελέσουν τους βασικούς 
παράγοντες όσον αφορά την 
καταπολέμηση της επιδημίας της 
παχυσαρκίας·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 308
Anja Weisgerber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. αναγνωρίζει το γεγονός ότι χρειάζεται 
ευαισθητοποίηση των ιατρών-παθολόγων
σχετικά με τον ουσιαστικό ρόλο τους στον 
έγκαιρο εντοπισμό των ατόμων που 
κινδυνεύουν να αναπτύξουν υπερβολικό 
βάρος, καθώς και το γεγονός ότι πρέπει να 
αποτελέσουν τους βασικούς παράγοντες 
όσον αφορά την καταπολέμηση της 
επιδημίας της παχυσαρκίας·

27. αναγνωρίζει το γεγονός ότι χρειάζεται 
ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών του
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης
σχετικά με τον ουσιαστικό ρόλο τους στον 
έγκαιρο εντοπισμό των ατόμων που 
κινδυνεύουν να αναπτύξουν υπερβολικό 
βάρος, καθώς και το γεγονός ότι πρέπει να 
αποτελέσουν τους βασικούς παράγοντες 
όσον αφορά την καταπολέμηση της 
επιδημίας της παχυσαρκίας· συνιστά την 
πρόσβαση σε περαιτέρω κατάρτιση και 
επιστημονική πληροφόρηση σχετικά με 
τις συμπεριφορικές θεραπείες, ούτως 
ώστε να ενισχυθούν οι επαγγελματίες του 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης·

Or. de
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Τροπολογία 309
Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27a. ενθαρρύνει τους επαγγελματίες του
τομέα της υγείας, καθώς και την
επιστημονική κοινότητα, να θεωρήσουν
την κοιλιακή παχυσαρκία σημαντικό
παράγοντα εμφάνισης
καρδιομεταβολικών διαταραχών, και να
παράσχουν μέτρηση, αξιολόγηση και
διαχείριση αυτού του είδους της 
παχυσαρκίας·

Or. en

Τροπολογία 310
Dan Jørgensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27a. υπογραμμίζει ότι τα βιομηχανικά
επεξεργασμένα trans λιπαρά οξεά 
αποτελούν σοβαρή, επαρκώς 
τεκμηριωμένη και άσκοπη απειλή για την
υγεία των Ευρωπαίων και πρέπει να
αντιμετωπισθούν με κατάλληλη
νομοθετική πρωτοβουλία που θα στοχεύει
στην αποτελεσματική εξάλειψη των
βιομηχανικά επεξεργασμένων trans
λιπαρών οξέων από τα προϊόντα 
τροφίμων·

Or. en
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Τροπολογία 311
Dorette Corbey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27a. εφιστά την προσοχή στο πρόβλημα
του υποσιτισμού, μίας κατάστασης κατά
την οποία μια ανεπάρκεια, ένα πλεόνασμα
ή η έλλειψη ισορροπίας στη διατροφή
έχει μετρήσιμες δυσμενείς επιπτώσεις
στους ιστούς, το σχήμα και τη λειτουργία
του σώματος· σημειώνει επίσης ότι ο 
υποσιτισμός επιβαρύνει σοβαρά την
ευημερία τόσο των ατόμων όσο και της
κοινωνίας, ιδίως του συστήματος
υγειονομικής περίθαλψης, και ότι αυτό
οδηγεί σε αυξημένη θνησιμότητα, 
μεγαλύτερη διάρκεια της νοσηλείας, 
περισσότερες επιπλοκές και χειρότερη
ποιότητα ζωής για τους ασθενείς·
υπενθυμίζει ότι οι επιπλέον ημέρες 
νοσηλείας και η αντιμετώπιση των 
επιπλοκών που οφείλονται στον 
υποσιτισμό κοστίζουν εκατομμύρια ευρώ 
δημόσιας χρηματοδότησης ετησίως·

Or. nl

Τροπολογία 312
Antonio De Blasio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27a. συνιστά ακόμα, εκτός από τα
προαναφερθέντα μέτρα, να
χρησιμοποιηθούν οι δυνατότητες που
παρέχονται από τα μέσα επικοινωνίας,
ώστε τα παιδιά να συνηθίσουν σε έναν
υγιεινό τρόπο ζωής μέσω θετικών
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διαφημίσεων και υλικού που παρουσιάζει
ελκυστικά παραδείγματα υγιεινής
διατροφής και τακτικής άσκησης·

Or. hu

Τροπολογία 313
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27a. εκτιμά ότι οι ιατροί πρέπει να
ενημερωθούν σχετικά με τον κορυφαίο
τους ρόλο όσον αφορά τον έγκαιρο
εντοπισμό των ατόμων που
αντιμετωπίζουν κίνδυνο να γίνουν
υπέρβαροι και σχετικά με το γεγονός ότι
θα αποτελέσουν τους βασικούς
παράγοντες όσον αφορά την 
καταπολέμηση της επιδημίας της
παχυσαρκίας·

Or. de

Τροπολογία 314
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. είναι πεπεισμένο για την ανάγκη 
πλήρους αναγνώρισης των «κλινικών 
διαιτολόγων» και «διατροφολόγων» ως 
επαγγελματιών του ιατρικού κλάδου· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την παρουσία ιατρών αυτών 
των ειδικοτήτων στα σχολεία και σε
όλους τους χώρους εργασίας·

διαγράφεται

Or. sv
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Τροπολογία 315
Adriana Poli Bortone

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. είναι πεπεισμένο για την ανάγκη 
πλήρους αναγνώρισης των «κλινικών 
διαιτολόγων» και «διατροφολόγων» ως 
επαγγελματιών του ιατρικού κλάδου· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
την παρουσία ιατρών αυτών των 
ειδικοτήτων στα σχολεία και σε όλους τους 
χώρους εργασίας·

28. είναι πεπεισμένο για την ανάγκη 
πλήρους αναγνώρισης των «κλινικών 
διαιτολόγων» και «διατροφολόγων» ως 
επαγγελματιών του ιατρικού κλάδου· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
την παρουσία ιατρών αυτών των 
ειδικοτήτων στα σχολεία και σε όλους τους 
χώρους εργασίας· εκτιμά ότι κατά την 
κατάρτιση των επαγγελματιών αυτών 
πρέπει να δίδεται η δέουσα προσοχή στις 
διαφορές του γενικού πληθυσμού ως προς 
το φύλο, τον πολιτισμό, την εθνοτική 
καταγωγή και την ηλικία·

Or. it

Τροπολογία 316
Antonio De Blasio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. είναι πεπεισμένο για την ανάγκη 
πλήρους αναγνώρισης των «κλινικών 
διαιτολόγων» και «διατροφολόγων» ως 
επαγγελματιών του ιατρικού κλάδου· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
την παρουσία ιατρών αυτών των 
ειδικοτήτων στα σχολεία και σε όλους τους 
χώρους εργασίας·

28. είναι πεπεισμένο για την ανάγκη 
πλήρους αναγνώρισης των «κλινικών 
διαιτολόγων» και «διατροφολόγων» ως 
επαγγελματιών του ιατρικού κλάδου· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
την παρουσία ιατρών αυτών των 
ειδικοτήτων ή άλλων ειδικοτήτων του 
ιατρικού τομέα και του τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης στα σχολεία και 
σε όλους τους χώρους εργασίας·

Or. hu
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Τροπολογία 317
Kathy Sinnott

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. είναι πεπεισμένο για την ανάγκη 
πλήρους αναγνώρισης των «κλινικών 
διαιτολόγων» και «διατροφολόγων» ως 
επαγγελματιών του ιατρικού κλάδου· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
την παρουσία ιατρών αυτών των 
ειδικοτήτων στα σχολεία και σε όλους 
τους χώρους εργασίας·

28. είναι πεπεισμένο για την ανάγκη 
πλήρους αναγνώρισης των «κλινικών 
διαιτολόγων» και «διατροφολόγων» ως 
επαγγελματιών του ιατρικού κλάδου· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
την παρουσία τους στα σχολεία και σε 
όλους τους χώρους εργασίας, κάνοντας
έτσι εύκολη την πρόσβαση του κοινού σε
αυτούς·

Or. en

Τροπολογία 318
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. είναι πεπεισμένο για την ανάγκη 
πλήρους αναγνώρισης των «κλινικών 
διαιτολόγων» και «διατροφολόγων» ως 
επαγγελματιών του ιατρικού κλάδου· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την παρουσία ιατρών αυτών 
των ειδικοτήτων στα σχολεία και σε 
όλους τους χώρους εργασίας·

28. είναι πεπεισμένο για την ανάγκη 
πλήρους αναγνώρισης των «κλινικών 
διαιτολόγων» και «διατροφολόγων» ως 
επαγγελματιών του ιατρικού κλάδου·

Or. de
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Τροπολογία 319
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. είναι πεπεισμένο για την ανάγκη 
πλήρους αναγνώρισης των «κλινικών 
διαιτολόγων» και «διατροφολόγων» ως 
επαγγελματιών του ιατρικού κλάδου· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
την παρουσία ιατρών αυτών των 
ειδικοτήτων στα σχολεία και σε όλους 
τους χώρους εργασίας·

28. είναι πεπεισμένο για την ανάγκη 
πλήρους αναγνώρισης των «κλινικών 
διαιτολόγων» και «διατροφολόγων» ως 
επαγγελματιών του ιατρικού κλάδου· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να το
προωθήσουν·

Or. de

Τροπολογία 320
Avril Doyle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τις 
βέλτιστες ιατρικές πρακτικές καθώς και 
ενημερωτικές εκστρατείες για τους 
κινδύνους που σχετίζονται με την 
παχυσαρκία και ιδίως την κοιλιακή 
παχυσαρκία· παροτρύνει την Επιτροπή να 
παράσχει πληροφόρηση σχετικά με τους 
κινδύνους που συνεπάγονται οι δίαιτες που 
ακολουθούνται χωρίς ιατρική 
παρακολούθηση, ιδίως όταν 
περιλαμβάνουν τη χρήση φαρμάκων κατά 
της παχυσαρκίας που λαμβάνονται χωρίς 
ιατρική συνταγή·

29. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τις
βέλτιστες ιατρικές πρακτικές, για
παράδειγμα μέσω του ευρωπαϊκού
φόρουμ για την υγεία· παροτρύνει την
Επιτροπή να παράσχει πληροφόρηση
σχετικά με τους κινδύνους που
συνεπάγονται οι δίαιτες που
ακολουθούνται χωρίς ιατρική
παρακολούθηση, ιδίως όταν
περιλαμβάνουν τη χρήση φαρμάκων κατά
της παχυσαρκίας που λαμβάνονται χωρίς
ιατρική συνταγή·

Or. en
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Τροπολογία 321
Αδάμος Αδάμου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τις 
βέλτιστες ιατρικές πρακτικές καθώς και 
ενημερωτικές εκστρατείες για τους 
κινδύνους που σχετίζονται με την 
παχυσαρκία και ιδίως την κοιλιακή 
παχυσαρκία· παροτρύνει την Επιτροπή να 
παράσχει πληροφόρηση σχετικά με τους 
κινδύνους που συνεπάγονται οι δίαιτες που 
ακολουθούνται χωρίς ιατρική 
παρακολούθηση, ιδίως όταν 
περιλαμβάνουν τη χρήση φαρμάκων κατά 
της παχυσαρκίας που λαμβάνονται χωρίς 
ιατρική συνταγή·

29. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τις 
βέλτιστες ιατρικές πρακτικές καθώς και 
ενημερωτικές εκστρατείες για τους 
κινδύνους που σχετίζονται με την 
παχυσαρκία και ιδίως την κοιλιακή 
παχυσαρκία· παροτρύνει την Επιτροπή να 
παράσχει πληροφόρηση σχετικά με τους 
κινδύνους που συνεπάγονται οι δίαιτες που 
ακολουθούνται χωρίς ιατρική 
παρακολούθηση, ιδίως όταν 
περιλαμβάνουν τη χρήση φαρμάκων κατά 
της παχυσαρκίας που λαμβάνονται χωρίς 
ιατρική συνταγή· σημειώνει τη 
χρησιμότητα καθιέρωσης προγραμμάτων 
και διαλέξεων για την καταπολέμηση της 
παχυσαρκίας στα εθνικά νοσοκομεία·

Or. el

Τροπολογία 322
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τις 
βέλτιστες ιατρικές πρακτικές καθώς και 
ενημερωτικές εκστρατείες για τους 
κινδύνους που σχετίζονται με την 
παχυσαρκία και ιδίως την κοιλιακή 
παχυσαρκία· παροτρύνει την Επιτροπή να 
παράσχει πληροφόρηση σχετικά με τους 
κινδύνους που συνεπάγονται οι δίαιτες που 
ακολουθούνται χωρίς ιατρική 
παρακολούθηση, ιδίως όταν 

29. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τις 
βέλτιστες ιατρικές πρακτικές καθώς και 
ενημερωτικές εκστρατείες για τους 
κινδύνους που σχετίζονται με την 
παχυσαρκία και ιδίως την κοιλιακή 
παχυσαρκία, εφιστώντας την προσοχή 
στους καρδιαγγειακούς κινδύνους· 
παροτρύνει την Επιτροπή να παράσχει 
πληροφόρηση σχετικά με τους κινδύνους 
που συνεπάγονται οι δίαιτες που 
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περιλαμβάνουν τη χρήση φαρμάκων κατά 
της παχυσαρκίας που λαμβάνονται χωρίς 
ιατρική συνταγή·

ακολουθούνται χωρίς ιατρική 
παρακολούθηση, ιδίως όταν 
περιλαμβάνουν τη χρήση φαρμάκων κατά 
της παχυσαρκίας που λαμβάνονται χωρίς 
ιατρική συνταγή·

Or. fr

Τροπολογία 323
Miroslav Mikolášik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τις 
βέλτιστες ιατρικές πρακτικές καθώς και 
ενημερωτικές εκστρατείες για τους 
κινδύνους που σχετίζονται με την 
παχυσαρκία και ιδίως την κοιλιακή 
παχυσαρκία· παροτρύνει την Επιτροπή να 
παράσχει πληροφόρηση σχετικά με τους 
κινδύνους που συνεπάγονται οι δίαιτες 
που ακολουθούνται χωρίς ιατρική 
παρακολούθηση, ιδίως όταν 
περιλαμβάνουν τη χρήση φαρμάκων κατά 
της παχυσαρκίας που λαμβάνονται χωρίς 
ιατρική συνταγή·

29. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τις 
βέλτιστες ιατρικές πρακτικές καθώς και 
ενημερωτικές εκστρατείες για τους 
κινδύνους που σχετίζονται με την 
παχυσαρκία και ιδίως την κοιλιακή 
παχυσαρκία· παροτρύνει τη διερεύνηση 
του ενδεχόμενου ρόλου των φαρμάκων 
κλινικά αποδεδειγμένης απώλειας βάρους 
που θα συμπληρώνουν, όπου αυτό είναι 
αναγκαίο, την υγιεινή διατροφή και την 
άσκηση·

Or. en

Τροπολογία 324
Adriana Poli Bortone

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τις 
βέλτιστες ιατρικές πρακτικές καθώς και 
ενημερωτικές εκστρατείες για τους 

29. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τις 
βέλτιστες ιατρικές πρακτικές καθώς και 
ενημερωτικές εκστρατείες για τους 
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κινδύνους που σχετίζονται με την 
παχυσαρκία και ιδίως την κοιλιακή 
παχυσαρκία· παροτρύνει την Επιτροπή να 
παράσχει πληροφόρηση σχετικά με τους 
κινδύνους που συνεπάγονται οι δίαιτες που 
ακολουθούνται χωρίς ιατρική 
παρακολούθηση, ιδίως όταν 
περιλαμβάνουν τη χρήση φαρμάκων κατά 
της παχυσαρκίας που λαμβάνονται χωρίς 
ιατρική συνταγή·

κινδύνους που σχετίζονται με την 
παχυσαρκία και ιδίως την κοιλιακή 
παχυσαρκία και να στηρίξει τις 
εκστρατείες κατάρτισης των 
επαγγελματιών του τομέα υγειονομικής 
περίθαλψης σχετικά με την πρόληψη και 
τις εκστρατείες δημόσιας ενημέρωσης 
σχετικά με την πρόληψη των διαφόρων 
παραγόντων κινδύνου εμφάνισης 
καρδιαγγειακών ασθενειών· παροτρύνει 
την Επιτροπή να παράσχει πληροφόρηση 
σχετικά με τους κινδύνους που 
συνεπάγονται οι δίαιτες που 
ακολουθούνται χωρίς ιατρική 
παρακολούθηση, ιδίως όταν 
περιλαμβάνουν τη χρήση φαρμάκων κατά 
της παχυσαρκίας που λαμβάνονται χωρίς 
ιατρική συνταγή·

Or. it

Τροπολογία 325
Kathy Sinnott

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τις 
βέλτιστες ιατρικές πρακτικές καθώς και 
ενημερωτικές εκστρατείες για τους 
κινδύνους που σχετίζονται με την 
παχυσαρκία και ιδίως την κοιλιακή 
παχυσαρκία· παροτρύνει την Επιτροπή να 
παράσχει πληροφόρηση σχετικά με τους 
κινδύνους που συνεπάγονται οι δίαιτες που 
ακολουθούνται χωρίς ιατρική 
παρακολούθηση, ιδίως όταν 
περιλαμβάνουν τη χρήση φαρμάκων κατά 
της παχυσαρκίας που λαμβάνονται χωρίς 
ιατρική συνταγή·

29. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τις 
βέλτιστες ιατρικές πρακτικές, για 
παράδειγμα μέσω του ευρωπαϊκού 
φόρουμ για την υγεία, καθώς και 
ενημερωτικές εκστρατείες για τους 
κινδύνους που σχετίζονται με την 
παχυσαρκία και ιδίως την κοιλιακή 
παχυσαρκία· παροτρύνει την Επιτροπή να 
παράσχει πληροφόρηση σχετικά με τους 
κινδύνους που συνεπάγονται οι δίαιτες που 
ακολουθούνται χωρίς ιατρική 
παρακολούθηση, ιδίως όταν 
περιλαμβάνουν τη χρήση φαρμάκων κατά 
της παχυσαρκίας που λαμβάνονται χωρίς 
ιατρική συνταγή ή έγκριση·

Or. en
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Τροπολογία 326
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τις 
βέλτιστες ιατρικές πρακτικές καθώς και 
ενημερωτικές εκστρατείες για τους 
κινδύνους που σχετίζονται με την 
παχυσαρκία και ιδίως την κοιλιακή 
παχυσαρκία· παροτρύνει την Επιτροπή να 
παράσχει πληροφόρηση σχετικά με τους 
κινδύνους που συνεπάγονται οι δίαιτες που 
ακολουθούνται χωρίς ιατρική 
παρακολούθηση, ιδίως όταν 
περιλαμβάνουν τη χρήση φαρμάκων κατά 
της παχυσαρκίας που λαμβάνονται χωρίς 
ιατρική συνταγή·

29. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τις 
βέλτιστες ιατρικές πρακτικές καθώς και 
ενημερωτικές εκστρατείες για τους 
κινδύνους που σχετίζονται με την 
παχυσαρκία και ιδίως την κοιλιακή 
παχυσαρκία· παροτρύνει την Επιτροπή να 
παράσχει πληροφόρηση σχετικά με τους 
κινδύνους που συνεπάγονται οι δίαιτες που 
ακολουθούνται χωρίς ιατρική 
παρακολούθηση, ιδίως όταν 
περιλαμβάνουν τη χρήση φαρμάκων κατά 
της παχυσαρκίας που λαμβάνονται χωρίς 
ιατρική συνταγή· καλεί την Επιτροπή να 
δώσει μεγαλύτερη προσοχή στο 
πρόβλημα του υποσιτισμού, της
ανεπαρκούς διατροφής και της 
αφυδάτωσης·

Or. de

Τροπολογία 327
Αντώνιος Τρακατέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τις 
βέλτιστες ιατρικές πρακτικές καθώς και 
ενημερωτικές εκστρατείες για τους 
κινδύνους που σχετίζονται με την 
παχυσαρκία και ιδίως την κοιλιακή 
παχυσαρκία· παροτρύνει την Επιτροπή να 
παράσχει πληροφόρηση σχετικά με τους 

29. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
ευρωπαϊκούς ανθρωπομετρικούς δείκτες 
και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με 
τους καρδιομεταβολικούς παράγοντες 
κινδύνου που συνδέονται με την 
παχυσαρκία, ούτως ώστε να προωθήσει 
τις βέλτιστες ιατρικές πρακτικές καθώς και 
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κινδύνους που συνεπάγονται οι δίαιτες που 
ακολουθούνται χωρίς ιατρική 
παρακολούθηση, ιδίως όταν 
περιλαμβάνουν τη χρήση φαρμάκων κατά 
της παχυσαρκίας που λαμβάνονται χωρίς 
ιατρική συνταγή·

ενημερωτικές εκστρατείες για τους 
κινδύνους που σχετίζονται με την 
παχυσαρκία και ιδίως την κοιλιακή 
παχυσαρκία· παροτρύνει την Επιτροπή να 
παράσχει πληροφόρηση σχετικά με τους 
κινδύνους που συνεπάγονται οι δίαιτες που 
ακολουθούνται χωρίς ιατρική 
παρακολούθηση, ιδίως όταν 
περιλαμβάνουν τη χρήση φαρμάκων κατά 
της παχυσαρκίας που λαμβάνονται χωρίς 
ιατρική συνταγή·

Or. en

Τροπολογία 328
Pilar Ayuso

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29a. αναγνωρίζει ότι οι προσπάθειες που
καταβάλλουν πολλοί Ευρωπαίοι για την
επιτυχή διαχείριση του βάρους τους
υπονομεύονται από διαιτητικά προϊόντα
και προγράμματα, που δεν στηρίζονται σε
ορθά, κλινικά επιστημονικά στοιχεία, που 
παραπλανούν με τους ισχυρισμούς τους
και που δεν διαθέτουν ιατρική έγκριση·
καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει 
λεπτομερή αξιολόγηση της αγοράς 
προγραμμάτων και προϊόντων απώλειας 
βάρους και να προβεί σε σαφή διάκριση
μεταξύ όσων έχουν αποδειχθεί κλινικά 
και όσων δεν έχουν·

Or. en
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Τροπολογία 329
John Bowis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να χρηματοδοτήσουν την έρευνα
των σχέσεων μεταξύ της παχυσαρκίας
και των χρόνιων ασθενειών, όπως ο
καρκίνος και ο διαβήτης, καθώς η
επιδημιολογική έρευνα πρέπει να
εντοπίσει τους παράγοντες που
σχετίζονται κυρίως με την αύξηση της
συχνότητας εμφάνισης της παχυσαρκίας·
ζητεί επίσης τη διενέργεια μελετών που 
θα συγκρίνουν και θα αξιολογούν την 
αποτελεσματικότητα των διαφόρων 
παρεμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 330
Anja Weisgerber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29a. παρατηρεί ότι υπονομεύεται η
επιτυχία των προσπαθειών πολλών
Ευρωπαίων να προσέξουν το βάρος τους
μέσω διαιτητικών προϊόντων και
προγραμμάτων, τα οποία δεν στηρίζονται 
σε ορθές κλινικές μελέτες, καθώς αυτά
παραπλανούν με τους ισχυρισμούς τους
και δεν διαθέτουν ιατρική έγκριση· καλεί
την Επιτροπή να διεξαγάγει λεπτομερή
αξιολόγηση της αγοράς προϊόντων και
προγραμμάτων για την απώλεια βάρους
και μέσω αυτής να προβεί σε σαφή
διάκριση μεταξύ των κλινικά 
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δοκιμασμένων και των άλλων προϊόντων·

Or. de

Τροπολογία 331
Αντώνιος Τρακατέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29a. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν
σύστημα που θα διασφαλίζει την
πρόσβαση και την ποιότητα των
υπηρεσιών πρόληψης, ανίχνευσης και
διαχείρισης του υπερβολικού βάρους, της
παχυσαρκίας και των συναφών χρόνιων
ασθενειών·

Or. en

Τροπολογία 332
Kathy Sinnott

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29β. καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
την Επιτροπή να χρηματοδοτήσουν τη
βασική έρευνα για τη διερεύνηση των
σχέσεων μεταξύ της παχυσαρκίας και
των χρόνιων ασθενειών, όπως ο
καρκίνος, καθώς και μελέτες για τη
σύγκριση και την αξιολόγηση διαφόρων
παρεμβάσεων· πρέπει να
πραγματοποιηθεί επιδημιολογική έρευνα,
ούτως ώστε να εντοπισθούν οι
παράγοντες που σχετίζονται κυρίως με
την αύξηση της συχνότητας εμφάνισης
της παχυσαρκίας και, μαζί με τις μελέτες
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των παρεμβάσεων και την έρευνα για
τους ψυχολογικούς παράγοντες, πρέπει να
εντοπισθούν και οι παράγοντες εκείνοι 
που ενδέχεται να διευκολύνουν την 
αλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 333
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. χαιρετίζει την ένταξη του «διαβήτη και 
της παχυσαρκίας» ως προτεραιότητας στο 
πλαίσιο του 7ου προγράμματος πλαισίου 
για την υγεία·

30. χαιρετίζει την ένταξη του «διαβήτη και 
της παχυσαρκίας» ως προτεραιότητας στο 
πλαίσιο του 7ου προγράμματος πλαισίου 
για την υγεία, δεδομένου ότι ο διαβήτης 
αποτελεί χρόνια νόσο που σχετίζεται 
συχνά με την παχυσαρκία, ιδίως την 
κοιλιακή παχυσαρκία·

Or. fr

Τροπολογία 334
Adriana Poli Bortone

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. χαιρετίζει την ένταξη του «διαβήτη και 
της παχυσαρκίας» ως προτεραιότητας στο 
πλαίσιο του 7ου προγράμματος πλαισίου 
για την υγεία·

30. χαιρετίζει την ένταξη του «διαβήτη και 
της παχυσαρκίας» ως προτεραιότητας στο 
πλαίσιο του 7ου προγράμματος πλαισίου 
για την υγεία και ζητεί να 
συμπεριληφθούν και οι άλλοι παράγοντες 
κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών
νόσων·

Or. it
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Τροπολογία 335
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. χαιρετίζει την ένταξη του «διαβήτη και 
της παχυσαρκίας» ως προτεραιότητας στο 
πλαίσιο του 7ου προγράμματος πλαισίου 
για την υγεία·

30. χαιρετίζει την ένταξη του «διαβήτη και 
της παχυσαρκίας» ως προτεραιότητας στο 
πλαίσιο του 7ου προγράμματος πλαισίου 
για την υγεία και ζητεί από την Επιτροπή 
να χρηματοδοτήσει τη βασική έρευνα, 
όπως ο εντοπισμός και η αξιολόγηση 
πολυμεταβλητών βιολογικών δεικτών σε 
υποκατηγορίες υποκειμένων, ούτως ώστε 
να διευκρινιστούν οι βιολογικοί
μηχανισμοί που οδηγούν στην 
παχυσαρκία·

Or. en

Τροπολογία 336
Philip Bushill-Matthews

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30a. επισημαίνει εκτιμήσεις που
καταδεικνύουν ότι το 40% των ασθενών
στα νοσοκομεία και μεταξύ 40 και 80% 
των ατόμων στα γηροκομεία
υποσιτίζονται· καλεί τα κράτη μέλη να
βελτιώσουν την ποσότητα και την
ποιότητα του φαγητού στα νοσοκομεία
και τα γηροκομεία, κάτι που θα οδηγήσει 
σε μείωση του χρόνου νοσηλείας·

Or. en
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Τροπολογία 337
Αδάμος Αδάμου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30a. ενθαρρύνει την περαιτέρω 
επιστημονική έρευνα και παρακολούθηση 
της κοιλιακής παχυσαρκίας στο πλαίσιο 
του προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ στον 
τομέα της έρευνας·

Or. el

Τροπολογία 338
John Bowis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30a. ενθαρρύνει την περαιτέρω 
επιστημονική έρευνα και παρακολούθηση
της κοιλιακής παχυσαρκίας στο πλαίσιο 
του προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ στον 
τομέα της έρευνας·

Or. en

Τροπολογία 339
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και 
στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των 

31. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και 
στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των 
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κρατών μελών. κρατών μελών και των υποψήφιων προς
ένταξη χωρών, καθώς και στην 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας.

Or. en

Τροπολογία 340
Adriana Poli Bortone

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30a. προτρέπει την Επιτροπή να τηρήσει
μια περισσότερο ολιστική προσέγγιση στη
διατροφή και να καταστήσει τον 
υποσιτισμό, παράλληλα με την
παχυσαρκία, βασική προτεραιότητα
στους τομείς της διατροφής και της
υγείας, ενσωματώνοντάς τον, όπου αυτό 
είναι εφικτό, σε ερευνητικές 
πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από 
την ΕΕ και στις εταιρικές σχέσεις σε 
επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 341
Antonio De Blasio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30a. είναι πεπεισμένο ότι απαιτείται
οριζόντια προσέγγιση, τόσο σε ευρωπαϊκό
επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών 
μελών, για να αναπτυχθεί και να γίνει
δημοφιλής η υγιεινή διατροφή και ο
υγιεινός τρόπος ζωής, με την ευρύτερη 
έννοια του όρου, και για να επιλυθούν τα 
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υφιστάμενα προβλήματα, λαμβάνοντας 
υπόψη την πολυτομεακή τους φύση·

Or. hu

Τροπολογία 342
Adriana Poli Bortone

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30β. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν
μαθήματα και δραστηριότητες
κατάρτισης για τους επαγγελματίες του
ιατρικού/υγειονομικού κλάδου που θα 
στοχεύουν στην προαγωγή της 
ανίχνευσης, της διάγνωσης και της
αντιμετώπισης της κοιλιακής
παχυσαρκίας·

Or. it

Τροπολογία 343
Antonio De Blasio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30β. τονίζει τη σημασία μιας οριζόντιας
προσέγγισης στα προβλήματα που
προκαλούνται από τη διατροφή, το
υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία, 
ιδίως υπό το πρίσμα της κοινής
γεωργικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στο πλαίσιο της οποίας σε
πολλές περιπτώσεις, δεν εφιστάται
σήμερα προσοχή στις επιπτώσεις των 
επιδοτούμενων προγραμμάτων στην
υγεία, κατά την εξέταση των κοινοτικών 
επιχορηγήσεων·

Or. hu
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Τροπολογία 344
Adriana Poli Bortone

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30γ. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει
πανευρωπαϊκές εκστρατείες
πληροφόρησης που θα στοχεύουν στο
ευρύ κοινό και, ειδικότερα, στο ιατρικό
επάγγελμα, ούτως ώστε να αυξηθεί η
ενημέρωση όσον αφορά τους κινδύνους
της κοιλιακής παχυσαρκίας·

Or. it
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