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Tarkistus 1
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
Otsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen 
liittyviä terveyskysymyksiä koskevasta 
eurooppalaisesta strategiasta

valkoisesta kirjasta ”Ravitsemukseen, 
ylipainoon ja lihavuuteen sekä 
virheelliseen ja puutteelliseen 
ravitsemukseen liittyviä 
terveyskysymyksiä koskeva 
eurooppalainen strategia”

Or. de

Tarkistus 2
John Bowis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

- ottaa huomioon 5. ja 6. joulukuuta 2007 
kokoontuneen työllisyyttä, 
sosiaalipolitiikkaa, terveyttä ja kuluttaja-
asioita käsittelevän neuvoston tekemät 
päätelmät aiheesta ”ravitsemukseen, 
ylipainoon ja lihavuuteen liittyviä 
terveyskysymyksiä koskevan 
eurooppalaisen strategian toteuttaminen”,

Or. en

Tarkistus 3
Lambert van Nistelrooij ja Avril Doyle

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 a viite (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

- ottaa huomioon 6. joulukuuta 2007 
kokoontuneen työllisyyttä, 
sosiaalipolitiikkaa, terveyttä ja kuluttaja-
asioita käsittelevän neuvoston päätelmät 
ravitsemusta, ylipainoa ja lihavuutta 
koskevasta eurooppalaisesta strategiasta,

Or. en

Tarkistus 4
John Bowis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

- ottaa huomioon komission vihreän 
kirjan ”Uutta ajattelua 
kaupunkiliikenteeseen” 
(KOM(2007)0551),

Or. en

Tarkistus 5
Avril Doyle

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 9 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

- ottaa huomioon komission vihreän 
kirjan ”Uutta ajattelua 
kaupunkiliikenteeseen” 
(KOM(2007)0551),

Or. en
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Tarkistus 6
Avril Doyle

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että ylipainosta ja lihavuudesta 
on tulossa yhä kasvava epidemia ja että ne 
ovat tärkeimpiä myötävaikuttajia 
kuolemaan johtaviin syihin Euroopassa,

A. katsoo, että ylipainosta ja lihavuudesta 
on tulossa yhä kasvava epidemia ja että ne 
ovat tärkeimpiä myötävaikuttajia 
kuolleisuuteen ja sairastuvuuteen
Euroopassa,

Or. en

Tarkistus 7
John Bowis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että ylipainosta ja lihavuudesta 
on tulossa yhä kasvava epidemia ja että ne 
ovat tärkeimpiä myötävaikuttajia 
kuolemaan johtaviin syihin Euroopassa,

A. katsoo, että ylipainosta ja lihavuudesta 
sekä ruokavalioon liittyvistä sairauksista
on tulossa yhä kasvava epidemia ja että ne 
ovat tärkeimpiä myötävaikuttajia 
kuolleisuuteen ja sairastuvuuteen
Euroopassa,

Or. en

Tarkistus 8
Linda McAvan

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että ylipainosta ja lihavuudesta 
on tulossa yhä kasvava epidemia ja että ne 
ovat tärkeimpiä myötävaikuttajia 
kuolemaan johtaviin syihin Euroopassa,

A. katsoo, että ylipainosta ja lihavuudesta 
sekä ruokavalioon liittyvistä sairauksista
on tulossa yhä kasvava epidemia ja että ne 
ovat tärkeimpiä myötävaikuttajia 
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sairastuvuuteen Euroopassa,

Or. en

Tarkistus 9
Horst Schnellhardt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että ylipainosta ja lihavuudesta 
on tulossa yhä kasvava epidemia ja että ne 
ovat tärkeimpiä myötävaikuttajia 
kuolemaan johtaviin syihin Euroopassa,

A. katsoo, että ylipaino ja lihavuus 
lisääntyvät ja että ne ovat tärkeimpiä 
myötävaikuttajia sairastuvuuteen
Euroopassa,

Or. de

Tarkistus 10
Kathy Sinnott

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että ylipainosta ja lihavuudesta 
on tulossa yhä kasvava epidemia ja että ne 
ovat tärkeimpiä myötävaikuttajia 
kuolemaan johtaviin syihin Euroopassa,

A. katsoo, että ylipainosta ja lihavuudesta 
on tulossa yhä kasvava epidemia ja että ne 
ovat tärkeimpiä myötävaikuttajia 
kuolleisuuteen ja sairastuvuuteen
Euroopassa,

Or. en

Tarkistus 11
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että ylipainosta ja lihavuudesta 
on tulossa yhä kasvava epidemia ja että ne 
ovat tärkeimpiä myötävaikuttajia 
kuolemaan johtaviin syihin Euroopassa,

A. katsoo, että ylipainosta ja lihavuudesta 
sekä virheellisestä ja puutteellisesta 
ravitsemuksesta on tulossa yhä kasvava 
epidemia ja että ne ovat tärkeimpiä 
myötävaikuttajia sairastuvuuteen
Euroopassa,

Or. de

Tarkistus 12
Antonios Trakatellis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että ylipainosta ja lihavuudesta
on tulossa yhä kasvava epidemia ja että ne 
ovat tärkeimpiä myötävaikuttajia 
kuolemaan johtaviin syihin Euroopassa, 

A. katsoo, että ylipaino ja lihavuus ovat
yhä kasvava epidemia ja että ne ovat 
tärkeimpiä myötävaikuttajia 
sairastuvuuteen Euroopassa,

Or. en

Tarkistus 13
Adriana Poli Bortone

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että 
ylipaino/lihavuus yhdessä tupakoinnin, 
dyslipidemian, verenpainetaudin, 
diabeteksen, virheellisen ravitsemuksen, 
istuvan elämäntavan, stressin ja 
ilmansaasteiden kanssa aiheuttaa yli 
92 prosenttia riskistä sairastua sydän- ja 
verisuonitauteihin ja on yleisin kuolinsyy 
Euroopassa (1,9 miljoonaa kuolemaa 
vuosittain 25 jäsenvaltion EU:ssa),
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Or. it

Tarkistus 14
Frédérique Ries

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että yli 3 miljoonaa lasta on 
lihavia ja melkein 22 miljoonaa 
ylipainoisia ja että nämä luvut kasvavat 
nopeasti,

C. toteaa, että yli 5 miljoonaa lasta on 
lihavia ja melkein 22 miljoonaa 
ylipainoisia ja että nämä luvut kasvavat 
nopeasti, minkä vuoksi ylipainoisten ja 
lihavien lasten määrän ennustetaan 
lisääntyvän 1,3 miljoonalla vuoteen 2010 
mennessä,

Or. en

Tarkistus 15
Philip Bushill-Matthews

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että lihavuudesta ja 
ylipainosta johtuvien sairauksien 
arvellaan kuluttavan Euroopassa 
6 prosenttia hallitusten 
terveydenhoitomenoista; ottaa huomioon, 
että kyseisten sairauksien välilliset 
kustannukset ovat esimerkiksi 
tuottavuuden alenemisen ja sairauslomien
vuoksi huomattavasti tätä korkeammat,

Or. en
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Tarkistus 16
Edite Estrela

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että 
vyötärölihavuuden on tieteellisesti todettu 
olevan eräs lukuisten painoon liittyvien 
sairauksien, kuten sydän- ja 
verisuonitautien ja tyypin 2 diabeteksen, 
tärkeimmistä ennusmerkeistä,

Or. en

Tarkistus 17
John Bowis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että lapsena 
omaksutut ruokailutottumukset säilyvät 
usein aikuisuuteen asti ja että tutkimukset 
ovat osoittaneet, että lihavista lapsista 
tulee todennäköisesti lihavia aikuisia,

Or. en

Tarkistus 18
Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että lasten 
liikkumisetäisyys kodin ulkopuolella on 
pienentynyt merkittävästi, koska 
päivittäiset matkat tehdään yhä 
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harvemmin jalan tai polkupyörällä ja 
liikuntamahdollisuuksia ei pidetä 
houkuttelevina tai niitä ei huomata,

Or. de

Tarkistus 19
Horst Schnellhardt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että Euroopan kansalaiset elävät 
"obesogeenisessä" ympäristössä, jossa 
energiatiheiden tuotteiden nauttiminen ja 
istuva elämäntapa ovat kasvattaneet
lihavuusriskiä,

D. toteaa, että Euroopan kansalaiset elävät 
"obesogeenisessä" ympäristössä, jossa 
istuva elämäntapa on kasvattanut
lihavuusriskiä,

Or. de

Tarkistus 20
Kathy Sinnott

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että Euroopan kansalaiset elävät 
"obesogeenisessä" ympäristössä, jossa 
energiatiheiden tuotteiden nauttiminen ja 
istuva elämäntapa ovat kasvattaneet 
lihavuusriskiä,

toteaa, että Euroopan kansalaiset ja yhä 
enenevässä määrin erityisesti lapset elävät 
"obesogeenisessä" ympäristössä, jossa 
energiatiheiden tuotteiden nauttiminen ja 
istuva elämäntapa ovat kasvattaneet 
lihavuusriskiä; ottaa huomioon ruokaan 
liittyvien sekä fyysisten että psyykkisten 
sairauksien nykyisen tiheän esiintyvyyden 
erityisesti nuoren väestönosan 
keskuudessa,

Or. en
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Tarkistus 21
John Bowis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. katsoo huonon ruokavalion 
aiheuttavan merkittävän riskin sairastua 
muihin ruokavalioon liittyviin 
sairauksiin, joihin kuolee huomattava 
määrä ihmisiä EU:ssa ja joihin 
lukeutuvat sydänsairaudet, syöpä, 
diabetes ja aivohalvaus,

Or. en

Tarkistus 22
Linda McAvan

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. katsoo huonon ruokavalion 
aiheuttavan merkittävän riskin sairastua 
muihin ruokavalioon liittyviin 
sairauksiin, joihin kuolee huomattava 
määrä ihmisiä EU:ssa ja joihin 
lukeutuvat sydänsairaudet, syöpä ja 
aivohalvaus,

Or. en

Tarkistus 23
Antonios Trakatellis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että Maailman 
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terveysjärjestön vuoden 2005 Euroopan 
terveyskertomuksessa osoitetaan 
analyysein, että suuri osa kuolemista ja 
sairauksista johtuu seitsemästä 
riskitekijästä, joista kuusi 
(verenpainetauti, kolesteroli, 
painoindeksi, riittämätön hedelmien ja 
vihannesten syönti, liikunnan puute ja 
liiallinen alkoholin käyttö) liittyy 
ruokavalioon ja liikuntaan, ja että näihin 
terveystekijöihin on puututtava 
samanaikaisesti, jotta suuri määrä 
kuolemia ja sairastapauksia voitaisiin 
estää,

Or. en

Tarkistus 24
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että liikunta on ensisijainen 
keino estää ylipainon kertymistä, ja panee 
huolestuneena merkille, että kolmasosa 
eurooppalaisista ei koskaan harrasta 
liikuntaa vapaa-aikanaan ja että 
keskimäärin Euroopan asukas viettää viisi 
tuntia päivässä istuen,

E. katsoo, että liikunta yhdessä 
tasapainoisen ruokavalion kanssa on 
ensisijainen keino estää ylipainon 
kertymistä, ja panee huolestuneena 
merkille, että kolmasosa eurooppalaisista ei 
koskaan harrasta liikuntaa vapaa-aikanaan,
että eurooppalaiset viettävät keskimäärin 
yli viisi tuntia päivässä istuen eivätkä 
monetkaan heistä noudata tasapainoista 
ruokavaliota,

Or. fr

Tarkistus 25
John Bowis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että liikunta on ensisijainen 
keino estää ylipainon kertymistä, ja panee 
huolestuneena merkille, että kolmasosa 
eurooppalaisista ei koskaan harrasta 
liikuntaa vapaa-aikanaan ja että 
keskimäärin Euroopan asukas viettää viisi 
tuntia päivässä istuen,

E. katsoo, että liikunta sekä terveellinen ja 
tasapainoinen ruokavalio ovat ensisijaisia 
keinoja estää ylipainon kertymistä, ja 
panee huolestuneena merkille, että 
kolmasosa eurooppalaisista ei koskaan 
harrasta liikuntaa vapaa-aikanaan ja että 
keskimäärin Euroopan asukas viettää yli
viisi tuntia päivässä istuen,

Or. en

Tarkistus 26
Linda McAvan

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että liikunta on ensisijainen 
keino estää ylipainon kertymistä, ja panee 
huolestuneena merkille, että kolmasosa 
eurooppalaisista ei koskaan harrasta 
liikuntaa vapaa-aikanaan ja että 
keskimäärin Euroopan asukas viettää viisi 
tuntia päivässä istuen,

E. katsoo, että liikunta ja terveellisempi 
ruokavalio ovat ensisijaisia keinoja estää 
ylipainon kertymistä, ja panee 
huolestuneena merkille, että kolmasosa 
eurooppalaisista ei koskaan harrasta 
liikuntaa vapaa-aikanaan ja että 
keskimäärin Euroopan asukas viettää yli
viisi tuntia päivässä istuen,

Or. en

Tarkistus 27
Péter Olajos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että liikunta on ensisijainen 
keino estää ylipainon kertymistä, ja panee 
huolestuneena merkille, että kolmasosa 
eurooppalaisista ei koskaan harrasta 

E. katsoo, että oikeanlainen ruokavalio ja 
liikunta ovat ensisijaisia keinoja estää 
ylipainon kertymistä, ja panee 
huolestuneena merkille, että kolmasosa 
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liikuntaa vapaa-aikanaan ja että 
keskimäärin Euroopan asukas viettää viisi 
tuntia päivässä istuen,

eurooppalaisista ei koskaan harrasta 
liikuntaa vapaa-aikanaan ja että 
keskimäärin Euroopan asukas viettää yli
viisi tuntia päivässä istuen,

Or. hu

Tarkistus 28
Thomas Ulmer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että liikunta on ensisijainen 
keino estää ylipainon kertymistä, ja panee 
huolestuneena merkille, että kolmasosa 
eurooppalaisista ei koskaan harrasta 
liikuntaa vapaa-aikanaan ja että 
keskimäärin Euroopan asukas viettää viisi 
tuntia päivässä istuen,

E. katsoo, että liikunta on ensisijainen 
keino estää ylipainon kertymistä, ja panee 
merkille, että kolmasosa eurooppalaisista ei 
koskaan harrasta liikuntaa vapaa-aikanaan 
ja että keskimäärin Euroopan asukas 
viettää yli viisi tuntia päivässä istuen,

Or. de

Tarkistus 29
John Bowis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että asiantuntijat 
tunnustavat nykyään laajalti 
vyötärölihavuuden olevan yleisin syy 
kardiometabolisille poikkeavuuksille, 
jotka lisäävät riskiä sairastua sydän- ja 
verisuonitauteihin sekä tyypin 2 
diabetekseen,

Or. en
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Tarkistus 30
Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. katsoo, että ainoastaan tietoisuus 
terveellisen ravitsemuksen ja liikunnan 
yhteyksistä voi saada ihmiset muuttamaan 
käyttäytymistään,

Or. de

Tarkistus 31
Horst Schnellhardt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että liikuntatuntien 
määrä on vähentynyt kuluneen 
vuosikymmenen aikana sekä ala- että 
yläasteen kouluissa ja että liikuntatiloissa 
ja -varusteissa on valtavia eroja 
jäsenvaltioiden välillä,

Or. de

Tarkistus 32
Antonios Trakatellis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. katsoo, että terveellisellä 
ruokavaliolla on oltava tiettyjä 
määrällisiä ja laadullisia ominaisuuksia, 
se on mukautettava yksilön tarpeisiin ja 
siinä on aina noudatettava tiukasti 
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ravitsemusperiaatteita, 

Or. en

Tarkistus 33
Antonios Trakatellis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F b. katsoo, että jotta ruokavaliolla olisi 
myönteisiä terveysvaikutuksia, sen on 
täytettävä seuraavat vaatimukset: (1) 
ravintoaine- ja energiasisältö 
(ravintoarvo), (2) terveys- ja toksikologiset 
vaatimukset (elintarvikkeiden 
turvallisuus), (3) elintarvikkeiden 
luonnolliset ominaisuudet 
(”esteettiset/maulliset” ja 
”ruoansulatukselliset” ominaisuudet), (4) 
elintarvikkeiden tuotannon ekologinen 
luonne (kestävä maatalous),

Or. en

Tarkistus 34
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että ylipainoa ja lihavuutta olisi 
torjuttava kokonaisvaltaisella 
lähestymistavalla, joka ulottuu eri 
politiikanaloille ja hallintotasoille, 
etenkin kansallisesti ja paikallisesti,

katsoo, että ylipainoa ja lihavuutta olisi 
torjuttava kokonaisvaltaisella 
lähestymistavalla ottaen samalla 
huomioon poliittisten ratkaisujen 
rajallisuus,

Or. sv
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Tarkistus 35
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että ylipainoa ja lihavuutta olisi 
torjuttava kokonaisvaltaisella 
lähestymistavalla, joka ulottuu eri 
politiikanaloille ja hallintotasoille, etenkin 
kansallisesti ja paikallisesti,

katsoo, että ylipainoa, lihavuutta, 
virheravitsemusta ja puutteellista 
ravitsemusta olisi torjuttava 
kokonaisvaltaisella lähestymistavalla, joka 
ulottuu eri politiikanaloille ja 
hallintotasoille, etenkin kansallisesti, 
alueellisesti ja paikallisesti,

Or. de

Tarkistus 36
Thomas Ulmer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että ylipainoa ja lihavuutta olisi 
torjuttava kokonaisvaltaisella 
lähestymistavalla, joka ulottuu eri 
politiikanaloille ja hallintotasoille, etenkin 
kansallisesti ja paikallisesti,

G. katsoo, että ylipainoa ja lihavuutta olisi 
torjuttava kokonaisvaltaisella 
lähestymistavalla, joka ulottuu eri 
politiikanaloille ja hallintotasoille, etenkin 
kansallisesti ja paikallisesti, ja ottaen 
toissijaisuusperiaate kaikin tavoin 
huomioon,

Or. de

Tarkistus 37
John Bowis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. katsoo, että alkoholin ja sen suuren 
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kalorimäärän sekä tupakoinnin 
merkitystä ei pidä sivuuttaa, sillä ne 
vääristävät ruokahalua ja aiheuttavat 
useita terveysriskejä,

Or. en

Tarkistus 38
Kathy Sinnott

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. katsoo, että sekä liikaa että liian 
vähän syövien olisi kehitettävä terve 
suhtautuminen ruokaan,

Or. en

Tarkistus 39
Horst Schnellhardt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. panee merkille ongelman sosiaalisen 
ulottuvuuden ja etenkin sen, että eniten 
ylipainoa ja lihavuutta on alemmissa 
sosioekonomisissa ryhmissä; toteaa 
huolestuneena, että lihavuus saattaa 
syventää terveyteen ja sosioekonomiseen 
tilanteeseen liittyvää epätasa-arvoisuutta,

H. panee merkille ongelman sosiaalisen 
ulottuvuuden ja etenkin sen, että eniten 
ylipainoa ja lihavuutta on alemmissa 
sosioekonomisissa ryhmissä,

Or. de
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Tarkistus 40
Kathy Sinnott

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. panee merkille ongelman sosiaalisen 
ulottuvuuden ja etenkin sen, että eniten 
ylipainoa ja lihavuutta on alemmissa 
sosioekonomisissa ryhmissä; toteaa 
huolestuneena, että lihavuus saattaa 
syventää terveyteen ja sosioekonomiseen 
tilanteeseen liittyvää epätasa-arvoisuutta,

H. panee merkille ongelman sosiaalisen 
ulottuvuuden ja etenkin sen, että eniten 
ylipainoa ja lihavuutta on alemmissa 
sosioekonomisissa ryhmissä, koska 
taloudellisesti huonossa asemassa olevilla 
ihmisillä ei ole varaa ostaa tuoreita 
elintarvikkeita, minkä vuoksi he 
kuluttavat enemmän natriumglutamaattia 
sisältävää ”roskaruokaa”; toteaa 
huolestuneena, että lihavuus saattaa 
syventää tätä terveyteen ja 
sosioekonomiseen tilanteeseen liittyvää 
epätasa-arvoisuutta,

Or. en

Tarkistus 41
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. panee merkille ongelman sosiaalisen 
ulottuvuuden ja etenkin sen, että eniten 
ylipainoa ja lihavuutta on alemmissa 
sosioekonomisissa ryhmissä; toteaa 
huolestuneena, että lihavuus saattaa 
syventää terveyteen ja sosioekonomiseen 
tilanteeseen liittyvää epätasa-arvoisuutta,

H. panee merkille ongelman sosiaalisen 
ulottuvuuden ja etenkin sen, että ylipainoa 
ja lihavuutta sekä virheravitsemusta, 
puutteellista ravitsemusta ja elimistön 
kuivumista esiintyy eniten alemmissa 
sosioekonomisissa ryhmissä; toteaa 
huolestuneena, että tämä saattaa syventää 
terveyteen ja sosioekonomiseen 
tilanteeseen liittyvää epätasa-arvoisuutta,

Or. de
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Tarkistus 42
Evangelia Tzampazi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Η. panee merkille ongelman sosiaalisen 
ulottuvuuden ja etenkin sen, että eniten 
ylipainoa ja lihavuutta on alemmissa 
sosioekonomisissa ryhmissä; toteaa 
huolestuneena, että lihavuus saattaa 
syventää terveyteen ja sosioekonomiseen 
tilanteeseen liittyvää epätasa-arvoisuutta,

Η. panee merkille ongelman sosiaalisen 
ulottuvuuden ja etenkin sen, että eniten 
ylipainoa ja lihavuutta on alemmissa 
sosioekonomisissa ryhmissä; toteaa 
huolestuneena, että lihavuus saattaa 
syventää terveyteen ja sosioekonomiseen 
tilanteeseen liittyvää epätasa-arvoisuutta
erityisesti kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevissa väestöryhmissä, kuten 
vammaisten keskuudessa,

Or. el

Tarkistus 43
Thomas Ulmer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. panee merkille ongelman sosiaalisen 
ulottuvuuden ja etenkin sen, että eniten 
ylipainoa ja lihavuutta on alemmissa 
sosioekonomisissa ryhmissä; toteaa 
huolestuneena, että lihavuus saattaa 
syventää terveyteen ja sosioekonomiseen 
tilanteeseen liittyvää epätasa-arvoisuutta,

H. panee merkille ongelman sosiaalisen 
ulottuvuuden ja etenkin sen, että eniten 
ylipainoa ja lihavuutta on alemmissa 
sosioekonomisissa ryhmissä; toteaa, että 
lihavuus saattaa syventää terveyteen ja 
sosioekonomiseen tilanteeseen liittyvää 
epätasa-arvoisuutta,

Or. de

Tarkistus 44
Adamos Adamou ja Dimitrios Papadimoulis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. ottaa huomioon, että useat 
väestöryhmät, kuten nuoret aikuiset, 
pienten lasten vanhemmat, vanhukset ja 
maahanmuuttajat, ovat uusia kasvavia 
riskiryhmiä,

Or. en

Tarkistus 45
Frédérique Ries

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. ottaa huomioon, että 
sosioekonominen eriarvoisuus laajenee 
uuteen ulottuvuuteen sitä mukaa kuin 
raaka-aineiden (esimerkiksi viljan, voin ja 
maidon) hinnat nousevat tavalla, joka on 
ennennäkemätön sekä kallistuneiden 
tuotteiden määrän että hinnannousun 
suuruuden osalta,

Or. en

Tarkistus 46
Evangelia Tzampazi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Η a. ottaa huomioon, että EU:n 
työikäisestä väestöstä 15 prosenttia on 
vammaisia; ottaa lisäksi huomioon 
tutkimusten osoittavan, että vammaisilla 
on muita suurempi lihavuusriski muun 
muassa energia-aineenvaihdunnan ja 
elimistön rakenteen patofysiologisten 
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muutosten sekä lihasten surkastumisen ja 
liikkumattomuuden vuoksi,

Or. el

Tarkistus 47
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. ottaa huomioon EU:n vuoden 2007 
inflaatioasteen, ostovoiman vähenemisen 
eräissä jäsenvaltioissa sekä 
elintarvikkeiden ja varsinkin hedelmien ja 
vihannesten hintojen nousun,

Or. fr

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Tarkistus 48
Frédérique Ries

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H b. katsoo, että raaka-aineiden 
kallistuminen ja eräissä jäsenvaltioissa 
laajamittaiseen jakeluun sovellettavien 
sääntöjen vaikeaselkoisuus ovat yhdessä 
nopeuttaneet peruselintarvikkeiden kuten 
hedelmien, vihannesten ja sokerittomien 
maitotaloustuotteiden hintojen nousua, 
mikä vaikuttaa käytettävissä oleviin 
varoihin suurimmassa osassa unionin 
kotitalouksista, ja katsoo, että EU:n on 
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vastattava tähän haasteeseen,

Or. fr

Tarkistus 49
Holger Krahmer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. pitää tärkeinä erilaisia perinteisiä 
keittiöitä, jotka olisi säilytettävä osana 
kulttuuriperintöämme ja joita olisi tuettava 
perusteltuina vaihtoehtoina pika- ja 
valmisruokakulttuureille,

J. katsoo, että erilaisia perinteisiä keittiöitä 
olisi tuettava osana kulttuuriperintöämme, 
mutta samalla olisi ryhdyttävä toimiin sen 
varmistamiseksi, että kuluttajat tietävät 
niiden todelliset vaikutukset terveyteen, 
jotta perusteltujen päätösten tekeminen 
helpottuisi,

Or. de

Tarkistus 50
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. pitää tärkeinä erilaisia perinteisiä 
keittiöitä, jotka olisi säilytettävä osana 
kulttuuriperintöämme ja joita olisi tuettava 
perusteltuina vaihtoehtoina pika- ja 
valmisruokakulttuureille,

J. pitää tärkeinä erilaisia perinteisiä 
keittiöitä, jotka olisi säilytettävä osana 
kulttuuriperintöämme; katsoo, että 
elintarvikkeiden ja ruokavalion laadulla 
ja monipuolisuudella on tärkeä osuus 
terveellisten ruokailutottumusten 
omaksumisessa,

Or. fr
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Tarkistus 51
Frédérique Ries

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. pitää tärkeinä erilaisia perinteisiä 
keittiöitä, jotka olisi säilytettävä osana 
kulttuuriperintöämme ja joita olisi tuettava 
perusteltuina vaihtoehtoina pika- ja 
valmisruokakulttuureille,

J. pitää tärkeinä erilaisia perinteisiä 
keittiöitä, esimerkiksi 
molekyyligastronomiaa sekä ravitsevaa ja 
hidasta ruokaa, jotka olisi säilytettävä 
osana kulttuuriperintöämme ja joita olisi 
tuettava perusteltuina vaihtoehtoina pika-
ja valmisruokakulttuureille tasapainoisen 
ruokavalion varmistamiseksi,

Or. en

Tarkistus 52
Horst Schnellhardt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. pitää tärkeinä erilaisia perinteisiä 
keittiöitä, jotka olisi säilytettävä osana 
kulttuuriperintöämme ja joita olisi tuettava 
perusteltuina vaihtoehtoina pika- ja 
valmisruokakulttuureille,

J. pitää tärkeinä erilaisia perinteisiä 
keittiöitä, jotka olisi säilytettävä osana 
kulttuuriperintöämme,

Or. de

Tarkistus 53
Holger Krahmer ja Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J a. katsoo, että eurooppalaisten 
kuluttajien olisi saatava tarvitsemansa 
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tiedot voidakseen laatia parhaista 
ravinnonlähteistä elämäntapaansa ja 
terveydentilaansa nähden sopivimman 
ruokavalion,

Or. de

Tarkistus 54
Kathy Sinnott

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J a. katsoo olevan tärkeää palauttaa 
perheisiin yhteinen ruokahetki, minkä 
ansiosta voidaan varmistaa, että ruoka on 
terveellisempää, koska se on itse tehtyä ja 
perheenjäsenet syövät sen rauhassa ja 
nauttien siitä ja tulevat näin ollen 
kylläisiksi, jolloin ylensyöntiin ei sorruta 
niin helposti,

Or. en

Tarkistus 55
Holger Krahmer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J b. katsoo, että noudatettaessa 
tasapainoista ruokavaliota satunnainen 
ruokailu pikaruokaravintoloissa ja 
satunnainen sokeripitoisten juomien ja 
rasvaisten ruokien nauttiminen voivat 
edistää ihmisten hyvinvointia eivätkä siksi 
ole haitaksi,

Or. de
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Tarkistus 56
Pilar Ayuso

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. panee merkille huononevan tilanteen 
markkinasektorilla ja sen, että 
ruokamainokset muodostavat noin puolet 
kaikista mainoksista lasten 
televisionkatseluaikoina ja että kolme 
neljäsosaa mainoksista koskee 
elintarvikkeita, joissa on paljon kaloreita 
ja vähän ravintoaineita; panee 
huolestuneena merkille uudenlaiset 
markkinointimuodot, joissa käytetään 
kaikkia teknisiä välineitä ja etenkin niin 
sanottuja seikkailupelejä, mukaan lukien 
matkapuhelimet, pikaviestit, videopelit ja 
interaktiiviset pelit internetissä,

K. ottaa huomioon, että äskettäisissä 
mainosalan itsesääntelyä koskevissa 
aloitteissa puututaan ruoan ja juomien 
mainonnan tasapainoon ja luonteeseen; 
panee merkille, että itsesääntelyn on 
katettava kaikki markkinointimuodot ja 
erityisesti Internetissä ja muissa uusissa 
viestimissä tapahtuva markkinointi,

Or. en

Tarkistus 57
Philip Bushill-Matthews

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. panee merkille huononevan tilanteen 
markkinasektorilla ja sen, että 
ruokamainokset muodostavat noin puolet 
kaikista mainoksista lasten 
televisionkatseluaikoina ja että kolme 
neljäsosaa mainoksista koskee 
elintarvikkeita, joissa on paljon kaloreita ja 
vähän ravintoaineita; panee huolestuneena 
merkille uudenlaiset markkinointimuodot, 
joissa käytetään kaikkia teknisiä välineitä 
ja etenkin niin sanottuja seikkailupelejä, 
mukaan lukien matkapuhelimet, 
pikaviestit, videopelit ja interaktiiviset pelit 
internetissä,

K. panee merkille, että ruokamainokset 
muodostavat noin puolet kaikista 
mainoksista lasten televisionkatseluaikoina 
ja että kolme neljäsosaa mainoksista 
koskee elintarvikkeita, joissa on paljon 
kaloreita ja vähän ravintoaineita; panee 
huolestuneena merkille uudenlaiset 
markkinointimuodot, joissa käytetään 
kaikkia teknisiä välineitä ja etenkin niin 
sanottuja seikkailupelejä, mukaan lukien 
matkapuhelimet, pikaviestit, videopelit ja 
interaktiiviset pelit Internetissä,
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Or. en

Tarkistus 58
Avril Doyle ja Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. panee merkille huononevan tilanteen 
markkinasektorilla ja sen, että 
ruokamainokset muodostavat noin puolet 
kaikista mainoksista lasten 
televisionkatseluaikoina ja että kolme 
neljäsosaa mainoksista koskee 
elintarvikkeita, joissa on paljon kaloreita ja 
vähän ravintoaineita; panee huolestuneena 
merkille uudenlaiset markkinointimuodot, 
joissa käytetään kaikkia teknisiä välineitä 
ja etenkin niin sanottuja seikkailupelejä, 
mukaan lukien matkapuhelimet, 
pikaviestit, videopelit ja interaktiiviset pelit 
internetissä,

K. katsoo, että äskettäisissä mainosalan 
itsesääntelyä koskevissa aloitteissa olisi 
luotava tasapaino ruoan ja juomien 
mainonnan luonteeseen ja puututtava 
siihen, että ruokamainokset muodostavat 
noin puolet kaikista mainoksista lasten 
televisionkatseluaikoina ja että kolme 
neljäsosaa mainoksista koskee 
elintarvikkeita, joissa on paljon kaloreita ja 
vähän ravintoaineita; panee huolestuneena 
merkille uudenlaiset markkinointimuodot, 
joissa käytetään kaikkia teknisiä välineitä 
ja etenkin niin sanottuja seikkailupelejä, 
mukaan lukien matkapuhelimet, 
pikaviestit, videopelit ja interaktiiviset pelit 
Internetissä ja muissa uusissa viestimissä,

Or. en

Tarkistus 59
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. panee merkille huononevan tilanteen 
markkinasektorilla ja sen, että 
ruokamainokset muodostavat noin puolet 
kaikista mainoksista lasten 
televisionkatseluaikoina ja että kolme 
neljäsosaa mainoksista koskee 
elintarvikkeita, joissa on paljon kaloreita 
ja vähän ravintoaineita; panee 

Poistetaan.



PE400.373v01-00 28/160 AM\702355FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

huolestuneena merkille uudenlaiset 
markkinointimuodot, joissa käytetään 
kaikkia teknisiä välineitä ja etenkin niin 
sanottuja seikkailupelejä, mukaan lukien 
matkapuhelimet, pikaviestit, videopelit ja 
interaktiiviset pelit internetissä,

Or. sv

Tarkistus 60
Frédérique Ries

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. panee merkille huononevan tilanteen 
markkinasektorilla ja sen, että 
ruokamainokset muodostavat noin puolet 
kaikista mainoksista lasten 
televisionkatseluaikoina ja että kolme 
neljäsosaa mainoksista koskee 
elintarvikkeita, joissa on paljon kaloreita 
ja vähän ravintoaineita; panee 
huolestuneena merkille uudenlaiset 
markkinointimuodot, joissa käytetään 
kaikkia teknisiä välineitä ja etenkin niin 
sanottuja seikkailupelejä, mukaan lukien 
matkapuhelimet, pikaviestit, videopelit ja 
interaktiiviset pelit internetissä,

K. panee merkille, että ruokamainokset 
muodostavat noin puolet kaikista 
mainoksista lasten televisionkatseluaikoina 
ja että on olemassa selviä todisteita siitä, 
että televisiomainokset vaikuttavat 2–
11-vuotiaiden lasten lyhytaikaisiin 
kulutustottumuksiin; panee huolestuneena 
merkille uudenlaiset markkinointimuodot, 
joissa käytetään kaikkia teknisiä välineitä 
ja etenkin niin sanottuja seikkailupelejä, 
mukaan lukien matkapuhelimet, 
pikaviestit, videopelit ja interaktiiviset pelit 
Internetissä,

Or. en

Tarkistus 61
Horst Schnellhardt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. panee merkille huononevan tilanteen 
markkinasektorilla ja sen, että 
ruokamainokset muodostavat noin puolet 

K. ottaa huomioon, että useat 
elintarvikkeiden tuottajat, mainos- ja 
markkinointiyritykset sekä terveys- ja 
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kaikista mainoksista lasten 
televisionkatseluaikoina ja että kolme 
neljäsosaa mainoksista koskee 
elintarvikkeita, joissa on paljon kaloreita 
ja vähän ravintoaineita; panee 
huolestuneena merkille uudenlaiset 
markkinointimuodot, joissa käytetään 
kaikkia teknisiä välineitä ja etenkin niin 
sanottuja seikkailupelejä, mukaan lukien 
matkapuhelimet, pikaviestit, videopelit ja 
interaktiiviset pelit internetissä,

kuluttajansuojayhdistykset ovat jo 
osoittaneet sitoutuvansa ruokavaliota, 
liikuntaa ja terveyttä käsittelevään 
Euroopan toimintafoorumiin ja voivat jo 
esitellä onnistuneita tutkimuksia ja 
hankkeita,

Or. de

Tarkistus 62
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. panee merkille huononevan tilanteen 
markkinasektorilla ja sen, että 
ruokamainokset muodostavat noin puolet 
kaikista mainoksista lasten 
televisionkatseluaikoina ja että kolme 
neljäsosaa mainoksista koskee 
elintarvikkeita, joissa on paljon kaloreita ja 
vähän ravintoaineita; panee huolestuneena 
merkille uudenlaiset markkinointimuodot, 
joissa käytetään kaikkia teknisiä välineitä 
ja etenkin niin sanottuja seikkailupelejä, 
mukaan lukien matkapuhelimet, 
pikaviestit, videopelit ja interaktiiviset pelit 
internetissä,

K. panee merkille huononevan tilanteen 
markkinasektorilla ja sen, että 
ruokamainokset muodostavat esimerkiksi 
Italiassa noin puolet kaikista mainoksista 
lasten televisionkatseluaikoina ja että 
kolme neljäsosaa mainoksista koskee 
elintarvikkeita, joissa on paljon kaloreita ja 
vähän ravintoaineita; panee huolestuneena 
merkille uudenlaiset markkinointimuodot, 
joissa käytetään kaikkia teknisiä välineitä 
ja etenkin niin sanottuja seikkailupelejä, 
mukaan lukien matkapuhelimet, 
pikaviestit, videopelit ja interaktiiviset pelit 
Internetissä,

Or. de

Tarkistus 63
Thomas Ulmer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. panee merkille huononevan tilanteen 
markkinasektorilla ja sen, että 
ruokamainokset muodostavat noin puolet 
kaikista mainoksista lasten 
televisionkatseluaikoina ja että kolme 
neljäsosaa mainoksista koskee 
elintarvikkeita, joissa on paljon kaloreita 
ja vähän ravintoaineita; panee 
huolestuneena merkille uudenlaiset 
markkinointimuodot, joissa käytetään 
kaikkia teknisiä välineitä ja etenkin niin 
sanottuja seikkailupelejä, mukaan lukien 
matkapuhelimet, pikaviestit, videopelit ja 
interaktiiviset pelit internetissä,

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 64
Magor Imre Csibi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. katsoo, että elintarvikkeiden 
standardoitu, kattava ja selkeä 
pakkausmerkintäjärjestelmä parantaisi 
kuluttajien kykyä ymmärtää pakkauksiin 
merkityt ravintoarvoja koskevat tiedot ja 
auttaisi heitä tekemään terveellisempiä 
valintoja,

Or. en

Tarkistus 65
Thomas Ulmer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. katsoo, että markkinasektorin 
toiminta ja menettelytavat kaipaavat 
jatkuvaa parantamista ja että 
nykyaikaisilla markkinointivälineillä, 
kuten matkapuhelimilla, pikaviesteillä, 
videopeleillä ja Internetin interaktiivisilla 
peleillä on yleensä kielteinen vaikutus 
lapsiin,

Or. de

Tarkistus 66
Philip Bushill-Matthews

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. ottaa huomioon, että 
virheravitsemuksesta, joka koskee 
erityisesti vanhuksia, aiheutuu 
eurooppalaisille 
terveydenhuoltojärjestelmille yhtä suuret 
kustannukset kuin lihavuudesta ja 
ylipainosta,

Or. en

Tarkistus 67
Avril Doyle

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti valkoiseen 
kirjaan ravitsemuksesta lähtökohtana 
lihavuuden kasvun torjumiselle 
Euroopassa;

1. suhtautuu myönteisesti valkoiseen 
kirjaan ravitsemuksesta lähtökohtana 
lihavuuden kasvun torjumiselle ja 
ruokavalioon liittyviin kroonisiin 
sairauksiin, kuten sydän- ja 
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verisuonitauteihin, aivohalvaukseen, 
syöpään ja diabetekseen puuttumiselle
Euroopassa;

Or. en

Tarkistus 68
John Bowis

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti valkoiseen 
kirjaan ravitsemuksesta lähtökohtana 
lihavuuden kasvun torjumiselle 
Euroopassa;

1. suhtautuu myönteisesti valkoiseen 
kirjaan ravitsemuksesta lähtökohtana 
lihavuuden kasvun torjumiselle ja 
ruokavalioon liittyviin kroonisiin 
sairauksiin, kuten sydän- ja 
verisuonitauteihin, aivohalvaukseen, 
syöpään ja diabetekseen puuttumiselle
Euroopassa;

Or. en

Tarkistus 69
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti valkoiseen 
kirjaan ravitsemuksesta lähtökohtana 
lihavuuden kasvun torjumiselle 
Euroopassa;

1. suhtautuu myönteisesti valkoiseen 
kirjaan ravitsemuksesta lähtökohtana 
lihavuus- ja ylipainotapausten 
lisääntymisen torjumiselle Euroopassa;

Or. fr
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Tarkistus 70
Frédérique Ries

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti valkoiseen 
kirjaan ravitsemuksesta lähtökohtana
lihavuuden kasvun torjumiselle
Euroopassa;

1. suhtautuu myönteisesti valkoiseen 
kirjaan ravitsemuksesta merkittävänä 
askeleena maailmanlaajuisessa 
strategiassa lihavuuden kasvun 
torjumiseksi Euroopassa;

Or. en

Tarkistus 71
Kathy Sinnott

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti valkoiseen 
kirjaan ravitsemuksesta lähtökohtana 
lihavuuden kasvun torjumiselle 
Euroopassa;

1. suhtautuu myönteisesti valkoiseen 
kirjaan ravitsemuksesta lähtökohtana 
lihavuuden kasvun ja näin ollen 
ruokavalioon liittyvien kroonisten 
sairauksien, kuten sydän- ja 
verisuonitautien, aivohalvauksen, syövän 
ja diabeteksen torjumiselle Euroopassa;

Or. en

Tarkistus 72
Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita 
tunnustamaan lihavuuden virallisesti 
krooniseksi sairaudeksi, jotta lihavia 
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ihmisiä ei leimattaisi; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että lihavia 
ihmisiä ei syrjitä ja että he saavat 
täydellisen sairausvakuutuksen;

Or. en

Tarkistus 73
Adamos Adamou ja Dimitrios Papadimoulis

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. pitää valitettavana, että asioita ei 
kiirehditä valkoisessa kirjassa; on 
huolestunut siitä, että kaikki toimet 
lykätään vuonna 2010 tehtävään 
arviointiin, vaikka tutkimuksia tehdään 
edelleen; kehottaa komissiota 
ehdottamaan konkreettisia toimia, joissa 
lihavuuden ja ruokavalioon liittyvien 
sairauksien lisääntymisen torjuminen 
olisi etusijalla;

Or. en

Tarkistus 74
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. korostaa, että poliittiset toimenpiteet 
eivät milloinkaan korvaa yksilöiden 
sitoutumista oman terveytensä 
edistämiseen;

Or. sv
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Tarkistus 75
Péter Olajos

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. toteaa, että ”ylipaino” tarkoittaa 
epänormaaliksi kasvanutta kehon 
rasvapitoisuutta, joka voi vaihdella 
suuresti ollen kuitenkin 12–30 prosenttia 
kehon kokonaispainosta, ja että koska 
välittömiä mittauksia ei voida tehdä 
päivittäin, ylipaino voidaan määrittää 
välillisesti indeksiarvoilla:
- painoindeksi: painoindeksin 
persentiiliarvon ollessa yli 97 – ottaen 
huomioon ikä ja sukupuoli;
- paino suhteessa pituuteen (%): arvon 
ollessa yli 120 %;
- ihopoimun paksuus: persentiiliarvon 
ollessa yli 95 – ottaen huomioon ikä ja 
sukupuoli;

Or. hu

Tarkistus 76
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää monen tason kattavaa 
lähestymistapaa parhaana keinona 
lihavuuden torjumiseksi EU:n väestön 
parissa;

2. pitää Euroopan unionin kansalaisia 
järkevinä ihmisinä, jotka pystyvät 
huolehtimaan itsestään ja tekemään sekä 
omaa elämäänsä että ruokavaliotaan 
koskevia itsenäisiä päätöksiä;

Or. sv
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Tarkistus 77
Frédérique Ries

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää monen tason kattavaa 
lähestymistapaa parhaana keinona 
lihavuuden torjumiseksi EU:n väestön 
parissa;

2. pitää monen tason kattavaa 
lähestymistapaa parhaana keinona 
lihavuuden torjumiseksi EU:n väestön 
parissa ja huomauttaa, että tämän 
vitsauksen torjumiseen on olemassa 
useita eurooppalaisia ohjelmia 
(tutkimuksen, terveyden, koulutuksen ja 
elinikäisen oppimisen ohjelmat);

Or. en

Tarkistus 78
John Bowis

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. katsoo, että olisi kiinnitettävä 
enemmän huomiota kansalaisten 
terveysosaamisen parantamiseen, jotta he 
pystyisivät tekemään järkeviä päätöksiä 
sekä omastaan että lastensa 
ruokavaliosta;

Or. en

Tarkistus 79
Linda McAvan

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. tukee ruokavaliota, liikuntaa ja 
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terveyttä käsittelevän Euroopan 
toimintafoorumin jatkumista; korostaa 
olevan tarpeen varmistaa, että 
toimintafoorumissa tehtyjä sitoumuksia 
valvotaan tehokkaasti ja tutkitaan 
riippumattomasti; kehottaa komissiota 
raportoimaan parlamentille vuosittain 
toimintafoorumin työskentelystä;

Or. en

Tarkistus 80
Frédérique Ries

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. kehottaa jäsenvaltioita jälleen kerran 
(Portugalin esimerkkiä noudattaen) 
tunnustamaan lihavuuden krooniseksi 
sairaudeksi, jotta lihavia ihmisiä ei 
leimattaisi tai syrjittäisi millään tavalla;

Or. en

Tarkistus 81
Dorette Corbey

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. katsoo, että ruoan laatua koskevalla 
politiikalla voi olla merkittävä osuus 
terveyden edistämisessä ja lihavuuden 
vähentämisessä ja että ymmärrettävät 
pakkausmerkinnät auttavat kuluttajia 
tekemään valinnan hyvän, paremman ja 
huonon ravinnon välillä;

Or. nl
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Tarkistus 82
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. hyväksyy ravitsemukseen ja liikuntaan 
liittyviä terveyskysymyksiä käsittelevän 
asiantuntijaryhmän perustamisen ja 
terveyttä koskevan eurooppalaisen 
haastattelututkimuksen alulle panemisen
ja pitää niitä tehokkaina keinoina 
päätöksentekijöille ja kaikille toimijoille, 
jotka ovat mukana tietämyksen 
parantamisessa ja parhaiden käytänteiden 
vaihtamisessa;
.

3. hyväksyy ravitsemukseen ja liikuntaan 
liittyviä terveyskysymyksiä käsittelevän 
asiantuntijaryhmän perustamisen ja 
eurooppalaisten terveystutkimusten 
tekemisen ja pitää niitä tehokkaina 
keinoina päätöksentekijöille ja kaikille 
toimijoille, jotka ovat mukana tietämyksen 
parantamisessa ja parhaiden käytänteiden 
vaihtamisessa;

Or. de

Tarkistus 83
Antonios Trakatellis

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. hyväksyy ravitsemukseen ja liikuntaan 
liittyviä terveyskysymyksiä käsittelevän 
asiantuntijaryhmän perustamisen ja 
terveyttä koskevan eurooppalaisen 
haastattelututkimuksen alulle panemisen ja 
pitää niitä tehokkaina keinoina 
päätöksentekijöille ja kaikille toimijoille, 
jotka ovat mukana tietämyksen 
parantamisessa ja parhaiden käytänteiden 
vaihtamisessa;

3. hyväksyy ravitsemukseen ja liikuntaan 
liittyviä terveyskysymyksiä käsittelevän 
asiantuntijaryhmän perustamisen ja 
terveyttä koskevan eurooppalaisen 
haastattelututkimuksen sekä tiettyjä 
fyysisiä ja biologisia mittauksia, kuten 
antropometrisiä mittauksia, keräävän 
terveystarkastuskyselyn alulle panemisen 
ja pitää niitä tehokkaina keinoina 
päätöksentekijöille ja kaikille toimijoille, 
jotka ovat mukana tietämyksen 
parantamisessa ja parhaiden käytänteiden 
vaihtamisessa lihavuuden torjumiseksi;

Or. en
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Tarkistus 84
Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. tunnustaa itsesääntelyn olennaisen 
tärkeän roolin ja tehokkuuden; 

4. tunnustaa itsesääntelyn olennaisen 
tärkeän roolin ja tehokkuuden osana 
strategiaa, jolla lihavuutta torjutaan 
entistä tarmokkaammin; korostaa, että 
elintarviketeollisuuden olisi ponnisteltava 
huomattavasti enemmän lihavuuden 
torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 85
Philip Bushill-Matthews

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. tunnustaa itsesääntelyn olennaisen 
tärkeän roolin ja tehokkuuden;

4. tunnustaa itsesääntelyn olennaisen 
tärkeän roolin ja tehokkuuden; onnittelee 
ruokavaliota, liikuntaa ja terveyttä 
käsittelevää Euroopan toimintafoorumia 
sen laajasta sitoutumisesta tuotteiden 
koostumuksen muokkaamiseen, lapsille 
suunnatun mainonnan vähentämiseen 
sekä tasapainoisen ruokavalion 
edistämiseen pakkausmerkintöjen ja 
muiden välineiden avulla; katsoo, että 
toimintafoorumin jäsenyys olisi 
laajennettava koskemaan tietokonepelien 
ja pelikonsolien valmistajia sekä Internet-
palvelujen tarjoajia;

Or. en
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Tarkistus 86
Magor Imre Csibi

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. tunnustaa itsesääntelyn olennaisen 
tärkeän roolin ja tehokkuuden; 

4. tunnustaa itsesääntelyn roolin ja tietyissä 
olosuhteissa myös sen tehokkuuden; 
korostaa tehokkaan itsesääntelyn 
edellyttävän selkeitä ja konkreettisia 
tavoitteita sekä riippumattomia 
seurantajärjestelmiä;

Or. en

Tarkistus 87
John Bowis

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. tunnustaa itsesääntelyn olennaisen 
tärkeän roolin ja tehokkuuden;

4. tunnustaa itsesääntelyn olennaisen 
tärkeän roolin ja tehokkuuden, mutta 
huomauttaa sääntelyn olevan toisinaan 
tarpeen, jotta kaikilla teollisuuden aloilla 
saataisiin aikaan todellinen ja merkittävä 
muutos erityisesti, kun kyseessä ovat 
lapset;

Or. en

Tarkistus 88
Linda McAvan

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. tunnustaa itsesääntelyn olennaisen 
tärkeän roolin ja tehokkuuden;

4. tunnustaa itsesääntelyn roolin ja 
tehokkuuden tietyillä aloilla; uskoo 



AM\702355FI.doc 41/160 PE400.373v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

kuitenkin, että riippumattoman tahon on 
valvottava vapaaehtoisia toimenpiteitä ja 
että niistä on esiteltävä säännöllisesti 
arviointikertomus Euroopan 
parlamentille;

Or. en

Tarkistus 89
Frédérique Ries

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. tunnustaa itsesääntelyn olennaisen 
tärkeän roolin ja tehokkuuden;

4. tunnustaa itsesääntelyn olennaisen 
tärkeän roolin ja tehokkuuden ja 
tarkastelee suurella mielenkiinnolla 
elintarviketeollisuuden ja 
kansalaisjärjestöjen eri toimijoiden 
tekemiä 203 sitoumusta, joita on ryhdytty 
toteuttamaan ruokavaliota, liikuntaa ja 
terveyttä käsittelevässä Euroopan 
toimintafoorumissa;

Or. en

Tarkistus 90
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. tunnustaa itsesääntelyn olennaisen 
tärkeän roolin ja tehokkuuden; 

4. tunnustaa itsesääntelyn roolin, mutta 
korostaa, että pelkästään se ei ratkaise 
kaikkia ongelmia ja että lainsäädännön ja 
hyväksyttyjen sääntelymuotojen 
täytäntöönpanolla voidaan varmistaa 
kuluttajansuoja ja korkeat 
kansanterveyden standardit;

Or. fr
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Tarkistus 91
Thomas Ulmer

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. tunnustaa itsesääntelyn olennaisen 
tärkeän roolin ja tehokkuuden;

4. tunnustaa varauksetta itsesääntelyn 
olennaisen tärkeän roolin ja tehokkuuden;

Or. de

Tarkistus 92
Adamos Adamou ja Dimitrios Papadimoulis

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. korostaa tehokkaan itsesääntelyn 
edellyttävän kaikilta osapuolilta selkeitä 
ja konkreettisia tavoitteita sekä näiden 
tavoitteiden riippumatonta seurantaa;

Or. en

Tarkistus 93
Péter Olajos

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. vaatii kuitenkin konkreettisempia toimia, 
jotka on kohdistettu erityisesti lapsiin ja 
riskiryhmiin, kuten vanhuksiin – etenkin 
naisiin – sekä vammaisiin, köyhiin ja 
työttömiin;

5. vaatii kuitenkin konkreettisempia toimia, 
jotka on kohdistettu erityisesti lapsiin ja 
riskiryhmiin, kuten vanhuksiin – etenkin 
naisiin – sekä vammaisiin, teini-ikäisiin, 
köyhiin ja työttömiin;

Or. hu
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Tarkistus 94
Adamos Adamou ja Dimitrios Papadimoulis

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. vaatii kuitenkin konkreettisempia toimia, 
jotka on kohdistettu erityisesti lapsiin ja 
riskiryhmiin, kuten vanhuksiin – etenkin 
naisiin – sekä vammaisiin, köyhiin ja
työttömiin;

vaatii kuitenkin konkreettisempia toimia, 
jotka on kohdistettu erityisesti lapsiin ja 
riskiryhmiin, kuten vanhuksiin – etenkin 
naisiin – sekä vammaisiin, köyhiin,
työttömiin ja nuoriin aikuisiin;

Or. en

Tarkistus 95
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. vaatii kuitenkin konkreettisempia 
toimia, jotka on kohdistettu erityisesti 
lapsiin ja riskiryhmiin, kuten vanhuksiin –
etenkin naisiin – sekä vammaisiin, köyhiin 
ja työttömiin;

5. vaatii konkreettisempia toimia, jotka on 
kohdistettu erityisesti vähenevästä 
ostovoimasta eniten kärsiviin 
yhteiskunnallisiin luokkiin ja 
riskiryhmiin, kuten vanhuksiin, naisiin ja 
lapsiin sekä vammaisiin, köyhiin ja 
työttömiin;

Or. fr

Tarkistus 96
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. vaatii kuitenkin konkreettisempia toimia, 5. vaatii kuitenkin konkreettisempia toimia, 
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jotka on kohdistettu erityisesti lapsiin ja 
riskiryhmiin, kuten vanhuksiin – etenkin 
naisiin – sekä vammaisiin, köyhiin ja 
työttömiin;

jotka on kohdistettu erityisesti lapsiin ja 
riskiryhmiin, kuten vanhuksiin, 
maahanmuuttajiin – etenkin naisiin – sekä 
vammaisiin, työttömiin, huonosti 
koulutettuihin ja köyhiin;

Or. de

Tarkistus 97
Thomas Ulmer

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. vaatii kuitenkin konkreettisempia toimia, 
jotka on kohdistettu erityisesti lapsiin ja 
riskiryhmiin, kuten vanhuksiin – etenkin 
naisiin – sekä vammaisiin, köyhiin ja 
työttömiin;

5. vaatii kuitenkin konkreettisempia toimia, 
jotka on kohdistettu erityisesti lapsiin ja 
riskiryhmiin;

Or. de

Tarkistus 98
Edite Estrela

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. korostaa, että terveyskampanjoiden 
tehokkuus riippuu niiden sopivuudesta 
kohderyhmille; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään 
ravitsemuskasvatusta ja tukemaan 
kampanjoita, jotka on muokattu eri 
kohderyhmien, kuten lasten, nuorten 
aikuisten, raskaana olevien, imettävien tai 
vaihdevuosissa olevien naisten, vanhusten 
ja muita huonommassa asemassa olevien 
tarpeisiin sopiviksi;

Or. pt
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Tarkistus 99
John Bowis

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. katsoo, että olisi vältettävä 
leimaamasta yksilöitä tai ihmisryhmiä, 
jotka ovat vaarassa kohdata 
kulttuuritekijöiden vuoksi 
ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen 
liittyviä terveydellisiä ongelmia tai 
sairastua diabeteksen kaltaisiin 
sairauksiin tai anoreksian ja bulimian 
kaltaisiin syömishäiriöihin;

Or. en

Tarkistus 100
Jules Maaten ja Frédérique Ries

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. korostaa tehokkaan itsesääntelyn 
edellyttävän kaikilta osapuolilta selkeitä 
ja konkreettisia tavoitteita sekä näiden 
tavoitteiden saavuttamisen riippumatonta 
seurantaa;

Or. en

Tarkistus 101
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota omaksumaan 
ravitsemukseen kokonaisvaltaisemman 
lähestymistavan ja ottamaan 
virheravitsemuksen yhdessä lihavuuden 
kanssa ravitsemus- ja terveysalan 
painopisteeksi sisällyttäen sen aina 
mahdollisuuksien mukaan EU:n 
rahoittamiin tutkimusaloitteisiin ja EU:n 
tason kumppanuuksiin;

Or. en

Tarkistus 102
Philip Bushill-Matthews

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. pahoittelee, ettei valkoisessa kirjassa 
ole tiukempia aloitteita lihavuuden 
lisääntymisvauhdin pienentämiseksi 
merkittävästi seuraavien neljän tai viiden 
vuoden aikana, kuten WHO toivoo;

6. huomauttaa, että se, paljonko syömme 
ja miten aktiivisia olemme, johtuu 
fyysisten, psyykkisten ja 
ympäristötekijöiden monitasoisesta 
vuorovaikutuksesta; korostaa olevan 
tarpeen uudistaa ripeästi rakennettu 
ympäristö ihmisten kannustamiseksi 
liikkumaan obesogeenisessä 
yhteiskunnassamme;

Or. en

Tarkistus 103
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. pahoittelee, ettei valkoisessa kirjassa 
ole tiukempia aloitteita lihavuuden 

Poistetaan.
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lisääntymisvauhdin pienentämiseksi 
merkittävästi seuraavien neljän tai viiden 
vuoden aikana, kuten WHO toivoo;

Or. de

Tarkistus 104
Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. korostaa, että lihavuus on yleisempää 
alemmissa sosioekonomisissa ryhmissä; 
kehottaa Euroopan unionia ja sen 
jäsenvaltioita varmistamaan vähätuloisille 
kansalaisille ilmaisen pääsyn 
urheiluharrastuksiin;

Or. en

Tarkistus 105
John Bowis

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. suhtautuu myönteisesti 
toimintafoorumin sidosryhmien 
vapaaehtoisiin sitoumuksiin; korostaa 
olevan tarpeen varmistaa, että kyseisiä 
sitoumuksia valvotaan tehokkaasti; 
huomauttaa, että luotettava arviointi on 
olennaista sen varmistamiseksi, että 
edistystä voidaan mitata asianmukaisesti, 
sekä tarvittaessa muiden EU:n toimien ja 
lainsäädäntöaloitteiden käsittelemiseksi; 
kehottaa komissiota raportoimaan 
Euroopan parlamentille vuosittain 
toimintafoorumissa saavutetusta 
edistyksestä;
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Or. en

Tarkistus 106
John Bowis

Päätöslauselmaesitys
6 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 b. katsoo, että eurooppalaisten 
kuluttajien olisi saatava tarvitsemansa
tiedot, jotta he voisivat valita parhaat 
ravinnonlähteet laatiakseen ja 
säilyttääkseen elämäntapaansa ja 
terveydentilaansa parhaiten sopivan 
ruokavalion;

Or. en

Tarkistus 107
Philip Bushill-Matthews

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. vaatii alueita ja paikallisviranomaisia 
kehittämään "toimintaystävällisiä 
yhteisöjä" etenkin kaupunkisuunnittelun 
yhteydessä; katsoo, että tämä voidaan 
saavuttaa yhdistämällä liike- ja 
asuinalueiden kehittäminen, 
systematisoimalla koulut, julkinen 
liikenne ja liikuntapaikat sekä 
rakentamalla pyöräteitä ja suojateitä ja 
samanaikaisesti välttämällä 
"ympäristöllisiä riskitekijöitä", kuten 
pikaruokapaikkojen keskittymistä, fyysisen 
aktiivisuuden esteitä sekä jalkakäytävien, 
puistojen ja harrastuspaikkojen 
puuttumista; myöntää, että rikollisuuden 
vähentäminen on myös tärkeä tapa edistää 
liikkumista ulkosalla etenkin lasten ja 

7. vaatii jäsenvaltioita, alueita ja 
paikallisviranomaisia kehittämään 
ennakoivammin "toimintaystävällisiä 
yhteisöjä" etenkin kaupunkisuunnittelun 
yhteydessä; katsoo, että tämä voidaan 
saavuttaa yhdistämällä liike- ja 
asuinalueiden kehittäminen, edistämällä 
paikallisten koulujen perustamista, 
julkista liikennettä ja liikuntapaikkoja
sekä rakentamalla pyöräteitä ja suojateitä ja 
samanaikaisesti välttämällä 
"ympäristöllisiä riskitekijöitä", kuten 
pikaruokapaikkojen keskittymistä, fyysisen 
aktiivisuuden esteitä sekä jalkakäytävien, 
puistojen ja harrastuspaikkojen 
puuttumista; myöntää, että rikollisuuden 
vähentäminen on myös tärkeä tapa edistää 
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vanhusten piirissä; kehottaa kuntia 
edistämään "kaupungit terveellisen elämän 
puolesta" -verkkoa tarjoamalla yhteisiä 
toimia lihavuuden torjumiseksi;

liikkumista ulkosalla etenkin lasten ja 
vanhusten piirissä; kehottaa kuntia 
edistämään "kaupungit terveellisen elämän 
puolesta" -verkkoa, jossa tarjotaan yhteisiä 
toimia lihavuuden torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 108
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. vaatii alueita ja paikallisviranomaisia 
kehittämään "toimintaystävällisiä 
yhteisöjä" etenkin kaupunkisuunnittelun 
yhteydessä; katsoo, että tämä voidaan 
saavuttaa yhdistämällä liike- ja 
asuinalueiden kehittäminen, 
systematisoimalla koulut, julkinen liikenne 
ja liikuntapaikat sekä rakentamalla 
pyöräteitä ja suojateitä ja samanaikaisesti 
välttämällä "ympäristöllisiä 
riskitekijöitä", kuten pikaruokapaikkojen 
keskittymistä, fyysisen aktiivisuuden 
esteitä sekä jalkakäytävien, puistojen ja 
harrastuspaikkojen puuttumista; myöntää, 
että rikollisuuden vähentäminen on myös 
tärkeä tapa edistää liikkumista ulkosalla 
etenkin lasten ja vanhusten piirissä; 
kehottaa kuntia edistämään "kaupungit 
terveellisen elämän puolesta" -verkkoa 
tarjoamalla yhteisiä toimia lihavuuden 
torjumiseksi;

7. vaatii alueita ja paikallisviranomaisia 
kehittämään "toimintaystävällisiä 
yhteisöjä" etenkin kaupunkisuunnittelun 
yhteydessä; katsoo, että tämä voidaan 
saavuttaa yhdistämällä liike- ja 
asuinalueiden kehittäminen, 
systematisoimalla koulut, julkinen liikenne 
ja liikuntapaikat sekä rakentamalla 
pyöräteitä ja suojateitä; myöntää, että 
rikollisuuden vähentäminen on myös 
tärkeä tapa edistää liikkumista ulkosalla 
etenkin lasten ja vanhusten piirissä; 

Or. sv

Tarkistus 109
Holger Krahmer

Päätöslauselmaesitys
7 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. vaatii alueita ja paikallisviranomaisia 
kehittämään "toimintaystävällisiä 
yhteisöjä" etenkin kaupunkisuunnittelun 
yhteydessä; katsoo, että tämä voidaan 
saavuttaa yhdistämällä liike- ja 
asuinalueiden kehittäminen,
systematisoimalla koulut, julkinen liikenne 
ja liikuntapaikat sekä rakentamalla 
pyöräteitä ja suojateitä ja samanaikaisesti 
välttämällä "ympäristöllisiä 
riskitekijöitä", kuten pikaruokapaikkojen 
keskittymistä, fyysisen aktiivisuuden 
esteitä sekä jalkakäytävien, puistojen ja 
harrastuspaikkojen puuttumista; 
myöntää, että rikollisuuden vähentäminen 
on myös tärkeä tapa edistää liikkumista 
ulkosalla etenkin lasten ja vanhusten 
piirissä; kehottaa kuntia edistämään 
"kaupungit terveellisen elämän puolesta" 
-verkkoa tarjoamalla yhteisiä toimia 
lihavuuden torjumiseksi;

7. vaatii alueita ja paikallisviranomaisia 
kehittämään "toimintaystävällisiä 
yhteisöjä" etenkin kaupunkisuunnittelun 
yhteydessä; katsoo, että tämä voidaan 
saavuttaa yhdistämällä liike- ja 
asuinalueiden kehittäminen 
systematisoimalla koulut, julkinen liikenne 
ja liikuntapaikat sekä rakentamalla 
pyöräteitä ja suojateitä, ja kehottaa kuntia 
edistämään "kaupungit terveellisen elämän 
puolesta" -verkkoa, jossa tarjotaan yhteisiä 
toimia lihavuuden torjumiseksi;

Or. de

Tarkistus 110
Daciana Octavia Sârbu

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. vaatii alueita ja paikallisviranomaisia 
kehittämään "toimintaystävällisiä 
yhteisöjä" etenkin kaupunkisuunnittelun 
yhteydessä; katsoo, että tämä voidaan 
saavuttaa yhdistämällä liike- ja 
asuinalueiden kehittäminen, 
systematisoimalla koulut, julkinen liikenne 
ja liikuntapaikat sekä rakentamalla 
pyöräteitä ja suojateitä ja samanaikaisesti 
välttämällä "ympäristöllisiä riskitekijöitä", 
kuten pikaruokapaikkojen keskittymistä, 
fyysisen aktiivisuuden esteitä sekä 

7. vaatii alueita ja paikallisviranomaisia 
kehittämään "toimintaystävällisiä 
yhteisöjä" etenkin kaupunkisuunnittelun 
yhteydessä; katsoo, että tämä voidaan 
saavuttaa yhdistämällä liike- ja 
asuinalueiden kehittäminen, 
systematisoimalla koulut, julkinen liikenne 
ja liikuntapaikat sekä toteuttamalla 
paikallisia toimenpiteitä autoista 
riippuvuuden vähentämiseksi ja kävelyn 
edistämiseksi ja tukemiseksi rakentamalla 
pyöräteitä ja suojateitä ja samanaikaisesti 
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jalkakäytävien, puistojen ja 
harrastuspaikkojen puuttumista; myöntää, 
että rikollisuuden vähentäminen on myös 
tärkeä tapa edistää liikkumista ulkosalla 
etenkin lasten ja vanhusten piirissä; 
kehottaa kuntia edistämään "kaupungit 
terveellisen elämän puolesta" -verkkoa 
tarjoamalla yhteisiä toimia lihavuuden 
torjumiseksi;

välttämällä "ympäristöllisiä riskitekijöitä", 
kuten pikaruokapaikkojen keskittymistä, 
fyysisen aktiivisuuden esteitä sekä 
jalkakäytävien, puistojen ja 
harrastuspaikkojen puuttumista; myöntää, 
että rikollisuuden vähentäminen on myös 
tärkeä tapa edistää liikkumista ulkosalla 
etenkin lasten ja vanhusten piirissä; 
kehottaa kuntia edistämään "kaupungit 
terveellisen elämän puolesta" -verkkoa, 
jossa tarjotaan yhteisiä toimia lihavuuden 
torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 111
Horst Schnellhardt

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. vaatii alueita ja paikallisviranomaisia 
kehittämään "toimintaystävällisiä 
yhteisöjä" etenkin kaupunkisuunnittelun 
yhteydessä; katsoo, että tämä voidaan 
saavuttaa yhdistämällä liike- ja 
asuinalueiden kehittäminen, 
systematisoimalla koulut, julkinen 
liikenne ja liikuntapaikat sekä 
rakentamalla pyöräteitä ja suojateitä ja 
samanaikaisesti välttämällä 
"ympäristöllisiä riskitekijöitä", kuten 
pikaruokapaikkojen keskittymistä, 
fyysisen aktiivisuuden esteitä sekä 
jalkakäytävien, puistojen ja 
harrastuspaikkojen puuttumista; myöntää, 
että rikollisuuden vähentäminen on myös 
tärkeä tapa edistää liikkumista ulkosalla 
etenkin lasten ja vanhusten piirissä; 
kehottaa kuntia edistämään "kaupungit 
terveellisen elämän puolesta" -verkkoa 
tarjoamalla yhteisiä toimia lihavuuden 
torjumiseksi;

7. vaatii alueita ja paikallisviranomaisia 
kehittämään "toimintaystävällisiä 
yhteisöjä" etenkin kaupunkisuunnittelun 
yhteydessä; kehottaa komissiota 
laatimaan talousarviomäärärahoja ja 
tukiohjelmia soveltaen 31. joulukuuta 
2008 mennessä urheilun tukemista 
koskevia ehdotuksia, joissa pyritään 
edistämään liikuntapaikkojen ylläpitoa ja 
rakentamista jäsenvaltioissa; kehottaa 
komissiota sisällyttämään urheilun 
nykyisiin toimintaohjelmiin; myöntää, että 
rikollisuuden vähentäminen on myös 
tärkeä tapa edistää liikkumista ulkosalla 
etenkin lasten ja vanhusten piirissä; 
kehottaa kuntia edistämään "kaupungit 
terveellisen elämän puolesta" -verkkoa, 
jossa tarjotaan yhteisiä toimia lihavuuden 
torjumiseksi;

Or. de
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Tarkistus 112
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. vaatii alueita ja paikallisviranomaisia 
kehittämään "toimintaystävällisiä 
yhteisöjä" etenkin kaupunkisuunnittelun 
yhteydessä; katsoo, että tämä voidaan 
saavuttaa yhdistämällä liike- ja 
asuinalueiden kehittäminen, 
systematisoimalla koulut, julkinen liikenne 
ja liikuntapaikat sekä rakentamalla 
pyöräteitä ja suojateitä ja samanaikaisesti 
välttämällä "ympäristöllisiä 
riskitekijöitä", kuten pikaruokapaikkojen 
keskittymistä, fyysisen aktiivisuuden 
esteitä sekä jalkakäytävien, puistojen ja 
harrastuspaikkojen puuttumista; myöntää, 
että rikollisuuden vähentäminen on myös 
tärkeä tapa edistää liikkumista ulkosalla 
etenkin lasten ja vanhusten piirissä; 
kehottaa kuntia edistämään "kaupungit 
terveellisen elämän puolesta" -verkkoa 
tarjoamalla yhteisiä toimia lihavuuden 
torjumiseksi;

7. vaatii alueita ja paikallisviranomaisia 
kehittämään "toimintaystävällisiä 
yhteisöjä" etenkin kaupunkisuunnittelun 
yhteydessä; katsoo, että tämä voidaan 
saavuttaa yhdistämällä liike- ja 
asuinalueiden kehittäminen, 
systematisoimalla puistot ja 
harrastuspaikat, julkinen liikenne ja 
liikuntapaikat sekä rakentamalla pyöräteitä 
ja suojateitä; myöntää, että rikollisuuden 
vähentäminen on myös tärkeä tapa edistää 
liikkumista ulkosalla etenkin lasten, 
naisten ja vanhusten piirissä; kehottaa 
kuntia edistämään "kaupungit terveellisen 
elämän puolesta" -verkkoa, jossa tarjotaan
yhteisiä toimia lihavuuden torjumiseksi;

Or. de

Tarkistus 113
Thomas Ulmer

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. vaatii alueita ja paikallisviranomaisia 
kehittämään "toimintaystävällisiä 
yhteisöjä" etenkin kaupunkisuunnittelun 
yhteydessä; katsoo, että tämä voidaan 
saavuttaa yhdistämällä liike- ja 

Poistetaan.
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asuinalueiden kehittäminen, 
systematisoimalla koulut, julkinen 
liikenne ja liikuntapaikat sekä 
rakentamalla pyöräteitä ja suojateitä ja 
samanaikaisesti välttämällä 
"ympäristöllisiä riskitekijöitä", kuten 
pikaruokapaikkojen keskittymistä, 
fyysisen aktiivisuuden esteitä sekä 
jalkakäytävien, puistojen ja 
harrastuspaikkojen puuttumista; 
myöntää, että rikollisuuden vähentäminen 
on myös tärkeä tapa edistää liikkumista 
ulkosalla etenkin lasten ja vanhusten 
piirissä; kehottaa kuntia edistämään 
"kaupungit terveellisen elämän puolesta" 
-verkkoa tarjoamalla yhteisiä toimia 
lihavuuden torjumiseksi;

Or. de

Tarkistus 114
Antonio De Blasio

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. vaatii alueita ja paikallisviranomaisia 
kehittämään "toimintaystävällisiä 
yhteisöjä" etenkin kaupunkisuunnittelun 
yhteydessä; katsoo, että tämä voidaan 
saavuttaa yhdistämällä liike- ja 
asuinalueiden kehittäminen, 
systematisoimalla koulut, julkinen liikenne 
ja liikuntapaikat sekä rakentamalla 
pyöräteitä ja suojateitä ja samanaikaisesti 
välttämällä "ympäristöllisiä riskitekijöitä", 
kuten pikaruokapaikkojen keskittymistä, 
fyysisen aktiivisuuden esteitä sekä 
jalkakäytävien, puistojen ja 
harrastuspaikkojen puuttumista; myöntää, 
että rikollisuuden vähentäminen on myös 
tärkeä tapa edistää liikkumista ulkosalla 
etenkin lasten ja vanhusten piirissä; 
kehottaa kuntia edistämään "kaupungit 
terveellisen elämän puolesta" -verkkoa 

7. vaatii alueita ja paikallisviranomaisia 
kehittämään "toimintaystävällisiä 
yhteisöjä" etenkin kaupunkisuunnittelun 
yhteydessä; katsoo, että tämä voidaan 
saavuttaa yhdistämällä liike- ja 
asuinalueiden kehittäminen, 
systematisoimalla koulut, julkinen liikenne 
ja liikuntapaikat sekä rakentamalla 
pyöräteitä ja suojateitä ja samanaikaisesti 
välttämällä "ympäristöllisiä riskitekijöitä", 
kuten pikaruokapaikkojen keskittymistä, 
fyysisen aktiivisuuden esteitä sekä 
jalkakäytävien, puistojen ja 
harrastuspaikkojen puuttumista; myöntää, 
että rikollisuuden vähentäminen on myös 
tärkeä tapa edistää liikkumista ulkosalla 
etenkin lasten ja vanhusten piirissä; 
kehottaa kuntia edistämään kaikkia 
verkkoja ja aloitteita, joissa tarjotaan 
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tarjoamalla yhteisiä toimia lihavuuden 
torjumiseksi;

yhteisiä toimia lihavuuden torjumiseksi;

Or. hu

Tarkistus 115
Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kehottaa yläkouluja ja kaikkia 
julkisten rakennusten omistajia 
korvaamaan makeisautomaatit 
kondomiautomaateilla;

Or. en

Tarkistus 116
Philip Bushill-Matthews

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kehottaa jäsenvaltioita kannustamaan 
sekä koululaisia että työntekijöitä 
omaksumaan aktiivisen liikenteen 
käsitteen; kannustaa 
paikallisviranomaisia ottamaan tämän 
käsitteen painopisteeksi 
kaupunkiliikennettä ja -suunnittelua 
arvioidessaan;

Or. en
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Tarkistus 117
Edite Estrela

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
säännöllistä urheilua liikuntapaikoissa 
ottamalla käyttöön liikunnasta 
aiheutuvista kuluista maksettavat 
veronpalautukset;

Or. pt

Tarkistus 118
Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kehottaa toimivaltaisia viranomaisia 
ottamaan kaupunkisuunnittelun 
yhteydessä lasten ja nuorten edut sekä 
muut suunnitteluun liittyvät näkökohdat 
tasapuolisesti huomioon sekä 
tarkastelemaan koko kaupunkia leikki- ja 
elämysalueena, jotta voitaisiin ottaa 
huomioon kaikki julkiset alueet, joilla 
lapset liikkuvat;

Or. de

Tarkistus 119
Thomas Ulmer

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kehottaa paikallishallintoa 
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toteuttamaan kaupunkisuunnittelun niin, 
että kunnissa edistetään fyysistä 
liikkumista saattaen asuinalueet sekä 
liike- ja ostosalueet keskenään 
tasapainoon, jolloin alueella voi liikkua 
jalan mutta infrastruktuuriin ja sen 
evakuointireiteille kuitenkin pääsee myös 
autolla;

Or. de

Tarkistus 120
Magor Imre Csibi

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kehottaa paikallis- ja 
alueviranomaisia varmistamaan, että 
uusien infrastruktuurien 
suunnitteluhakemuksissa asetetaan 
etusijalle ihmisten tarve liikkua päivittäin; 
kannustaa luomaan kuntiin ja 
kaupunkeihin kattavat ja turvalliset 
kävely- ja pyörätieverkostot;

Or. en

Tarkistus 121
Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
7 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 b. huomauttaa, että luontoalueiden 
tarjoaminen lapsille ja nuorille antaa 
heille vaihtoehdon perinteiselle vapaa-
ajantoiminnalle ja samalla tukee heidän 
mielikuvitustaan ja luovuuttaan sekä 
haluaan tutkia uusia asioita;
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Or. de

Tarkistus 122
Philip Bushill-Matthews

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. painottaa, että Euroopan unionin pitäisi 
ottaa johtava asema yhteisen 
lähestymistavan muotoilemisessa ja 
koordinoinnin edistämisessä 
jäsenvaltioiden välillä; on vakuuttunut, että 
sellaisilla aloilla kuin kuluttajatiedotus, 
ravitsemuskasvatus, mainostaminen 
tiedotusvälineissä, maataloustuotanto ja 
elintarvikemerkinnät voidaan tarjota 
merkittävää eurooppalaista lisäarvoa;

8. painottaa, että Euroopan unionin pitäisi 
ottaa johtava asema yhteisen 
lähestymistavan muotoilemisessa ja 
parhaiden käytäntöjen edistämisessä 
jäsenvaltioiden kesken; on vakuuttunut, 
että sellaisilla aloilla kuin kuluttajatiedotus, 
ravitsemuskasvatus, mainostaminen 
tiedotusvälineissä, maataloustuotanto ja 
elintarvikemerkinnät voidaan tarjota 
merkittävää eurooppalaista lisäarvoa;

Or. en

Tarkistus 123
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. painottaa, että Euroopan unionin pitäisi 
ottaa johtava asema yhteisen 
lähestymistavan muotoilemisessa ja 
koordinoinnin edistämisessä 
jäsenvaltioiden välillä; on vakuuttunut, 
että sellaisilla aloilla kuin 
kuluttajatiedotus, ravitsemuskasvatus, 
mainostaminen tiedotusvälineissä, 
maataloustuotanto ja 
elintarvikemerkinnät voidaan tarjota 
merkittävää eurooppalaista lisäarvoa;

8. painottaa, että ylipainoa ja lihavuutta 
on helpointa torjua paikallisella tasolla ja 
että EU:n vastuun olisi siksi oltava 
erittäin rajallinen, koska työ kuuluu 
lähinnä jäsenvaltioiden vastuualueeseen;

Or. sv
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Tarkistus 124
Adamos Adamou

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. painottaa, että Euroopan unionin pitäisi 
ottaa johtava asema yhteisen 
lähestymistavan muotoilemisessa ja 
koordinoinnin edistämisessä 
jäsenvaltioiden välillä; on vakuuttunut, että 
sellaisilla aloilla kuin kuluttajatiedotus, 
ravitsemuskasvatus, mainostaminen 
tiedotusvälineissä, maataloustuotanto ja 
elintarvikemerkinnät voidaan tarjota 
merkittävää eurooppalaista lisäarvoa;

8. painottaa, että Euroopan unionin pitäisi 
ottaa johtava asema yhteisen 
lähestymistavan muotoilemisessa,
jatkuvassa yhteistyössä WTO:n kanssa ja 
koordinoinnin edistämisessä 
jäsenvaltioiden välillä; on vakuuttunut, että 
sellaisilla aloilla kuin kuluttajatiedotus, 
ravitsemuskasvatus, mainostaminen 
tiedotusvälineissä, maataloustuotanto ja 
elintarvikemerkinnät voidaan tarjota 
merkittävää eurooppalaista lisäarvoa;

Or. el

Tarkistus 125
Françoise Grossetête

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. painottaa, että Euroopan unionin pitäisi 
ottaa johtava asema yhteisen 
lähestymistavan muotoilemisessa ja 
koordinoinnin edistämisessä 
jäsenvaltioiden välillä; on vakuuttunut, että 
sellaisilla aloilla kuin kuluttajatiedotus, 
ravitsemuskasvatus, mainostaminen 
tiedotusvälineissä, maataloustuotanto ja 
elintarvikemerkinnät voidaan tarjota 
merkittävää eurooppalaista lisäarvoa;

8. painottaa, että Euroopan unionin pitäisi 
ottaa johtava asema yhteisen 
lähestymistavan muotoilemisessa ja 
koordinoinnin edistämisessä 
jäsenvaltioiden välillä; on vakuuttunut, että 
sellaisilla aloilla kuin kuluttajatiedotus, 
ravitsemuskasvatus, vyötärönympäryksen 
ja muiden lihavuuteen (erityisesti 
vyötärölihavuuteen) liittyvien 
riskitekijöiden kaltaisten eurooppalaisten 
indikaattorien kehittäminen,
mainostaminen tiedotusvälineissä, 
maataloustuotanto ja elintarvikemerkinnät 
voidaan tarjota merkittävää eurooppalaista 
lisäarvoa;
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Or. fr

Tarkistus 126
Péter Olajos

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. painottaa, että Euroopan unionin pitäisi 
ottaa johtava asema yhteisen 
lähestymistavan muotoilemisessa ja 
koordinoinnin edistämisessä 
jäsenvaltioiden välillä; on vakuuttunut, että 
sellaisilla aloilla kuin kuluttajatiedotus, 
ravitsemuskasvatus, mainostaminen 
tiedotusvälineissä, maataloustuotanto ja 
elintarvikemerkinnät voidaan tarjota 
merkittävää eurooppalaista lisäarvoa;

8. painottaa, että Euroopan unionin pitäisi 
ottaa johtava asema yhteisen 
lähestymistavan muotoilemisessa ja 
koordinoinnin edistämisessä 
jäsenvaltioiden välillä; on vakuuttunut, että 
sellaisilla aloilla kuin kuluttajatiedotus, 
ravitsemuskasvatus, mainostaminen 
tiedotusvälineissä, maataloustuotanto ja 
transrasvapitoisuuden sisältävät 
elintarvikemerkinnät voidaan tarjota 
merkittävää eurooppalaista lisäarvoa;

Or. hu

Tarkistus 127
Evangelia Tzampazi

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. painottaa, että Euroopan unionin pitäisi 
ottaa johtava asema yhteisen 
lähestymistavan muotoilemisessa ja 
koordinoinnin edistämisessä 
jäsenvaltioiden välillä; on vakuuttunut, että 
sellaisilla aloilla kuin kuluttajatiedotus, 
ravitsemuskasvatus, mainostaminen 
tiedotusvälineissä, maataloustuotanto ja 
elintarvikemerkinnät voidaan tarjota 
merkittävää eurooppalaista lisäarvoa;

8. painottaa, että Euroopan unionin pitäisi 
ottaa johtava asema yhteisen 
lähestymistavan muotoilemisessa ja 
koordinoinnin sekä oikeiden käytäntöjen 
edistämisessä jäsenvaltioiden välillä; on 
vakuuttunut, että sellaisilla aloilla kuin 
kuluttajatiedotus, ravitsemuskasvatus, 
mainostaminen tiedotusvälineissä, 
maataloustuotanto ja elintarvikemerkinnät 
voidaan tarjota merkittävää eurooppalaista 
lisäarvoa;

Or. el
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Tarkistus 128
Dorette Corbey

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. korostaa, että ruoan laadulla ja 
ruokavaliolla on myös kulttuurinen 
ulottuvuus ja että kansallisilla 
tiedotuskeskuksilla olisi siksi oltava 
tärkeä asema; kannattaa perustettavan 
ravintotiedotuskeskuksia, jotka tarjoavat 
kaikissa jäsenvaltioissa rehellistä ja 
helposti saatavissa olevaa tietoa 
ruokavaliosta, terveydestä ja painosta;

Or. nl

Tarkistus 129
Avril Doyle

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. ehdottaa, että ruokavaliota, liikuntaa 
ja terveyttä käsittelevässä Euroopan 
toimintafoorumissa laaditaan 
toimintatavoitteita, joiden avulla 
sitoumukset on helpompaa kohdentaa, ja 
ehdottaa lisäksi, että toimintafoorumista 
tehdään arviointi sen tehokkuuden 
määrittämiseksi uutena politiikan 
välineenä;

Or. en
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Tarkistus 130
Edite Estrela

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. painottaa tarvetta tarjota pk-yrityksille 
erityisrahoitusta, jotta niiden olisi 
mahdollista osaltaan myötävaikuttaa 
lihavuuden vähentämistä koskevan 
tavoitteen saavuttamiseen uusia tuotteita
kehittämällä sekä tietojärjestelmien ja 
merkintöjen avulla;

9. painottaa tarvetta tarjota pk-yrityksille 
erityisrahoitusta, jotta niiden olisi 
mahdollista osaltaan myötävaikuttaa 
lihavuuden vähentämistä koskevan 
tavoitteen saavuttamiseen kehittämällä 
uusia ravitsevia elintarvikkeita sekä 
selkeitä tietojärjestelmiä ja merkintöjä, 
joiden perusteella kuluttajat voisivat tehdä 
tietoisen valinnan;

Or. pt

Tarkistus 131
Adamos Adamou

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. painottaa tarvetta tarjota pk-yrityksille 
erityisrahoitusta, jotta niiden olisi 
mahdollista osaltaan myötävaikuttaa 
lihavuuden vähentämistä koskevan 
tavoitteen saavuttamiseen uusia tuotteita 
kehittämällä sekä tietojärjestelmien ja 
merkintöjen avulla;

9. painottaa tarvetta tarjota pk-yrityksille 
erityisrahoitusta tai veroetuuksien 
kaltaisia muita kannustimia, jotta niiden 
olisi mahdollista osaltaan myötävaikuttaa 
lihavuuden vähentämistä koskevan 
tavoitteen saavuttamiseen uusia tuotteita 
kehittämällä sekä tietojärjestelmien ja 
merkintöjen avulla;

Or. el

Tarkistus 132
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
9 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. painottaa tarvetta tarjota pk-yrityksille 
erityisrahoitusta, jotta niiden olisi 
mahdollista osaltaan myötävaikuttaa 
lihavuuden vähentämistä koskevan 
tavoitteen saavuttamiseen uusia tuotteita 
kehittämällä sekä tietojärjestelmien ja 
merkintöjen avulla;

Poistetaan.

Or. sv

Tarkistus 133
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. painottaa tarvetta tarjota pk-yrityksille 
erityisrahoitusta, jotta niiden olisi 
mahdollista osaltaan myötävaikuttaa
lihavuuden vähentämistä koskevan 
tavoitteen saavuttamiseen uusia tuotteita 
kehittämällä sekä tietojärjestelmien ja 
merkintöjen avulla;

9. painottaa, että yksityisellä sektorilla on 
tärkeä rooli lihavuuden vähentämisessä 
uusia ja terveellisempiä tuotteita 
kehittämällä; uskoo kuitenkin, että 
yksityistä sektoria on kannustettava 
voimakkaammin kehittämään 
tietojärjestelmiä ja parantamaan 
pakkausmerkintöjä;

Or. fr

Tarkistus 134
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. painottaa tarvetta tarjota pk-yrityksille 
erityisrahoitusta, jotta niiden olisi 
mahdollista osaltaan myötävaikuttaa 
lihavuuden vähentämistä koskevan 
tavoitteen saavuttamiseen uusia tuotteita 

Poistetaan.
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kehittämällä sekä tietojärjestelmien ja 
merkintöjen avulla;

Or. de

Tarkistus 135
John Bowis

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. tunnustaa ravintolisien parantavan 
kuluttajien mahdollisuuksia saada ja 
säilyttää terveen elämäntavan edellyttämä 
ihanteellinen ravinto;

Or. en

Tarkistus 136
Jules Maaten ja Frédérique Ries

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. on vakuuttunut, että 
kuluttajatiedotuksen, 
ravitsemuskasvatuksen ja 
elintarvikemerkintöjen olisi heijasteltava 
kuluttajien toiveita;

Or. en

Tarkistus 137
Kathy Sinnott

Päätöslauselmaesitys
10 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota ja kaikkia 
toimijoita asettamaan tavoitteeksi 
lihavuuden torjunnan jo varhaislapsuudesta 
alkaen;

10. kehottaa komissiota ja kaikkia 
toimijoita asettamaan tavoitteeksi 
lihavuuden torjunnan jo varhaislapsuudesta 
alkaen pitäen mielessä, että lapsena 
omaksutut ruokailutottumukset säilyvät 
useita vuosia;

Or. en

Tarkistus 138
Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. kehottaa tarkistamaan 
arvonlisäverodirektiivin niin, että 
runsaasti rasvaa, sokeria ja suolaa 
sisältäviin elintarvikkeisiin sovelletaan 
yleistä arvonlisäverokantaa; kehottaa 
jäsenvaltioita soveltamaan terveellisiin 
tuotteisiin alennettua 
arvonlisäverokantaa;

Or. en

Tarkistus 139
Adamos Adamou ja Dimitrios Papadimoulis

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. kehottaa komissiota kehittämään 
politiikkoja ja lakeja, joilla lapsia 
suojellaan kaupallisilta vaikutuksilta 
kuten energiatiheän ruoan ja 
pikaruokaravintoloiden markkinoinnilta 
ja tuotemerkeiltä;
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Or. en

Tarkistus 140
Alfonso Andria

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. vaatii järjestämään 
tiedotuskampanjoita, joilla lisätään 
raskaana olevien naisten tietoisuutta 
tasapainoisen ruokavalion tärkeydestä ja 
yksinomaisen rintaruokinnan merkityksestä 
ainakin kuuden kuukauden ajan; 
muistuttaa, että vauvoilla, joita on imetetty 
yhdeksän kuukautta, kokonaisriski on 
31 prosenttia pienempi;

11. vaatii järjestämään 
tiedotuskampanjoita, joilla lisätään 
raskaana olevien naisten tietoisuutta 
tasapainoisen ja terveellisen ruokavalion 
tärkeydestä ja yksinomaisen rintaruokinnan 
merkityksestä ainakin kuuden kuukauden 
ajan; muistuttaa, että vauvoilla, joita on 
imetetty yhdeksän kuukautta, kokonaisriski 
on 31 prosenttia pienempi;

Or. it

Tarkistus 141
Dorette Corbey

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. vaatii järjestämään 
tiedotuskampanjoita, joilla lisätään
raskaana olevien naisten tietoisuutta 
tasapainoisen ruokavalion tärkeydestä ja 
yksinomaisen rintaruokinnan merkityksestä 
ainakin kuuden kuukauden ajan; 
muistuttaa, että vauvoilla, joita on imetetty 
yhdeksän kuukautta, kokonaisriski on 
31 prosenttia pienempi;

11. vaatii järjestämään tiedotuskampanjoita 
raskaana olevien naisten ja heidän 
kumppaneidensa tietoisuuden 
lisäämiseksi tasapainoisen ruokavalion 
tärkeydestä ja yksinomaisen rintaruokinnan 
merkityksestä ainakin kuuden kuukauden 
ajan sekä sosiaalisen hyväksymisen 
lisäämiseksi raskaana olevien naisten 
työnantajien ja kollegoiden keskuudessa; 
muistuttaa, että vauvoilla, joita on imetetty 
yhdeksän kuukautta, kokonaisriski on 
31 prosenttia pienempi;

Or. nl
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Tarkistus 142
Linda McAvan

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. vaatii järjestämään 
tiedotuskampanjoita, joilla lisätään 
raskaana olevien naisten tietoisuutta 
tasapainoisen ruokavalion tärkeydestä ja 
yksinomaisen rintaruokinnan 
merkityksestä ainakin kuuden kuukauden 
ajan; muistuttaa, että vauvoilla, joita on 
imetetty yhdeksän kuukautta, 
kokonaisriski on 31 prosenttia pienempi;

11. vaatii järjestämään 
tiedotuskampanjoita, joilla lisätään 
raskaana olevien naisten tietoisuutta siitä, 
että imetys, vieroitus aikaisintaan kuuden 
kuukauden iässä, lapsen opettaminen 
syömään terveellistä ruokaa ja 
annoskokojen valvominen voivat ehkäistä 
lapsen ylipainoa tai lihavuutta;

Or. en

Tarkistus 143
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. vaatii järjestämään 
tiedotuskampanjoita, joilla lisätään 
raskaana olevien naisten tietoisuutta 
tasapainoisen ruokavalion tärkeydestä ja 
yksinomaisen rintaruokinnan 
merkityksestä ainakin kuuden kuukauden 
ajan; muistuttaa, että vauvoilla, joita on 
imetetty yhdeksän kuukautta, 
kokonaisriski on 31 prosenttia pienempi;

11. vaatii järjestämään 
tiedotuskampanjoita, joilla lisätään 
raskaana olevien naisten tietoisuutta 
tasapainoisen ruokavalion tärkeydestä sekä 
heille itselleen että sikiölle; kehottaa 
jäsenvaltioita lisäämään raskaana olevien 
naisten tietoisuutta imetyksestä; korostaa 
kuitenkin, että imetys ei ole ainoa 
toimenpide lihavuuden torjumiseen ja että 
tasapainoiset ruokailutottumukset opitaan 
pitkällä aikavälillä; painottaa, että 
tiedotuskampanjoissa olisi otettava 
huomioon imetyksen olevan yksityisasia 
ja kunnioitettava naisten tahtoa ja 
valinnanvapautta;

Or. fr
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Tarkistus 144
Kathy Sinnott

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. vaatii järjestämään 
tiedotuskampanjoita, joilla lisätään 
raskaana olevien naisten tietoisuutta 
tasapainoisen ruokavalion tärkeydestä ja 
yksinomaisen rintaruokinnan merkityksestä 
ainakin kuuden kuukauden ajan; 
muistuttaa, että vauvoilla, joita on imetetty 
yhdeksän kuukautta, kokonaisriski on 
31 prosenttia pienempi;

11. vaatii järjestämään 
tiedotuskampanjoita, joilla lisätään 
raskaana olevien naisten tietoisuutta 
tasapainoisen ruokavalion tärkeydestä ja 
yksinomaisen rintaruokinnan merkityksestä 
ainakin kuuden kuukauden ajan pitäen 
mielessä, että äidinmaidonvastikkeissa on 
yleensä yksi tai useampi ”piilotettu” 
natriumglutamaatin muoto; muistuttaa, 
että vauvoilla, joita on imetetty yhdeksän 
kuukautta, ylipainoisuuden kokonaisriski 
on 31 prosenttia pienempi;

Or. en

Tarkistus 145
Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. vaatii järjestämään 
tiedotuskampanjoita, joilla lisätään
raskaana olevien naisten tietoisuutta 
tasapainoisen ruokavalion tärkeydestä ja 
yksinomaisen rintaruokinnan 
merkityksestä ainakin kuuden kuukauden 
ajan; muistuttaa, että vauvoilla, joita on 
imetetty yhdeksän kuukautta, kokonaisriski 
on 31 prosenttia pienempi;

11. vaatii lisäämään raskaana olevien 
naisten tietoisuutta tasapainoisen 
ruokavalion tärkeydestä, tiettyjen 
ravinteiden ihanteellisesta saannista 
raskausaikana ja rintaruokinnan 
merkityksestä; muistuttaa, että vauvoilla, 
joita on imetetty yhdeksän kuukautta, 
kokonaisriski on 31 prosenttia pienempi;

Or. de
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Tarkistus 146
Frédérique Ries

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. vaatii järjestämään 
tiedotuskampanjoita, joilla lisätään 
raskaana olevien naisten tietoisuutta 
tasapainoisen ruokavalion tärkeydestä ja 
yksinomaisen rintaruokinnan 
merkityksestä ainakin kuuden kuukauden 
ajan; muistuttaa, että vauvoilla, joita on 
imetetty yhdeksän kuukautta, 
kokonaisriski on 31 prosenttia pienempi;

11. vaatii järjestämään 
tiedotuskampanjoita, joilla lisätään 
raskaana olevien naisten tietoisuutta 
tasapainoisen ruokavalion tärkeydestä ja 
rintaruokinnan merkityksestä;

Or. en

Tarkistus 147
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. vaatii, että unionin kansalaisten on 
saatava kantaa vastuu itsestään ja 
lapsistaan;

Or. de

Tarkistus 148
Philip Bushill-Matthews

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
asettamaan asiantuntijoiden laatimat 
suuntaviivat, kuinka parantaa fyysistä 

12. kehottaa jäsenvaltioita asettamaan 
asiantuntijoiden laatimat suuntaviivat, 
kuinka parantaa fyysistä aktiivisuutta jo 
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aktiivisuutta jo ennen kouluikää ja edistää 
ravitsemuskasvatusta jo näin varhaisessa 
vaiheessa;

ennen kouluikää ja edistää 
ravitsemuskasvatusta jo näin varhaisessa 
vaiheessa;

Or. en

Tarkistus 149
Thomas Ulmer

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
asettamaan asiantuntijoiden laatimat 
suuntaviivat, kuinka parantaa fyysistä 
aktiivisuutta jo ennen kouluikää ja edistää 
ravitsemuskasvatusta jo näin varhaisessa 
vaiheessa;

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ehdottamaan asiantuntijoiden laatimia 
suuntaviivoja siitä, kuinka parantaa 
fyysistä aktiivisuutta jo ennen kouluikää ja 
edistää ravitsemuskasvatusta jo näin 
varhaisessa vaiheessa;

Or. de

Tarkistus 150
Evangelia Tzampazi

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. kehottaa jäsenvaltioita 
nykyaikaistamaan ja parantamaan 
koululiikuntaa koskevia politiikkojaan 
sekä antamaan tunnustusta laitoksille ja 
järjestöille, jotka helpottavat 
liikuntaohjelmien tuomista kouluihin;

Or. el
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Tarkistus 151
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. katsoo, että alan ammattilaisten 
(opettajien, kulttuuritapahtumien 
järjestäjien ja terveydenhoitoalan 
ammattilaisten) olisi tarjottava 
vanhemmille tietoa ja koulutusta ravintoa 
koskevista asioista asianmukaisissa 
paikoissa;

Or. fr

Tarkistus 152
Magor Imre Csibi

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että ensisijaisesti kouluissa 
pitäisi huolehtia siitä, että liikunta ja 
tasapainoinen ruokavalio tulevat osaksi 
lapsen elämää; pyytää komissiota 
kehittämään ohjeita koulujen 
ravitsemuspolitiikaksi sekä 
ravitsemuskasvatuksen edistämiseksi;

13. katsoo, että ensisijaisesti kouluissa 
pitäisi huolehtia siitä, että liikunta ja 
tasapainoinen ruokavalio tulevat osaksi 
lapsen elämää; pyytää komissiota 
kehittämään ohjeita koulujen 
ravitsemuspolitiikaksi sekä 
ravitsemuskasvatuksen edistämiseksi; 
kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään 
tasapainoisen ruokavalion ja liikunnan 
edut koulujen opetussuunnitelmiin;

Or. en

Tarkistus 153
Linda McAvan

Päätöslauselmaesitys
13 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että ensisijaisesti kouluissa 
pitäisi huolehtia siitä, että liikunta ja 
tasapainoinen ruokavalio tulevat osaksi 
lapsen elämää; pyytää komissiota
kehittämään ohjeita koulujen 
ravitsemuspolitiikaksi sekä 
ravitsemuskasvatuksen edistämiseksi;

13. katsoo, että ensisijaisesti kouluissa 
pitäisi huolehtia siitä, että liikunta ja 
tasapainoinen ruokavalio tulevat osaksi 
lapsen elämää; pyytää ravitsemukseen ja 
liikuntaan liittyviä terveyskysymyksiä 
käsittelevää asiantuntijaryhmää
kehittämään ohjeita koulujen 
ravitsemuspolitiikaksi sekä 
ravitsemuskasvatuksen edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 154
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että ensisijaisesti kouluissa 
pitäisi huolehtia siitä, että liikunta ja 
tasapainoinen ruokavalio tulevat osaksi 
lapsen elämää; pyytää komissiota 
kehittämään ohjeita koulujen 
ravitsemuspolitiikaksi sekä 
ravitsemuskasvatuksen edistämiseksi;

13. katsoo, että ensisijaisesti kouluissa 
pitäisi huolehtia siitä, että liikunta ja 
tasapainoinen ruokavalio tulevat osaksi 
lapsen elämää; 

Or. de

Tarkistus 155
Adamos Adamou

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että ensisijaisesti kouluissa 
pitäisi huolehtia siitä, että liikunta ja 
tasapainoinen ruokavalio tulevat osaksi 
lapsen elämää; pyytää komissiota 

13. katsoo, että ensisijaisesti kouluissa 
pitäisi huolehtia siitä, että liikunta ja 
tasapainoinen ruokavalio tulevat osaksi 
lapsen elämää; pyytää komissiota 



PE400.373v01-00 72/160 AM\702355FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

kehittämään ohjeita koulujen 
ravitsemuspolitiikaksi sekä 
ravitsemuskasvatuksen edistämiseksi;

kehittämään ohjeita koulujen 
ravitsemuspolitiikaksi sekä 
ravitsemuskasvatuksen edistämiseksi ja 
jatkamiseksi koulun jälkeen;

Or. el

Tarkistus 156
Thomas Ulmer

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. kehottaa jäsenvaltioita 
sisällyttämään opetussuunnitelmaan 
ravitsemusopin, maatalouden ja 
kotitalouden;

Or. de

Tarkistus 157
Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. kehottaa jäsenvaltioita tekemään 
ravitsemusopista ja kotitaloudesta 
pakollisia oppiaineita sekä pojille että 
tytöille;

Or. de

Tarkistus 158
Philip Bushill-Matthews

Päätöslauselmaesitys
14 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pyytää lisäksi jäsenvaltioita, 
paikallisyhteisöjä ja kouluviranomaisia 
valvomaan ja parantamaan kouluaterioiden 
laatua ja ravitsemusstandardeja sekä 
tarkistamaan annoskokoja; pyytää 
kieltämään kokonaan paljon rasvaa, 
suolaa ja sokeria sisältävien ruokien ja 
juomien myynnin kouluissa; kannattaa sen 
sijaan, että automaateissa myytäisiin 
tuoreita hedelmiä ja vihanneksia; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että koulujen 
lukujärjestyksissä käytetään enemmän 
tunteja liikuntaan, sekä esittämään 
suunnitelmia uusien julkisten 
liikuntatilojen rakentamiseksi;

14. pyytää lisäksi jäsenvaltioita, 
paikallisyhteisöjä ja kouluviranomaisia 
valvomaan ja parantamaan kouluaterioiden 
laatua ja ravitsemusstandardeja sekä 
tarkistamaan annoskokoja; pyytää 
rajoittamaan paljon rasvaa, suolaa ja 
sokeria sisältävien ruokien ja juomien 
myyntiä kouluissa; kannattaa sen sijaan 
lisättävän tuoreiden hedelmien ja
vihannesten tarjoamista; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että koulujen 
lukujärjestyksissä käytetään enemmän 
tunteja liikuntaan, sekä esittämään 
suunnitelmia uusien julkisten 
liikuntatilojen rakentamiseksi ja koulujen 
nykyisten liikuntatilojen säilyttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 159
Avril Doyle ja Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pyytää lisäksi jäsenvaltioita, 
paikallisyhteisöjä ja kouluviranomaisia 
valvomaan ja parantamaan kouluaterioiden 
laatua ja ravitsemusstandardeja sekä 
tarkistamaan annoskokoja; pyytää 
kieltämään kokonaan paljon rasvaa, 
suolaa ja sokeria sisältävien ruokien ja 
juomien myynnin kouluissa; kannattaa sen 
sijaan, että automaateissa myytäisiin 
tuoreita hedelmiä ja vihanneksia; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että koulujen 
lukujärjestyksissä käytetään enemmän 
tunteja liikuntaan, sekä esittämään 
suunnitelmia uusien julkisten 
liikuntatilojen rakentamiseksi;

14. pyytää lisäksi jäsenvaltioita, 
paikallisyhteisöjä ja kouluviranomaisia 
valvomaan ja parantamaan kouluaterioiden 
laatua ja ravitsemusstandardeja sekä 
tarkistamaan annoskokoja; pyytää 
lisäämään ravitsemusoppia ja 
rajoittamaan paljon rasvaa, suolaa ja 
sokeria sisältävien ruokien ja juomien 
myyntiä kouluissa; kannattaa sen sijaan
lisättävän tuoreiden hedelmien ja 
vihannesten tarjoamista; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että koulujen 
lukujärjestyksissä käytetään enemmän 
tunteja liikuntaan, sekä esittämään 
suunnitelmia uusien julkisten 
liikuntatilojen rakentamiseksi;
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Or. en

Tarkistus 160
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pyytää lisäksi jäsenvaltioita, 
paikallisyhteisöjä ja kouluviranomaisia 
valvomaan ja parantamaan 
kouluaterioiden laatua ja 
ravitsemusstandardeja sekä tarkistamaan 
annoskokoja; pyytää kieltämään 
kokonaan paljon rasvaa, suolaa ja sokeria 
sisältävien ruokien ja juomien myynnin 
kouluissa; kannattaa sen sijaan, että 
automaateissa myytäisiin tuoreita 
hedelmiä ja vihanneksia; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että 
koulujen lukujärjestyksissä käytetään 
enemmän tunteja liikuntaan, sekä 
esittämään suunnitelmia uusien julkisten 
liikuntatilojen rakentamiseksi;

Poistetaan.

Or. sv

Tarkistus 161
John Bowis

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pyytää lisäksi jäsenvaltioita, 
paikallisyhteisöjä ja kouluviranomaisia 
valvomaan ja parantamaan kouluaterioiden 
laatua ja ravitsemusstandardeja sekä 
tarkistamaan annoskokoja; pyytää 
kieltämään kokonaan paljon rasvaa, suolaa 
ja sokeria sisältävien ruokien ja juomien 
myynnin kouluissa; kannattaa sen sijaan, 

14. pyytää lisäksi jäsenvaltioita, 
paikallisyhteisöjä ja kouluviranomaisia 
valvomaan ja parantamaan kouluaterioiden 
laatua ja ravitsemusstandardeja sekä 
tarkistamaan annoskokoja; pyytää 
kieltämään kokonaan paljon rasvaa, suolaa 
ja sokeria sisältävien ruokien ja juomien 
myynnin kouluissa; kannattaa sen sijaan, 
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että automaateissa myytäisiin tuoreita 
hedelmiä ja vihanneksia; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että koulujen 
lukujärjestyksissä käytetään enemmän 
tunteja liikuntaan, sekä esittämään 
suunnitelmia uusien julkisten 
liikuntatilojen rakentamiseksi;

että automaateissa myytäisiin tuoreita 
hedelmiä ja vihanneksia; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että koulujen 
lukujärjestyksissä käytetään kolme tuntia 
viikossa liikuntaan, sekä esittämään 
suunnitelmia uusien julkisten 
liikuntatilojen rakentamiseksi;

Or. en

Tarkistus 162
Linda McAvan

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pyytää lisäksi jäsenvaltioita, 
paikallisyhteisöjä ja kouluviranomaisia 
valvomaan ja parantamaan kouluaterioiden 
laatua ja ravitsemusstandardeja sekä 
tarkistamaan annoskokoja; pyytää 
kieltämään kokonaan paljon rasvaa, 
suolaa ja sokeria sisältävien ruokien ja 
juomien myynnin kouluissa; kannattaa 
sen sijaan, että automaateissa myytäisiin 
tuoreita hedelmiä ja vihanneksia;
kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että 
koulujen lukujärjestyksissä käytetään 
enemmän tunteja liikuntaan, sekä 
esittämään suunnitelmia uusien julkisten 
liikuntatilojen rakentamiseksi;

14. pyytää lisäksi jäsenvaltioita, 
paikallisyhteisöjä ja kouluviranomaisia 
valvomaan ja parantamaan kouluaterioiden 
laatua ja ravitsemusstandardeja sekä 
tarkistamaan annoskokoja; kannustaa 
siirtymään paljon rasvaa, suolaa ja sokeria 
sisältävien ruokien ja juomien 
myyntiautomaateista tuoreiden hedelmien
ja vihannesten tarjoamiseen; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että koulujen 
lukujärjestyksissä käytetään enemmän 
tunteja liikuntaan, sekä esittämään 
suunnitelmia uusien julkisten 
liikuntatilojen rakentamiseksi;

Or. en

Tarkistus 163
Péter Olajos

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pyytää lisäksi jäsenvaltioita, 14. pyytää lisäksi jäsenvaltioita, 
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paikallisyhteisöjä ja kouluviranomaisia 
valvomaan ja parantamaan 
kouluaterioiden laatua ja 
ravitsemusstandardeja sekä tarkistamaan 
annoskokoja; pyytää kieltämään kokonaan 
paljon rasvaa, suolaa ja sokeria sisältävien 
ruokien ja juomien myynnin kouluissa; 
kannattaa sen sijaan, että automaateissa 
myytäisiin tuoreita hedelmiä ja 
vihanneksia; kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että koulujen 
lukujärjestyksissä käytetään enemmän 
tunteja liikuntaan, sekä esittämään 
suunnitelmia uusien julkisten 
liikuntatilojen rakentamiseksi;

paikallisyhteisöjä ja kouluviranomaisia 
valvomaan ja parantamaan aterioiden 
laatua ja ravitsemusstandardeja kouluissa 
ja lastentarhoissa sekä tarkistamaan 
annoskokoja; pyytää kieltämään kokonaan 
paljon rasvaa, suolaa ja sokeria sisältävien 
ruokien ja juomien myynnin kouluissa; 
kannattaa sen sijaan, että automaateissa 
myytäisiin tuoreita hedelmiä ja 
vihanneksia; kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että koulujen 
lukujärjestyksissä käytetään enemmän 
tunteja liikuntaan, sekä esittämään 
suunnitelmia uusien julkisten 
liikuntatilojen rakentamiseksi;

Or. hu

Tarkistus 164
Adriana Poli Bortone

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pyytää lisäksi jäsenvaltioita, 
paikallisyhteisöjä ja kouluviranomaisia 
valvomaan ja parantamaan kouluaterioiden 
laatua ja ravitsemusstandardeja sekä 
tarkistamaan annoskokoja; pyytää 
kieltämään kokonaan paljon rasvaa, suolaa 
ja sokeria sisältävien ruokien ja juomien 
myynnin kouluissa; kannattaa sen sijaan, 
että automaateissa myytäisiin tuoreita 
hedelmiä ja vihanneksia; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että koulujen 
lukujärjestyksissä käytetään enemmän 
tunteja liikuntaan, sekä esittämään 
suunnitelmia uusien julkisten 
liikuntatilojen rakentamiseksi;

14. pyytää lisäksi jäsenvaltioita, 
paikallisyhteisöjä ja kouluviranomaisia 
valvomaan ja parantamaan kouluaterioiden 
laatua ja ravitsemusstandardeja sekä 
tarkistamaan annoskokoja; pyytää 
kieltämään kokonaan paljon rasvaa, suolaa 
ja sokeria sisältävien sekä 
ravintoarvoltaan huonojen ruokien ja 
juomien myynnin kouluissa; kannattaa sen 
sijaan, että automaateissa myytäisiin 
tuoreita hedelmiä ja vihanneksia; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että koulujen 
lukujärjestyksissä käytetään enemmän 
tunteja liikuntaan, sekä esittämään 
suunnitelmia uusien julkisten 
liikuntatilojen rakentamiseksi;

Or. it
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Tarkistus 165
Daciana Octavia Sârbu

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pyytää lisäksi jäsenvaltioita, 
paikallisyhteisöjä ja kouluviranomaisia 
valvomaan ja parantamaan kouluaterioiden 
laatua ja ravitsemusstandardeja sekä 
tarkistamaan annoskokoja; pyytää 
kieltämään kokonaan paljon rasvaa, suolaa 
ja sokeria sisältävien ruokien ja juomien 
myynnin kouluissa; kannattaa sen sijaan, 
että automaateissa myytäisiin tuoreita 
hedelmiä ja vihanneksia; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että koulujen 
lukujärjestyksissä käytetään enemmän 
tunteja liikuntaan, sekä esittämään 
suunnitelmia uusien julkisten 
liikuntatilojen rakentamiseksi;

14. pyytää lisäksi jäsenvaltioita, 
paikallisyhteisöjä ja kouluviranomaisia 
valvomaan ja parantamaan kouluaterioiden 
laatua ja ravitsemusstandardeja sekä 
tarkistamaan annoskokoja tarjoamalla 
ruokalan henkilökunnalle koulutusta ja 
ohjeita, suorittamalla ruokalassa 
laadunvalvontaa sekä laatimalla 
ruokaloihin terveellistä ruokaa koskevat 
suuntaviivat; pyytää kieltämään kokonaan 
paljon rasvaa, suolaa ja sokeria sisältävien 
ruokien ja juomien myynnin kouluissa; 
kannattaa sen sijaan, että automaateissa 
myytäisiin tuoreita hedelmiä ja 
vihanneksia; kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että koulujen 
lukujärjestyksissä käytetään enemmän 
tunteja liikuntaan, sekä esittämään 
suunnitelmia uusien julkisten 
liikuntatilojen rakentamiseksi;

Or. en

Tarkistus 166
Horst Schnellhardt

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pyytää lisäksi jäsenvaltioita, 
paikallisyhteisöjä ja kouluviranomaisia 
valvomaan ja parantamaan kouluaterioiden 
laatua ja ravitsemusstandardeja sekä 
tarkistamaan annoskokoja; pyytää 
kieltämään kokonaan paljon rasvaa, 
suolaa ja sokeria sisältävien ruokien ja 
juomien myynnin kouluissa; kannattaa sen 

14. pyytää lisäksi jäsenvaltioita, 
paikallisyhteisöjä ja kouluviranomaisia 
valvomaan ja parantamaan kouluaterioiden 
laatua ja ravitsemusstandardeja sekä 
mukauttamaan annoskoot tarpeisiin 
sopiviksi; pyytää ottamaan huomioon 
tutkimuksista saadut tiedot tarjottaessa 
kouluissa paljon rasvaa, suolaa ja sokeria 
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sijaan, että automaateissa myytäisiin 
tuoreita hedelmiä ja vihanneksia; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että koulujen 
lukujärjestyksissä käytetään enemmän 
tunteja liikuntaan, sekä esittämään 
suunnitelmia uusien julkisten 
liikuntatilojen rakentamiseksi;

ja samalla vähän ravinteita sisältäviä 
ruokia ja juomia; kannattaa sen sijaan, että 
automaateissa myytäisiin tuoreita hedelmiä 
ja vihanneksia; kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että koulujen 
lukujärjestyksissä käytetään enemmän 
tunteja liikuntaan, sekä esittämään 
suunnitelmia uusien julkisten 
liikuntatilojen rakentamiseksi;

Or. de

Tarkistus 167
Kathy Sinnott

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pyytää lisäksi jäsenvaltioita, 
paikallisyhteisöjä ja kouluviranomaisia 
valvomaan ja parantamaan kouluaterioiden 
laatua ja ravitsemusstandardeja sekä 
tarkistamaan annoskokoja; pyytää 
kieltämään kokonaan paljon rasvaa, suolaa 
ja sokeria sisältävien ruokien ja juomien 
myynnin kouluissa; kannattaa sen sijaan, 
että automaateissa myytäisiin tuoreita 
hedelmiä ja vihanneksia; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että koulujen 
lukujärjestyksissä käytetään enemmän 
tunteja liikuntaan, sekä esittämään 
suunnitelmia uusien julkisten 
liikuntatilojen rakentamiseksi;

14. pyytää lisäksi jäsenvaltioita, 
paikallisyhteisöjä ja kouluviranomaisia 
valvomaan ja parantamaan kouluaterioiden 
laatua ja ravitsemusstandardeja sekä 
tarkistamaan annoskokoja; pyytää 
kieltämään kokonaan paljon rasvaa, suolaa 
ja sokeria sisältävien ruokien ja juomien 
myynnin kouluissa; kannattaa sen sijaan, 
että automaateissa myytäisiin tuoreita 
hedelmiä ja vihanneksia; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että koulujen 
lukujärjestyksissä käytetään vähintään 
kolme tuntia viikossa liikuntaan, sekä 
esittämään suunnitelmia uusien julkisten 
liikuntatilojen rakentamiseksi ottaen 
huomioon, että on tärkeää estää yhä 
lisääntyvä liikuntatilojen yksityistäminen;

Or. en

Tarkistus 168
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
14 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pyytää lisäksi jäsenvaltioita, 
paikallisyhteisöjä ja kouluviranomaisia 
valvomaan ja parantamaan kouluaterioiden 
laatua ja ravitsemusstandardeja sekä 
tarkistamaan annoskokoja; pyytää 
kieltämään kokonaan paljon rasvaa, suolaa 
ja sokeria sisältävien ruokien ja juomien 
myynnin kouluissa; kannattaa sen sijaan, 
että automaateissa myytäisiin tuoreita 
hedelmiä ja vihanneksia; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että koulujen 
lukujärjestyksissä käytetään enemmän 
tunteja liikuntaan, sekä esittämään 
suunnitelmia uusien julkisten 
liikuntatilojen rakentamiseksi;

14. pyytää lisäksi jäsenvaltioita, 
paikallisyhteisöjä ja kouluviranomaisia 
valvomaan ja parantamaan kouluaterioiden 
laatua ja ravitsemusstandardeja sekä 
tarkistamaan annoskokoja; pyytää 
kieltämään kokonaan paljon rasvaa, suolaa 
ja sokeria sisältävien ruokien ja juomien 
myynnin kouluissa; kannattaa sen sijaan, 
että automaateissa myytäisiin tuoreita 
hedelmiä ja vihanneksia; kehottaa 
toimivaltaisia viranomaisia varmistamaan, 
että koulujen lukujärjestyksissä käytetään 
enemmän tunteja liikuntaan;

Or. de

Tarkistus 169
Antonios Trakatellis

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pyytää lisäksi jäsenvaltioita, 
paikallisyhteisöjä ja kouluviranomaisia 
valvomaan ja parantamaan kouluaterioiden 
laatua ja ravitsemusstandardeja sekä 
tarkistamaan annoskokoja; pyytää 
kieltämään kokonaan paljon rasvaa, suolaa 
ja sokeria sisältävien ruokien ja juomien 
myynnin kouluissa; kannattaa sen sijaan, 
että automaateissa myytäisiin tuoreita 
hedelmiä ja vihanneksia; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että koulujen 
lukujärjestyksissä käytetään enemmän 
tunteja liikuntaan, sekä esittämään 
suunnitelmia uusien julkisten 
liikuntatilojen rakentamiseksi;

14. pyytää lisäksi jäsenvaltioita, 
paikallisyhteisöjä ja kouluviranomaisia 
valvomaan ja parantamaan kouluaterioiden 
laatua ja ravitsemusstandardeja,
tarkistamaan annoskokoja sekä 
sisällyttämään aterioihin hedelmiä ja 
vihanneksia; pyytää kieltämään kokonaan 
paljon rasvaa, suolaa ja sokeria sisältävien 
ruokien ja juomien myynnin kouluissa; 
kannattaa sen sijaan, että automaateissa 
myytäisiin tuoreita hedelmiä ja 
vihanneksia; kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että koulujen 
lukujärjestyksissä käytetään enemmän 
tunteja liikuntaan, sekä esittämään 
suunnitelmia uusien julkisten 
liikuntatilojen rakentamiseksi;
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Or. en

Tarkistus 170
Evangelia Tzampazi

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pyytää lisäksi jäsenvaltioita, 
paikallisyhteisöjä ja kouluviranomaisia 
valvomaan ja parantamaan kouluaterioiden 
laatua ja ravitsemusstandardeja sekä 
tarkistamaan annoskokoja; pyytää 
kieltämään kokonaan paljon rasvaa, suolaa 
ja sokeria sisältävien ruokien ja juomien 
myynnin kouluissa; kannattaa sen sijaan, 
että automaateissa myytäisiin tuoreita 
hedelmiä ja vihanneksia; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että koulujen 
lukujärjestyksissä käytetään enemmän 
tunteja liikuntaan, sekä esittämään 
suunnitelmia uusien julkisten 
liikuntatilojen rakentamiseksi;

14. pyytää lisäksi jäsenvaltioita, 
paikallisyhteisöjä ja kouluviranomaisia 
valvomaan ja parantamaan kouluaterioiden 
laatua ja ravitsemusstandardeja sekä 
tarkistamaan annoskokoja; pyytää 
kieltämään kokonaan paljon rasvaa, suolaa 
ja sokeria sisältävien ruokien ja juomien 
myynnin kouluissa; kannattaa sen sijaan, 
että automaateissa myytäisiin tuoreita 
hedelmiä ja vihanneksia; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että koulujen 
lukujärjestyksissä käytetään enemmän 
tunteja liikuntaan, sekä esittämään 
suunnitelmia uusien, vammaisille 
helppopääsyisten julkisten liikuntatilojen 
rakentamiseksi;

Or. el

Tarkistus 171
Antonio De Blasio

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pyytää lisäksi jäsenvaltioita, 
paikallisyhteisöjä ja kouluviranomaisia 
valvomaan ja parantamaan kouluaterioiden 
laatua ja ravitsemusstandardeja sekä 
tarkistamaan annoskokoja; pyytää 
kieltämään kokonaan paljon rasvaa, suolaa 
ja sokeria sisältävien ruokien ja juomien 
myynnin kouluissa; kannattaa sen sijaan, 

14. pyytää lisäksi jäsenvaltioita, 
paikallisyhteisöjä ja kouluviranomaisia 
valvomaan ja parantamaan kouluaterioiden 
laatua ja ravitsemusstandardeja sekä 
tarkistamaan annoskokoja; pyytää 
kieltämään kokonaan paljon rasvaa, suolaa 
ja sokeria sisältävien ruokien ja juomien 
myynnin kouluissa; kannattaa sen sijaan, 
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että automaateissa myytäisiin tuoreita 
hedelmiä ja vihanneksia; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että koulujen 
lukujärjestyksissä käytetään enemmän 
tunteja liikuntaan, sekä esittämään 
suunnitelmia uusien julkisten 
liikuntatilojen rakentamiseksi;

että automaateissa myytäisiin tuoreita 
hedelmiä ja vihanneksia; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että koulujen 
lukujärjestyksissä käytetään enemmän 
tunteja liikuntaan, tekemään päivittäisestä 
liikunnasta oppilaitoksissa pakollista 
urheilua koskevan valkoisen kirjan 
mukaisesti sekä esittämään suunnitelmia 
uusien julkisten liikuntatilojen 
rakentamiseksi;

Or. hu

Tarkistus 172
Thomas Ulmer

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pyytää lisäksi jäsenvaltioita, 
paikallisyhteisöjä ja kouluviranomaisia 
valvomaan ja parantamaan kouluaterioiden 
laatua ja ravitsemusstandardeja sekä 
tarkistamaan annoskokoja; pyytää 
kieltämään kokonaan paljon rasvaa, 
suolaa ja sokeria sisältävien ruokien ja 
juomien myynnin kouluissa; kannattaa 
sen sijaan, että automaateissa myytäisiin 
tuoreita hedelmiä ja vihanneksia;
kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että 
koulujen lukujärjestyksissä käytetään 
enemmän tunteja liikuntaan, sekä 
esittämään suunnitelmia uusien julkisten 
liikuntatilojen rakentamiseksi;

14. pyytää lisäksi jäsenvaltioita, 
paikallisyhteisöjä ja kouluviranomaisia 
valvomaan ja parantamaan kouluaterioiden 
laatua ja ravitsemusstandardeja sekä 
tarkistamaan annoskokoja; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että koulujen 
lukujärjestyksissä käytetään enemmän 
tunteja liikuntaan, sekä esittämään 
suunnitelmia uusien julkisten 
liikuntatilojen rakentamiseksi;

Or. de

Tarkistus 173
Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
14 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pyytää lisäksi jäsenvaltioita, 
paikallisyhteisöjä ja kouluviranomaisia 
valvomaan ja parantamaan kouluaterioiden 
laatua ja ravitsemusstandardeja sekä 
tarkistamaan annoskokoja; pyytää 
kieltämään kokonaan paljon rasvaa, 
suolaa ja sokeria sisältävien ruokien ja 
juomien myynnin kouluissa; kannattaa sen 
sijaan, että automaateissa myytäisiin
tuoreita hedelmiä ja vihanneksia; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että koulujen 
lukujärjestyksissä käytetään enemmän 
tunteja liikuntaan, sekä esittämään 
suunnitelmia uusien julkisten 
liikuntatilojen rakentamiseksi;

14. pyytää lisäksi jäsenvaltioita, 
paikallisyhteisöjä ja kouluviranomaisia 
valvomaan ja parantamaan kouluaterioiden 
laatua ja ravitsemusstandardeja sekä 
tarkistamaan annoskokoja; pyytää 
opettamaan lapset noudattamaan 
tasapainoista ruokavaliota; kannattaa 
myyntipisteissä tarjottavan tuoreita 
hedelmiä ja vihanneksia; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että koulujen 
lukujärjestyksissä käytetään enemmän 
tunteja liikuntaan, sekä esittämään 
suunnitelmia uusien julkisten 
liikuntatilojen rakentamiseksi;

Or. de

Tarkistus 174
Holger Krahmer

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pyytää lisäksi jäsenvaltioita, 
paikallisyhteisöjä ja kouluviranomaisia 
valvomaan ja parantamaan kouluaterioiden 
laatua ja ravitsemusstandardeja sekä 
tarkistamaan annoskokoja; pyytää 
kieltämään kokonaan paljon rasvaa, 
suolaa ja sokeria sisältävien ruokien ja 
juomien myynnin kouluissa; kannattaa 
sen sijaan, että automaateissa myytäisiin 
tuoreita hedelmiä ja vihanneksia; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että koulujen 
lukujärjestyksissä käytetään enemmän 
tunteja liikuntaan, sekä esittämään 
suunnitelmia uusien julkisten 
liikuntatilojen rakentamiseksi;

14. pyytää lisäksi jäsenvaltioita, 
paikallisyhteisöjä ja kouluviranomaisia 
valvomaan ja parantamaan kouluaterioiden 
laatua ja ravitsemusstandardeja sekä 
tarkistamaan annoskokoja; kannattaa 
automaateissa myytävän tuoreita hedelmiä 
ja vihanneksia; kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että koulujen 
lukujärjestyksissä käytetään enemmän 
tunteja liikuntaan, sekä esittämään 
suunnitelmia uusien julkisten 
liikuntatilojen rakentamiseksi;

Or. de
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Tarkistus 175
Philip Bushill-Matthews

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. kehottaa jäsenvaltioiden 
paikallisviranomaisia edistämään vapaa-
ajanpalvelujen saatavuutta ja edullisuutta 
sekä tukemaan paikallisessa ympäristössä 
sellaisten mahdollisuuksien luomista, 
jotka motivoivat ihmisiä liikkumaan 
vapaa-ajallaan; 

Or. en

Tarkistus 176
Edite Estrela

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. katsoo, että lasten opetuksesta 
vastaavat henkilöt muodostavat yhdessä 
koulujen kanssa tärkeän ryhmän lasten 
lihavuuden torjunnassa, minkä vuoksi 
heidät pitäisi tutustuttaa 
tiedotuskampanjoiden avulla parhaisiin 
käytäntöihin, joista olisi helppo tehdä osa 
lasten arkea;

Or. pt

Tarkistus 177
Horst Schnellhardt

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. muistuttaa jäsenvaltioita 
kehotuksestaan tehdä liikunnasta 
pakollinen oppiaine ala- ja yläkouluissa 
sekä ottaa periaatteeksi, että 
opetussuunnitelma sisältää liikuntaa 
vähintään kolme tuntia viikossa, ja 
kehottaa tukemaan kouluja, jotta tämä 
vähimmäistuntimäärä ylittyisi 
mahdollisimman usein;

Or. de

Tarkistus 178
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. suhtautuu myönteisesti 
mahdolliseen EU:n taloudellisesti 
tukemaan ”hedelmiä koulussa” 
-hankkeeseen;

Or. de

Tarkistus 179
Adriana Poli Bortone

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pitää olennaisen tärkeänä, että 
kouluissa kielletään sellaisten tuotteiden, 
joissa on paljon sokeria, suolaa ja rasvaa, 
kaikenlainen sponsorointi ja mainonta; 
pyytää urheilujärjestöjä ja -joukkueita 
vapaaehtoisesti sitoutumaan tukemaan 
tasapainoista ravitsemusta ja liikuntaa ja 

15. pitää olennaisen tärkeänä, että 
kouluissa kielletään paljon sokeria, suolaa 
ja rasvaa sisältävien ja ravintoarvoltaan 
huonojen tuotteiden kaikenlainen 
sponsorointi ja mainonta; pyytää 
urheilujärjestöjä ja -joukkueita 
vapaaehtoisesti sitoutumaan tukemaan 
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kehottaa niitä välttämään ravintoarvoltaan 
huonojen elintarvikkeiden sponsoreita ja 
myynninedistämistä;

tasapainoista ravitsemusta ja liikuntaa ja 
kehottaa niitä välttämään ravintoarvoltaan 
huonojen elintarvikkeiden sponsoreita ja 
myynninedistämistä;

Or. it

Tarkistus 180
Philip Bushill-Matthews

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pitää olennaisen tärkeänä, että 
kouluissa kielletään sellaisten tuotteiden, 
joissa on paljon sokeria, suolaa ja rasvaa, 
kaikenlainen sponsorointi ja mainonta; 
pyytää urheilujärjestöjä ja -joukkueita 
vapaaehtoisesti sitoutumaan tukemaan 
tasapainoista ravitsemusta ja liikuntaa ja 
kehottaa niitä välttämään ravintoarvoltaan 
huonojen elintarvikkeiden sponsoreita ja 
myynninedistämistä;

15. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 
harkittava paljon sokeria, suolaa ja rasvaa
sisältävien tuotteiden sponsoroinnin ja 
mainonnan kieltämistä kouluissa; pyytää 
urheilujärjestöjä ja -joukkueita 
vapaaehtoisesti sitoutumaan tukemaan 
tasapainoista ravitsemusta ja liikuntaa ja 
kehottaa niitä välttämään ravintoarvoltaan 
huonojen elintarvikkeiden sponsoreita ja 
myynninedistämistä;

Or. en

Tarkistus 181
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pitää olennaisen tärkeänä, että 
kouluissa kielletään sellaisten tuotteiden, 
joissa on paljon sokeria, suolaa ja rasvaa, 
kaikenlainen sponsorointi ja mainonta; 
pyytää urheilujärjestöjä ja -joukkueita 
vapaaehtoisesti sitoutumaan tukemaan 
tasapainoista ravitsemusta ja liikuntaa ja 
kehottaa niitä välttämään 
ravintoarvoltaan huonojen 

15. olettaa kaikkien urheilujärjestöjen ja 
-joukkueiden edistävän tasapainoista 
ruokavaliota ja liikuntaa; korostaa lisäksi, 
että eurooppalaista urheiluliikettä ei tulisi 
syyttää ylipainosta ja lihavuudesta 
Euroopassa; katsoo, että ongelma ei ole 
niinkään ravintoarvoltaan huonon ruoan 
sponsorointi ja markkinointi vaan se, että 
ihmiset eivät harrasta urheilua ja 
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elintarvikkeiden sponsoreita ja 
myynninedistämistä;

liikuntaa;

Or. sv

Tarkistus 182
John Bowis

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pitää olennaisen tärkeänä, että 
kouluissa kielletään sellaisten tuotteiden, 
joissa on paljon sokeria, suolaa ja rasvaa, 
kaikenlainen sponsorointi ja mainonta; 
pyytää urheilujärjestöjä ja -joukkueita 
vapaaehtoisesti sitoutumaan tukemaan 
tasapainoista ravitsemusta ja liikuntaa ja 
kehottaa niitä välttämään ravintoarvoltaan 
huonojen elintarvikkeiden sponsoreita ja 
myynninedistämistä;

15. pitää olennaisen tärkeänä, että 
sponsorit saavat mainostaa elintarvikkeita 
ja juomia kouluissa ainoastaan 
kouluviranomaisten pyynnöstä tai heidän 
luvallaan; pyytää urheilujärjestöjä ja 
-joukkueita vapaaehtoisesti sitoutumaan 
tukemaan tasapainoista ravitsemusta ja 
liikuntaa ja kehottaa niitä välttämään 
ravintoarvoltaan huonojen elintarvikkeiden 
sponsoreita ja myynninedistämistä;

Or. en

Tarkistus 183
Urszula Krupa

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pitää olennaisen tärkeänä, että 
kouluissa kielletään sellaisten tuotteiden, 
joissa on paljon sokeria, suolaa ja rasvaa,
kaikenlainen sponsorointi ja mainonta; 
pyytää urheilujärjestöjä ja -joukkueita 
vapaaehtoisesti sitoutumaan tukemaan 
tasapainoista ravitsemusta ja liikuntaa ja 
kehottaa niitä välttämään ravintoarvoltaan 
huonojen elintarvikkeiden sponsoreita ja 
myynninedistämistä;

15. pitää olennaisen tärkeänä, että 
kouluissa kielletään paljon sokeria, suolaa 
ja rasvaa sisältävien tuotteiden
kaikenlainen sponsorointi ja mainonta; 
pyytää urheilujärjestöjä ja -joukkueita 
vapaaehtoisesti sitoutumaan tukemaan 
tasapainoista ravitsemusta ja liikuntaa ja 
kehottaa niitä välttämään ravintoarvoltaan 
huonojen ja muuntogeenisten
elintarvikkeiden sponsoreita ja 
myynninedistämistä;
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Or. pl

Tarkistus 184
Linda McAvan

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pitää olennaisen tärkeänä, että 
kouluissa kielletään sellaisten tuotteiden, 
joissa on paljon sokeria, suolaa ja rasvaa, 
kaikenlainen sponsorointi ja mainonta; 
pyytää urheilujärjestöjä ja -joukkueita 
vapaaehtoisesti sitoutumaan tukemaan 
tasapainoista ravitsemusta ja liikuntaa ja 
kehottaa niitä välttämään ravintoarvoltaan 
huonojen elintarvikkeiden sponsoreita ja 
myynninedistämistä;

15. kehottaa jäsenvaltioita, paikallisia 
tahoja ja kouluviranomaisia kieltämään
paljon sokeria, suolaa ja rasvaa sisältävien 
tuotteiden kaikenlaisen sponsoroinnin ja 
mainonnan kouluissa; pyytää 
urheilujärjestöjä ja -joukkueita 
vapaaehtoisesti sitoutumaan tukemaan 
tasapainoista ravitsemusta ja liikuntaa ja 
kehottaa niitä välttämään ravintoarvoltaan 
huonojen elintarvikkeiden sponsoreita ja 
myynninedistämistä;

Or. en

Tarkistus 185
Frédérique Ries

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pitää olennaisen tärkeänä, että 
kouluissa kielletään sellaisten tuotteiden, 
joissa on paljon sokeria, suolaa ja rasvaa, 
kaikenlainen sponsorointi ja mainonta; 
pyytää urheilujärjestöjä ja -joukkueita 
vapaaehtoisesti sitoutumaan tukemaan 
tasapainoista ravitsemusta ja liikuntaa ja 
kehottaa niitä välttämään 
ravintoarvoltaan huonojen 
elintarvikkeiden sponsoreita ja 
myynninedistämistä;

15. pitää olennaisen tärkeänä, että ruoan ja 
juomien kaikenlainen sponsorointi sekä 
paljon sokeria, suolaa ja rasvaa sisältävien 
tuotteiden mainonta kielletään kouluissa 
vaiheittain kouluviranomaisten luvalla ja 
yhteistyössä vanhempainyhdistysten ja 
paikallisten kauppiaiden kanssa; 
suhtautuu kuitenkin samaan aikaan 
myönteisesti kouluissa urheiluseurojen ja 
yritysten kanssa jo solmittuihin 
tasapainoista ravintoa ja liikuntaa 
edistäviin kumppanuuksiin;
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Or. en

Tarkistus 186
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pitää olennaisen tärkeänä, että 
kouluissa kielletään sellaisten tuotteiden, 
joissa on paljon sokeria, suolaa ja rasvaa, 
kaikenlainen sponsorointi ja mainonta; 
pyytää urheilujärjestöjä ja -joukkueita 
vapaaehtoisesti sitoutumaan tukemaan 
tasapainoista ravitsemusta ja liikuntaa ja 
kehottaa niitä välttämään 
ravintoarvoltaan huonojen 
elintarvikkeiden sponsoreita ja 
myynninedistämistä;

15. pitää olennaisen tärkeänä, että 
kouluissa kielletään paljon sokeria, suolaa 
ja rasvaa sisältävien tuotteiden
kaikenlainen sponsorointi ja mainonta; 

Or. de

Tarkistus 187
Thomas Ulmer

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pitää olennaisen tärkeänä, että 
kouluissa kielletään sellaisten tuotteiden, 
joissa on paljon sokeria, suolaa ja rasvaa, 
kaikenlainen sponsorointi ja mainonta; 
pyytää urheilujärjestöjä ja -joukkueita 
vapaaehtoisesti sitoutumaan tukemaan 
tasapainoista ravitsemusta ja liikuntaa ja 
kehottaa niitä välttämään 
ravintoarvoltaan huonojen 
elintarvikkeiden sponsoreita ja 
myynninedistämistä;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 188
Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pitää olennaisen tärkeänä, että 
kouluissa kielletään sellaisten tuotteiden, 
joissa on paljon sokeria, suolaa ja rasvaa, 
kaikenlainen sponsorointi ja mainonta;
pyytää urheilujärjestöjä ja -joukkueita 
vapaaehtoisesti sitoutumaan tukemaan 
tasapainoista ravitsemusta ja liikuntaa ja 
kehottaa niitä välttämään ravintoarvoltaan 
huonojen elintarvikkeiden sponsoreita ja 
myynninedistämistä;

15. pyytää urheilujärjestöjä ja -joukkueita 
vapaaehtoisesti sitoutumaan tukemaan 
tasapainoista ravitsemusta ja liikuntaa ja 
kehottaa niitä välttämään ravintoarvoltaan 
huonojen elintarvikkeiden sponsoreita ja 
myynninedistämistä;

Or. de

Tarkistus 189
Holger Krahmer

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pitää olennaisen tärkeänä, että 
kouluissa kielletään sellaisten tuotteiden, 
joissa on paljon sokeria, suolaa ja rasvaa, 
kaikenlainen sponsorointi ja mainonta; 
pyytää urheilujärjestöjä ja -joukkueita 
vapaaehtoisesti sitoutumaan tukemaan 
tasapainoista ravitsemusta ja liikuntaa ja 
kehottaa niitä välttämään ravintoarvoltaan 
huonojen elintarvikkeiden sponsoreita ja 
myynninedistämistä;

15. pitää olennaisen tärkeänä, että ruokaa 
ja juomia saa sponsoroida ja mainostaa
ainoastaan koulun johtokunnan 
pyynnöstä tai luvalla; pyytää 
urheilujärjestöjä ja -joukkueita 
vapaaehtoisesti sitoutumaan tukemaan 
tasapainoista ravitsemusta ja liikuntaa ja 
kehottaa niitä välttämään ravintoarvoltaan 
huonojen elintarvikkeiden sponsoreita ja 
myynninedistämistä;

Or. de
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Tarkistus 190
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pitää olennaisen tärkeänä, että 
kouluissa kielletään sellaisten tuotteiden, 
joissa on paljon sokeria, suolaa ja rasvaa,
kaikenlainen sponsorointi ja mainonta; 
pyytää urheilujärjestöjä ja -joukkueita 
vapaaehtoisesti sitoutumaan tukemaan 
tasapainoista ravitsemusta ja liikuntaa ja 
kehottaa niitä välttämään ravintoarvoltaan 
huonojen elintarvikkeiden sponsoreita ja 
myynninedistämistä;

15. pitää olennaisen tärkeänä, että 
kouluissa kielletään paljon sokeria, suolaa 
ja rasvaa sisältävien tuotteiden
kaikenlainen sponsorointi ja mainonta; 
pyytää urheilujärjestöjä ja -joukkueita 
vapaaehtoisesti sitoutumaan tukemaan 
tasapainoista ravitsemusta ja liikuntaa ja 
kehottaa niitä välttämään ravintoarvoltaan 
huonojen elintarvikkeiden sponsoreita ja 
myynninedistämistä; kehottaa kouluja 
järjestämään yhdessä 
terveydenhuoltoalan ammattilaisten ja 
tunnettujen kokkien kanssa teoriaa ja 
käytäntöjä käsitteleviä maistiais- ja 
ruokatyöpajoja;

Or. fr

Tarkistus 191
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pitää olennaisen tärkeänä, että 
kouluissa kielletään sellaisten tuotteiden, 
joissa on paljon sokeria, suolaa ja rasvaa, 
kaikenlainen sponsorointi ja mainonta; 
pyytää urheilujärjestöjä ja -joukkueita 
vapaaehtoisesti sitoutumaan tukemaan 
tasapainoista ravitsemusta ja liikuntaa ja 
kehottaa niitä välttämään 
ravintoarvoltaan huonojen 
elintarvikkeiden sponsoreita ja 
myynninedistämistä;

15. katsoo, että jäsenvaltioiden on 
pyrittävä rajoittamaan paljon sokeria, 
suolaa ja rasvaa sisältävien tuotteiden
sponsorointia ja mainontaa, ja että siinä 
olisi joka tapauksessa noudatettava 
ruokavaliota koskevia kansallisia ja 
kansainvälisiä suuntaviivoja ja sitä tulisi 
harjoittaa ainoastaan opetustarkoitukseen 
kouluviranomaisten pyynnöstä tai luvalla;
pyytää urheilujärjestöjä ja -joukkueita 
vapaaehtoisesti sitoutumaan tukemaan 
tasapainoista ravitsemusta ja liikuntaa;
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Or. en

Tarkistus 192
Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. pyytää jäsenvaltioita, paikallisia 
tahoja ja kouluviranomaisia 
varmistamaan, että koulujen 
automaateissa on tarjolla myös 
terveellisiä vaihtoehtoja ja että kouluissa 
tapahtuvaa sponsorointia ei ole kytketty 
sellaisten välipalojen tai ruokien 
markkinointiin, joita ei pitäisi syödä kovin 
usein; katsoo, että julkisen ja yksityisen 
sektorin yhteistyön olisi oltava kouluissa 
avointa ja riippumattoman kolmannen 
osapuolen tarkan valvonnan alaista;

Or. en

Tarkistus 193
Avril Doyle

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. tukee Euroopan unionin aloitetta 
rahoittaa kouluissa jaettavien hedelmien 
ja vihannesten ostamista samalla tavoin 
kuin käynnissä olevassa koulumaito-
ohjelmassa;

Or. en
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Tarkistus 194
Thomas Ulmer

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. pitää olennaisen tärkeänä, että 
kouluissa ei yleensä markkinoida mitään 
tuotteita;

Or. de

Tarkistus 195
Thomas Ulmer

Päätöslauselmaesitys
15 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 b. katsoo, että urheilujärjestöjen ja 
-joukkueiden on näytettävä esimerkkiä 
liikunnassa ja terveellisessä 
ruokavaliossa;

Or. de

Tarkistus 196
Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
15 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 b. katsoo, että itsesääntelyn myötä 
terveellisten tuotteiden on oltava 
kaupoissa näkyvällä paikalla ja 
epäterveellisten elintarvikkeiden 
vähemmän näkyvällä paikalla;

Or. en
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Tarkistus 197
Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
15 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 c. korostaa veden merkitystä 
painontarkkailussa; kehottaa Euroopan 
unionia ja sen jäsenvaltioita 
varmistamaan, että vettä on kaikkien 
saatavilla; 

Or. en

Tarkistus 198
Philip Bushill-Matthews

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. on tyytyväinen yhteisen 
markkinajärjestelyn uudistukseen, jonka 
ansiosta kouluissa voidaan tarjota 
enemmän hedelmiä ja vihanneksia, 
edellyttäen että näiden tuotteiden laatua ja 
kemikaaliturvallisuutta valvotaan; vaatii 
tukemaan enemmän luomutuotantoa;

16. on tyytyväinen yhteisen 
markkinajärjestelyn uudistukseen, jonka 
ansiosta kouluissa voidaan tarjota 
enemmän hedelmiä ja vihanneksia, 
edellyttäen että näiden tuotteiden laatua ja 
kemikaaliturvallisuutta valvotaan;

Or. en

Tarkistus 199
Kathy Sinnott

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. on tyytyväinen yhteisen 16. on tyytyväinen yhteisen 
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markkinajärjestelyn uudistukseen, jonka 
ansiosta kouluissa voidaan tarjota 
enemmän hedelmiä ja vihanneksia, 
edellyttäen että näiden tuotteiden laatua ja 
kemikaaliturvallisuutta valvotaan; vaatii 
tukemaan enemmän luomutuotantoa;

markkinajärjestelyn uudistukseen, jonka 
ansiosta kouluissa voidaan tarjota 
enemmän hedelmiä ja vihanneksia, 
edellyttäen että näiden tuotteiden laatua ja 
kemikaaliturvallisuutta valvotaan; vaatii 
tukemaan enemmän luomutuotantoa ottaen 
huomioon natriumglutamaattipitoisuuden 
tarkan valvonnan ja merkitsemisen 
elintarvikkeiden pakkauksiin;

Or. en

Tarkistus 200
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. on tyytyväinen yhteisen 
markkinajärjestelyn uudistukseen, jonka 
ansiosta kouluissa voidaan tarjota 
enemmän hedelmiä ja vihanneksia, 
edellyttäen että näiden tuotteiden laatua ja 
kemikaaliturvallisuutta valvotaan; vaatii 
tukemaan enemmän luomutuotantoa;

16. on tyytyväinen yhteisen 
markkinajärjestelyn uudistukseen, jonka 
ansiosta kouluissa voidaan tarjota 
enemmän hedelmiä ja vihanneksia, 
edellyttäen että näiden tuotteiden laatua ja 
kemikaaliturvallisuutta valvotaan;

Or. de

Tarkistus 201
Thomas Ulmer

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. on tyytyväinen yhteisen 
markkinajärjestelyn uudistukseen, jonka 
ansiosta kouluissa voidaan tarjota 
enemmän hedelmiä ja vihanneksia, 
edellyttäen että näiden tuotteiden laatua ja 
kemikaaliturvallisuutta valvotaan; vaatii 
tukemaan enemmän luomutuotantoa;

16. on tyytyväinen yhteisen 
markkinajärjestelyn uudistukseen, jonka 
ansiosta kouluissa voidaan tarjota 
enemmän hedelmiä ja vihanneksia, 
edellyttäen että näiden tuotteiden laatua ja 
kemikaaliturvallisuutta valvotaan; vaatii 
tukemaan luomutuotantoa 
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asianmukaisesti;

Or. de

Tarkistus 202
Frédérique Ries

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. kehottaa eräiden jäsenvaltioiden 
pyynnön mukaisesti etsimään ratkaisuja 
hedelmien ja vihannesten ilmaiseen 
jakelun jatkamiseksi kouluille ja 
hyväntekeväisyysjärjestöille vuoden 2008 
aikana, kunnes kouluhedelmäjärjestelyä 
ryhdytään soveltamaan 1. tammikuuta 
2009;

Or. en

Tarkistus 203
Frédérique Ries

Päätöslauselmaesitys
16 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 b. kehottaa EU:ta ja erityisesti Ecofin-
neuvostoa suhtautumaan joustavammin 
jäsenvaltioiden pyyntöihin 
arvonlisäveroasteen alentamisesta silloin, 
kun kyseessä ovat sosiaaliset, 
taloudelliset, ympäristöä tai terveyttä 
koskevat tarpeet; kehottaa jäsenvaltioita, 
jotka eivät vielä ole sitä tehneet, 
alentamaan hedelmien ja vihannesten 
arvonlisäveroa, muistuttaen, että yhteisön 
lainsäädännössä valtuutetaan ne 
tekemään niin; kehottaa lisäksi 
tarkistamaan voimassa olevia yhteisön 
asiakirjoja, jotta hedelmät ja vihannekset 
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voivat hyötyä erittäin alhaisesta 
arvonlisäveroasteesta (alle 5 prosenttia);

Or. fr

Tarkistus 204
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. suhtautuu myönteisesti sellaisiin EU-
aloitteisiin kuin "EU Mini chefs"– ja 
"EU Day for Healthy Food and Cooking" 
-verkkosivujen perustaminen 
8. marraskuuta 2007; ehdottaa 
tiedotuskampanjoiden laatimista 
tietoisuuden parantamiseksi siitä, kuinka 
paljon liikuntaa tarvitaan energiatiheiden 
tuotteiden sisältämien kalorien 
kuluttamiseen;

17. katsoo, että ”EU Mini chefs”* 
-tyyppisten verkkosivujen perustaminen 
on esimerkki EU:n aloitteesta, jonka 
tarpeellisuus, vaikutus ja toimivuus ovat 
erittäin kyseenalaisia; uskoo sen 
kaltaisten Internet-hankkeiden 
vaikutuksen kansalaisten terveyteen 
olevan äärimmäisen rajallinen ja 
epäilevyys unionia kohtaan saattaa 
kasvaa kansalaisten ihmetellessä unionin 
varojen haaskaamista;
* (http://eu.mini-chefs.eu)

Or. sv

Tarkistus 205
Magor Imre Csibi

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. on erittäin ilahtunut tuottajien 
vapaaehtoisesta sitoumuksesta ottaa 
ravintoarvokriteerit huomioon 
elintarvikkeiden koostumuksen 
muokkauksessa;

18. on ilahtunut tuottajien vapaaehtoisesta 
sitoumuksesta ottaa ravintoarvokriteerit 
huomioon elintarvikkeiden koostumuksen 
muokkauksessa; kannustaa 
elintarvikkeiden tuottajia edelleen 
muokkaamaan energiatiheiden ja 
vähäravinteisten elintarvikkeiden 
koostumusta vähentäen niiden rasva-, 
sokeri- ja suolapitoisuutta sekä lisäten 
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niiden kuitu-, hedelmä- ja 
vihannessisältöä; vaatii tutkimaan 
tarkasti uudet reseptit sen 
varmistamiseksi, että epäterveellisiä 
ravintoaineita ei yksinkertaisesti korvata 
yhtä haitallisilla ainesosilla;

Or. en

Tarkistus 206
Linda McAvan

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. on erittäin ilahtunut tuottajien 
vapaaehtoisesta sitoumuksesta ottaa 
ravintoarvokriteerit huomioon 
elintarvikkeiden koostumuksen 
muokkauksessa;

18. uskoo, että tuotteiden koostumuksen 
muokkaus on tehokas keino vähentää 
rasvan, sokerin ja suolan määrää 
ruokavalioissamme ja on erittäin ilahtunut 
tuottajien vapaaehtoisesta sitoumuksesta 
ottaa ravintoarvokriteerit huomioon 
elintarvikkeiden koostumuksen 
muokkauksessa; kehottaa komissiota 
perustamaan mekanismin koostumuksen 
muokkausta koskevien parhaiden 
käytäntöjen jakamiseksi sekä sopimaan 
vapaaehtoisista tavoitteista jäsenvaltioissa 
ja sidosryhmissä;

Or. en

Tarkistus 207
Antonio De Blasio

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

on erittäin ilahtunut tuottajien 
vapaaehtoisesta sitoumuksesta ottaa 
ravintoarvokriteerit huomioon 
elintarvikkeiden koostumuksen 

18. on erittäin ilahtunut tuottajien 
vapaaehtoisesta sitoumuksesta ottaa 
ravintoarvokriteerit huomioon 
elintarvikkeiden koostumuksen 
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muokkauksessa; muokkauksessa; korostaa vapaaehtoisten 
sitoumusten lisäksi valtion roolin 
tärkeyttä ja suosittelee, että jäsenvaltiot 
käyttävät verokannustimia ja muita 
rahallisia kannustimia tuottajien 
motivoimiseksi muokkaamaan tuotteista 
terveellisiä;

Or. hu

Tarkistus 208
Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. on erittäin ilahtunut tuottajien 
vapaaehtoisesta sitoumuksesta ottaa 
ravintoarvokriteerit huomioon 
elintarvikkeiden koostumuksen 
muokkauksessa;

18. on erittäin ilahtunut tuottajien 
vapaaehtoisesta sitoumuksesta ottaa 
ravintoarvokriteerit huomioon 
elintarvikkeiden koostumuksen 
muokkauksessa; kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että minkäänlaista 
ruokavaliota tai elintarviketta ei syrjitä 
missään EU:ssa;

Or. de

Tarkistus 209
Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. korostaa, että liha, 
maitotaloustuotteet ja kananmunat 
sisältävät paljon rasvaa ja aiheuttavat 
siksi lihavuutta; kehottaa komissiota, 
jäsenvaltioita ja elintarviketeollisuutta 
sisällyttämään tämän tiedon kaikkiin 
terveellistä ruokavaliota koskeviin 
kampanjoihinsa;
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Or. en

Tarkistus 210
Dorette Corbey

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. kehottaa valvomaan elintarvikkeiden 
laatua säännöllisesti kaikissa 
jäsenvaltioissa satunnaisotantaa käyttäen; 
suosittelee näitä tietoja käytettävän 
ruokavalion laadun parantamiseen; 

Or. nl

Tarkistus 211
Dan Jørgensen

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. painottaa, että 
ravintoarvomerkintöjen on oltava 
pakollisia ja selkeitä, jotta kuluttajat 
voivat valita terveellisiä elintarvikkeita; 
suosittelee siksi, että jotta kuluttajat 
voisivat vertailla eri elintarvikkeiden 
ravintosisältöjä, ravintoarvomerkinnät on 
ilmaistava 100 grammaa/millilitraa kohti;

Or. en

Tarkistus 212
Antonio De Blasio

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. kehottaa myös jäsenvaltioita 
tukemaan välittömällä tai välillisellä 
rahoitustuella oppilaitoksia, joiden 
ruokaloissa ja/tai kahvioissa tarjotaan 
oppilaille erityisen terveellistä ruokaa;

Or. hu

Tarkistus 213
Holger Krahmer

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan lailla, että minkäänlaista 
ruokavaliota tai elintarviketta ei syrjitä 
missään EU:ssa;

Or. de

Tarkistus 214
Alfonso Andria

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. korostaa, että on tärkeää antaa 
kuluttajille kaikki heidän tarvitsemansa tieto, 
jotta he voivat arvioida ihanteellisen 
ravintoarvon elämäntapansa ja terveytensä 
ylläpitämiseksi;

Or. it
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Tarkistus 215
Philip Bushill-Matthews

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. vaatii kieltämään transrasvahapot ja 
kehottaa EU:n jäsenvaltioita noudattamaan 
hyviä käytänteitä elintarvikkeiden 
ravintoainepitoisuuksien (esimerkiksi 
suolapitoisuuden) valvonnassa; huomauttaa 
kuitenkin, että tiettyjä poikkeuksia pitäisi 
voida tehdä suojattujen alkuperänimitysten 
ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen 
sekä perinteisten tuotteiden osalta 
alkuperäisten reseptien säilyttämiseksi;

19. vaatii kieltämään keinotekoiset
transrasvahapot ja kehottaa EU:n 
jäsenvaltioita noudattamaan hyviä 
käytänteitä elintarvikkeiden 
ravintoainepitoisuuksien (esimerkiksi 
suolapitoisuuden) valvonnassa; huomauttaa 
kuitenkin, että elintarvikemerkintöjä 
koskevista säännöistä pitäisi voida tehdä 
tiettyjä poikkeuksia suojattujen 
alkuperänimitysten ja suojattujen 
maantieteellisten merkintöjen sekä 
korkealaatuisten ja luonnonmukaisten
perinteisten tuotteiden osalta ottaen 
huomioon niiden koostumus ja 
ravintoarvo alkuperäisten reseptien 
säilyttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 216
Avril Doyle

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. vaatii kieltämään transrasvahapot ja 
kehottaa EU:n jäsenvaltioita noudattamaan 
hyviä käytänteitä elintarvikkeiden 
ravintoainepitoisuuksien (esimerkiksi 
suolapitoisuuden) valvonnassa; huomauttaa 
kuitenkin, että tiettyjä poikkeuksia pitäisi 
voida tehdä suojattujen alkuperänimitysten 
ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen 
sekä perinteisten tuotteiden osalta 
alkuperäisten reseptien säilyttämiseksi;

19. vaatii kieltämään transrasvahapot koko 
EU:ssa ja kehottaa EU:n jäsenvaltioita 
noudattamaan hyviä käytänteitä 
elintarvikkeiden ravintoainepitoisuuksien 
(esimerkiksi suolapitoisuuden) 
valvonnassa; huomauttaa kuitenkin, että 
tiettyjä poikkeuksia pitäisi voida tehdä 
suojattujen alkuperänimitysten ja 
suojattujen maantieteellisten merkintöjen 
sekä perinteisten tuotteiden osalta 
alkuperäisten reseptien säilyttämiseksi;
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Or. en

Tarkistus 217
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. vaatii kieltämään transrasvahapot ja 
kehottaa EU:n jäsenvaltioita 
noudattamaan hyviä käytänteitä 
elintarvikkeiden ravintoainepitoisuuksien 
(esimerkiksi suolapitoisuuden) 
valvonnassa; huomauttaa kuitenkin, että 
tiettyjä poikkeuksia pitäisi voida tehdä 
suojattujen alkuperänimitysten ja 
suojattujen maantieteellisten merkintöjen 
sekä perinteisten tuotteiden osalta 
alkuperäisten reseptien säilyttämiseksi; 

Poistetaan.

Or. sv

Tarkistus 218
John Bowis

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. vaatii kieltämään transrasvahapot ja 
kehottaa EU:n jäsenvaltioita noudattamaan 
hyviä käytänteitä elintarvikkeiden 
ravintoainepitoisuuksien (esimerkiksi 
suolapitoisuuden) valvonnassa; huomauttaa 
kuitenkin, että tiettyjä poikkeuksia pitäisi 
voida tehdä suojattujen alkuperänimitysten 
ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen 
sekä perinteisten tuotteiden osalta 
alkuperäisten reseptien säilyttämiseksi;

19. vaatii kieltämään transrasvahapot koko 
EU:ssa ja kehottaa EU:n jäsenvaltioita 
noudattamaan hyvää käytäntöä
elintarvikkeiden ravintoainepitoisuuksien 
(esimerkiksi suolapitoisuuden) 
valvonnassa; kehottaa komissiota 
perustamaan ohjelman parhaiden 
käytäntöjen jakamiseen EU:n 
jäsenvaltioiden välillä; huomauttaa 
kuitenkin, että tiettyjä poikkeuksia pitäisi 
voida tehdä suojattujen alkuperänimitysten 
ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen 
sekä perinteisten tuotteiden osalta 
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alkuperäisten reseptien säilyttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 219
Linda McAvan

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. vaatii kieltämään transrasvahapot ja 
kehottaa EU:n jäsenvaltioita noudattamaan 
hyviä käytänteitä elintarvikkeiden 
ravintoainepitoisuuksien (esimerkiksi 
suolapitoisuuden) valvonnassa; huomauttaa 
kuitenkin, että tiettyjä poikkeuksia pitäisi 
voida tehdä suojattujen alkuperänimitysten 
ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen 
sekä perinteisten tuotteiden osalta 
alkuperäisten reseptien säilyttämiseksi;

19. vaatii kieltämään keinotekoiset
transrasvahapot ja kehottaa EU:n 
jäsenvaltioita noudattamaan hyviä
käytänteitä elintarvikkeiden 
ravintoainepitoisuuksien (esimerkiksi 
suolapitoisuuden) valvonnassa; huomauttaa 
kuitenkin, että tiettyjä poikkeuksia pitäisi 
voida tehdä suojattujen alkuperänimitysten 
ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen 
sekä perinteisten tuotteiden osalta 
alkuperäisten reseptien säilyttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 220
Adriana Poli Bortone

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. vaatii kieltämään transrasvahapot ja 
kehottaa EU:n jäsenvaltioita noudattamaan 
hyviä käytänteitä elintarvikkeiden 
ravintoainepitoisuuksien (esimerkiksi 
suolapitoisuuden) valvonnassa; huomauttaa 
kuitenkin, että tiettyjä poikkeuksia pitäisi 
voida tehdä suojattujen alkuperänimitysten 
ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen 
sekä perinteisten tuotteiden osalta 
alkuperäisten reseptien säilyttämiseksi;

19. vaatii kieltämään teolliset
transrasvahapot ja kehottaa EU:n 
jäsenvaltioita noudattamaan hyviä 
käytänteitä elintarvikkeiden 
ravintoainepitoisuuksien (esimerkiksi 
suolapitoisuuden) valvonnassa; huomauttaa 
kuitenkin, että tiettyjä poikkeuksia pitäisi 
voida tehdä suojattujen alkuperänimitysten 
ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen 
sekä perinteisten tuotteiden osalta 
alkuperäisten reseptien säilyttämiseksi;
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Or. it

Tarkistus 221
Frédérique Ries

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. vaatii kieltämään transrasvahapot ja 
kehottaa EU:n jäsenvaltioita noudattamaan 
hyviä käytänteitä elintarvikkeiden 
ravintoainepitoisuuksien (esimerkiksi 
suolapitoisuuden) valvonnassa; huomauttaa 
kuitenkin, että tiettyjä poikkeuksia pitäisi 
voida tehdä suojattujen alkuperänimitysten 
ja suojattujen maantieteellisten 
merkintöjen sekä perinteisten tuotteiden 
osalta alkuperäisten reseptien 
säilyttämiseksi;

19. kehottaa EU:n jäsenvaltioita 
noudattamaan hyviä käytänteitä 
elintarvikkeiden ravintoainepitoisuuksien 
(esimerkiksi suolapitoisuuden) 
valvonnassa; huomauttaa kuitenkin, että 
tiettyjä poikkeuksia pitäisi voida tehdä 
suojattujen alkuperänimitysten, suojattujen 
maantieteellisten merkintöjen ja taattujen 
perinteisten erikoisuuksien sekä muiden
perinteisten tuotteiden osalta alkuperäisten 
reseptien säilyttämiseksi; odottaa siksi 
paljon tulevalta maatalouden 
laatupolitiikkaa koskevalta vihreältä 
kirjalta paremman laadun ja 
maantieteellisiä merkintöjä koskevan 
järjestelmän osalta;

Or. en

Tarkistus 222
Horst Schnellhardt

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. vaatii kieltämään transrasvahapot ja 
kehottaa EU:n jäsenvaltioita noudattamaan 
hyviä käytänteitä elintarvikkeiden 
ravintoainepitoisuuksien (esimerkiksi 
suolapitoisuuden) valvonnassa; huomauttaa 
kuitenkin, että tiettyjä poikkeuksia pitäisi 
voida tehdä suojattujen alkuperänimitysten 
ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen 

19. kehottaa EU:n jäsenvaltioita 
noudattamaan hyviä käytänteitä 
elintarvikkeiden ravintoainepitoisuuksien 
(esimerkiksi suolapitoisuuden) 
valvonnassa; huomauttaa kuitenkin, että 
tiettyjä poikkeuksia pitäisi voida tehdä 
suojattujen alkuperänimitysten ja 
suojattujen maantieteellisten merkintöjen 
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sekä perinteisten tuotteiden osalta 
alkuperäisten reseptien säilyttämiseksi;

sekä perinteisten tuotteiden osalta 
alkuperäisten reseptien säilyttämiseksi;

Or. de

Tarkistus 223
Kathy Sinnott

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. vaatii kieltämään transrasvahapot ja 
kehottaa EU:n jäsenvaltioita noudattamaan 
hyviä käytänteitä elintarvikkeiden 
ravintoainepitoisuuksien (esimerkiksi 
suolapitoisuuden) valvonnassa; huomauttaa 
kuitenkin, että tiettyjä poikkeuksia pitäisi 
voida tehdä suojattujen alkuperänimitysten 
ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen 
sekä perinteisten tuotteiden osalta 
alkuperäisten reseptien säilyttämiseksi;

19. vaatii kieltämään transrasvahapot koko 
EU:ssa ja kehottaa EU:n jäsenvaltioita 
noudattamaan hyviä käytänteitä 
elintarvikkeiden ravintoainepitoisuuksien 
(esimerkiksi suolapitoisuuden) 
valvonnassa; tavoitteena on oltava 
elintarvikkeiden ja innovatiivisten 
tuotteiden koostumuksen muokkaaminen; 
huomauttaa kuitenkin, että tiettyjä 
poikkeuksia pitäisi voida tehdä suojattujen 
alkuperänimitysten ja suojattujen 
maantieteellisten merkintöjen sekä 
perinteisten tuotteiden osalta alkuperäisten 
reseptien säilyttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 224
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. vaatii kieltämään transrasvahapot ja 
kehottaa EU:n jäsenvaltioita 
noudattamaan hyviä käytänteitä 
elintarvikkeiden ravintoainepitoisuuksien 
(esimerkiksi suolapitoisuuden) 

Poistetaan.
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valvonnassa; huomauttaa kuitenkin, että 
tiettyjä poikkeuksia pitäisi voida tehdä 
suojattujen alkuperänimitysten ja 
suojattujen maantieteellisten merkintöjen 
sekä perinteisten tuotteiden osalta 
alkuperäisten reseptien säilyttämiseksi;

Or. de

Tarkistus 225
Thomas Ulmer

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. vaatii kieltämään transrasvahapot ja 
kehottaa EU:n jäsenvaltioita noudattamaan 
hyviä käytänteitä elintarvikkeiden 
ravintoainepitoisuuksien (esimerkiksi 
suolapitoisuuden) valvonnassa; huomauttaa 
kuitenkin, että tiettyjä poikkeuksia pitäisi 
voida tehdä suojattujen alkuperänimitysten 
ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen 
sekä perinteisten tuotteiden osalta 
alkuperäisten reseptien säilyttämiseksi;

19. vaatii aluksi vähentämään 
keinotekoisten transrasvahappojen 
käyttöä ja kehottaa EU:n jäsenvaltioita 
noudattamaan hyviä käytänteitä 
elintarvikkeiden ravintoainepitoisuuksien 
(esimerkiksi suolapitoisuuden) 
valvonnassa; huomauttaa kuitenkin, että 
tiettyjä poikkeuksia pitäisi voida tehdä 
suojattujen alkuperänimitysten ja 
suojattujen maantieteellisten merkintöjen 
sekä perinteisten tuotteiden osalta 
alkuperäisten reseptien säilyttämiseksi;

Or. de

Tarkistus 226
Dan Jørgensen

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. vaatii kieltämään transrasvahapot ja 
kehottaa EU:n jäsenvaltioita noudattamaan 
hyviä käytänteitä elintarvikkeiden 
ravintoainepitoisuuksien (esimerkiksi 
suolapitoisuuden) valvonnassa; huomauttaa 

19. vaatii kieltämään teollisesti valmistetut
transrasvahapot ja kehottaa EU:n 
jäsenvaltioita noudattamaan hyviä 
käytänteitä elintarvikkeiden 
ravintoainepitoisuuksien (esimerkiksi 
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kuitenkin, että tiettyjä poikkeuksia pitäisi 
voida tehdä suojattujen alkuperänimitysten 
ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen 
sekä perinteisten tuotteiden osalta 
alkuperäisten reseptien säilyttämiseksi;

suolapitoisuuden) valvonnassa; huomauttaa 
kuitenkin, että tiettyjä poikkeuksia pitäisi 
voida tehdä suojattujen alkuperänimitysten 
ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen 
sekä perinteisten tuotteiden osalta 
alkuperäisten reseptien säilyttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 227
Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. vaatii kieltämään transrasvahapot ja 
kehottaa EU:n jäsenvaltioita noudattamaan 
hyviä käytänteitä elintarvikkeiden 
ravintoainepitoisuuksien (esimerkiksi 
suolapitoisuuden) valvonnassa; huomauttaa 
kuitenkin, että tiettyjä poikkeuksia pitäisi 
voida tehdä suojattujen 
alkuperänimitysten ja suojattujen 
maantieteellisten merkintöjen sekä 
perinteisten tuotteiden osalta 
alkuperäisten reseptien säilyttämiseksi;

19. vaatii kieltämään transrasvahapot 
lukuun ottamatta maitorasvassa 
luonnostaan esiintyviä transrasvahappoja 
ja kehottaa EU:n jäsenvaltioita 
noudattamaan hyviä käytänteitä 
elintarvikkeiden ravintoainepitoisuuksien 
(esimerkiksi suolapitoisuuden) 
valvonnassa; huomauttaa kuitenkin, että 
tiettyjä poikkeuksia on tehtävä 
maataloustuotteiden osalta;

Or. de

Tarkistus 228
Johannes Lebech

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. vaatii kieltämään transrasvahapot ja 
kehottaa EU:n jäsenvaltioita noudattamaan 
hyviä käytänteitä elintarvikkeiden 
ravintoainepitoisuuksien (esimerkiksi 
suolapitoisuuden) valvonnassa; 
huomauttaa kuitenkin, että tiettyjä 

19. vaatii kieltämään transrasvahapot, 
erityisesti teollisesti valmistetut 
transrasvahapot, lukuun ottamatta 
luonnon raaka-aineissa pieninä määrinä 
esiintyviä transrasvahappoja, ja kehottaa 
EU:n jäsenvaltioita noudattamaan hyviä 
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poikkeuksia pitäisi voida tehdä 
suojattujen alkuperänimitysten ja 
suojattujen maantieteellisten merkintöjen 
sekä perinteisten tuotteiden osalta 
alkuperäisten reseptien säilyttämiseksi;

käytänteitä elintarvikkeiden 
ravintoainepitoisuuksien (esimerkiksi 
suolapitoisuuden) valvonnassa;

Or. en

Tarkistus 229
Frédérique Ries

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. korostaa, että tämänhetkisten 
tutkimustietojen mukaan 
transrasvahappojen liiallinen nauttiminen 
(yli 2 prosenttia energiansaannista) lisää 
merkittävästi riskiä sairastua sydän- ja 
verisuonitauteihin; pitää siksi erittäin 
valitettavana, että yksikään 
eurooppalainen hallitus ei ole ryhtynyt 
toimiin vähentääkseen eurooppalaisten 
kuluttajien lisääntyvää altistumista 
keinotekoisille transrasvahapoille ja 
tyydyttyneille rasvahapoille, joita on 
lukuisissa ravintoarvoiltaan heikoissa 
jalostetuissa tuotteissa;

Or. fr

Tarkistus 230
Philip Bushill-Matthews

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa jäsenvaltioita edistämään
vähätuloisille, erityisesti vanhuksille ja 
naisille, joilla on lapsia, tarkoitettujen 
hedelmä- ja vihanneskuponkien jakelua, ja 

20. kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan 
vähätuloisille, erityisesti vanhuksille ja 
naisille, joilla on lapsia, tarkoitettujen 
hedelmä- ja vihanneskuponkien jakelun 
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katsoo, että näitä kuponkeja voitaisiin 
käyttää ainoastaan hyväksytyissä 
paikallisissa ruokakaupoissa tuotteiden 
ravitsemuksellisen laadun takaamiseksi;

edistämistä, ja katsoo, että näitä kuponkeja 
voitaisiin käyttää ainoastaan hyväksytyissä 
paikallisissa ruokakaupoissa tuotteiden 
ravitsemuksellisen laadun takaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 231
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
vähätuloisille, erityisesti vanhuksille ja 
naisille, joilla on lapsia, tarkoitettujen 
hedelmä- ja vihanneskuponkien jakelua, 
ja katsoo, että näitä kuponkeja voitaisiin 
käyttää ainoastaan hyväksytyissä 
paikallisissa ruokakaupoissa tuotteiden 
ravitsemuksellisen laadun takaamiseksi;

20. huomauttaa, että kaikissa 
jäsenvaltioissa viimeisten sadan vuoden 
aikana tapahtuneen taloudellisen 
kehityksen ansiosta kaikilla kansalaisilla 
on entistä paremmat taloudelliset 
mahdollisuudet asettaa terveellinen ruoka 
etusijalle jokapäiväisessä elämässään;

Or. sv

Tarkistus 232
John Bowis

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
vähätuloisille, erityisesti vanhuksille ja 
naisille, joilla on lapsia, tarkoitettujen 
hedelmä- ja vihanneskuponkien jakelua, 
ja katsoo, että näitä kuponkeja voitaisiin 
käyttää ainoastaan hyväksytyissä 
paikallisissa ruokakaupoissa tuotteiden 
ravitsemuksellisen laadun takaamiseksi;

20. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään 
tietoisuutta terveellisen ruokavalion 
eduista ja edistämään kuluttajien 
tietoisuutta ravitsemuksesta, parhaista 
ravinteiden lähteistä ja muista hyvistä 
aineksista kuten hedelmistä ja 
vihanneksista, jotta eurooppalaiset 
kuluttajat ja erityisesti vanhukset sekä 
naiset ja lapset voivat valita ja säilyttää 
elämäntapaansa ja terveyteensä parhaiten 
sopivan ravinnon;
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Or. en

Tarkistus 233
Frédérique Ries ja Jules Maaten

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
vähätuloisille, erityisesti vanhuksille ja 
naisille, joilla on lapsia, tarkoitettujen 
hedelmä- ja vihanneskuponkien jakelua, 
ja katsoo, että näitä kuponkeja voitaisiin 
käyttää ainoastaan hyväksytyissä 
paikallisissa ruokakaupoissa tuotteiden 
ravitsemuksellisen laadun takaamiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 234
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
vähätuloisille, erityisesti vanhuksille ja 
naisille, joilla on lapsia, tarkoitettujen 
hedelmä- ja vihanneskuponkien jakelua, 
ja katsoo, että näitä kuponkeja voitaisiin 
käyttää ainoastaan hyväksytyissä 
paikallisissa ruokakaupoissa tuotteiden 
ravitsemuksellisen laadun takaamiseksi;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 235
Thomas Ulmer

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
vähätuloisille, erityisesti vanhuksille ja 
naisille, joilla on lapsia, tarkoitettujen 
hedelmä- ja vihanneskuponkien jakelua, 
ja katsoo, että näitä kuponkeja voitaisiin 
käyttää ainoastaan hyväksytyissä 
paikallisissa ruokakaupoissa tuotteiden 
ravitsemuksellisen laadun takaamiseksi;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 236
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
vähätuloisille, erityisesti vanhuksille ja 
naisille, joilla on lapsia, tarkoitettujen 
hedelmä- ja vihanneskuponkien jakelua, 
ja katsoo, että näitä kuponkeja voitaisiin 
käyttää ainoastaan hyväksytyissä 
paikallisissa ruokakaupoissa tuotteiden 
ravitsemuksellisen laadun takaamiseksi;

20. kehottaa jäsenvaltioita ja unionia 
hyväksymään toimenpiteitä, joiden 
ansiosta vähätuloiset yhteiskunnalliset 
ryhmät voivat ostaa hedelmiä ja 
vihanneksia kohtuuhinnoilla ja noudattaa 
tasapainoisempaa ruokavaliota;

Or. fr

Tarkistus 237
Holger Krahmer ja Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
20 kohta



PE400.373v01-00 112/160 AM\702355FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
vähätuloisille, erityisesti vanhuksille ja 
naisille, joilla on lapsia, tarkoitettujen 
hedelmä- ja vihanneskuponkien jakelua, 
ja katsoo, että näitä kuponkeja voitaisiin
käyttää ainoastaan hyväksytyissä 
paikallisissa ruokakaupoissa tuotteiden 
ravitsemuksellisen laadun takaamiseksi;

Poistetaan. 

Or. de

Tarkistus 238
Edite Estrela

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
koko väestön ja etenkin muita 
heikommassa asemassa olevien ryhmien 
mahdollisuuksia noudattaa terveellistä 
ruokavaliota alentamalla 
ravintoarvoltaan tasapainoisten 
elintarvikkeiden arvonlisäveroastetta;

Or. pt

Tarkistus 239
Thomas Ulmer

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan osana sosiaalisia ohjelmia, 
että korkealaatuiset elintarvikkeet ovat 
myös sosiaalisesti heikossa asemassa 
olevien ryhmien saatavissa;
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Or. de

Tarkistus 240
Holger Krahmer ja Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
kuluttajien tietoutta ravitsemuksesta, 
hyvien elintarvikkeiden toimittajista sekä 
muista hyvistä ruokavalion osista kuten 
tuoreista hedelmistä ja vihanneksista, 
jotta eurooppalaiset kuluttajat ja etenkin 
vanhukset sekä äidit lapsineen voivat 
valita ja varmistaa itselleen ihanteellisen 
ruokavalion elämäntapansa ja 
terveydentilansa huomioon ottaen;

Or. de

Tarkistus 241
Philip Bushill-Matthews

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. vaatii elintarviketeollisuutta 
tarkistamaan yhden hengen annosten kokoa 
ja tarjoamaan enemmän pieniä 
kokovaihtoehtoja; vaatii 
valintamyymälöitä, ravintoloita ja 
pikaruokapaikkoja edistämään 
luomutuotteiden saatavuutta 
kohtuuhinnoin;

21. vaatii elintarviketeollisuutta 
tarkistamaan yhden hengen annosten kokoa 
ja tarjoamaan enemmän pieniä 
kokovaihtoehtoja;

Or. en
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Tarkistus 242
John Bowis

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. vaatii elintarviketeollisuutta 
tarkistamaan yhden hengen annosten kokoa 
ja tarjoamaan enemmän pieniä 
kokovaihtoehtoja; vaatii 
valintamyymälöitä, ravintoloita ja 
pikaruokapaikkoja edistämään 
luomutuotteiden saatavuutta 
kohtuuhinnoin;

21. vaatii elintarviketeollisuutta 
tarkistamaan yhden hengen annosten kokoa 
ja tarjoamaan enemmän pieniä 
kokovaihtoehtoja;

Or. en

Tarkistus 243
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. vaatii elintarviketeollisuutta 
tarkistamaan yhden hengen annosten 
kokoa ja tarjoamaan enemmän pieniä 
kokovaihtoehtoja; vaatii 
valintamyymälöitä, ravintoloita ja 
pikaruokapaikkoja edistämään 
luomutuotteiden saatavuutta 
kohtuuhinnoin;

21. vaatii valintamyymälöitä ja ravintoloita 
edistämään luomutuotteiden saatavuutta 
kohtuuhinnoin;

Or. fr

Tarkistus 244
Linda McAvan

Päätöslauselmaesitys
21 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. vaatii elintarviketeollisuutta 
tarkistamaan yhden hengen annosten kokoa 
ja tarjoamaan enemmän pieniä 
kokovaihtoehtoja; vaatii 
valintamyymälöitä, ravintoloita ja 
pikaruokapaikkoja edistämään 
luomutuotteiden saatavuutta 
kohtuuhinnoin;

21. vaatii elintarviketeollisuutta 
tarkistamaan yhden hengen annosten kokoa 
ja tarjoamaan enemmän pieniä 
kokovaihtoehtoja; vaatii 
valintamyymälöitä, ravintoloita ja 
pikaruokapaikkoja edistämään kuluttajien 
valinnanvapautta ja lukuisten tuoreiden 
elintarvikkeiden, luomutuotteet mukaan 
luettuina, saatavuutta kohtuuhinnoin; 

Or. en

Tarkistus 245
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. vaatii elintarviketeollisuutta 
tarkistamaan yhden hengen annosten 
kokoa ja tarjoamaan enemmän pieniä 
kokovaihtoehtoja; vaatii 
valintamyymälöitä, ravintoloita ja 
pikaruokapaikkoja edistämään 
luomutuotteiden saatavuutta 
kohtuuhinnoin;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 246
Thomas Ulmer

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. vaatii elintarviketeollisuutta 
tarkistamaan yhden hengen annosten 
kokoa ja tarjoamaan enemmän pieniä 

Poistetaan.
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kokovaihtoehtoja; vaatii 
valintamyymälöitä, ravintoloita ja 
pikaruokapaikkoja edistämään 
luomutuotteiden saatavuutta 
kohtuuhinnoin;

Or. de

Tarkistus 247
Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. pyytää luomaan yhteisen selkeän 
pakkausmerkintäjärjestelmän, joka 
perustuu painon lisäksi myös annoksiin ja 
josta kuluttajat voivat helposti päätellä, 
onko tuote terveellinen,

Or. en

Tarkistus 248
Antonio De Blasio

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. viittaa malliin, jossa paikallisista 
ruokakaupoista voi lunastaa kupongeilla 
tuoreita hedelmiä ja vihanneksia, ja 
suosittelee, että jäsenvaltiot laatisivat 
myös liikuntakuponkeja, joita jaettaisiin 
sosiaalisen tilanteen ja terveydentilan 
arvioinnin perusteella;

Or. hu
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Tarkistus 249
Magor Imre Csibi

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pyytää komissiota nopeuttamaan 
elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä 
24 päivänä syyskuuta 1990 annetun 
neuvoston direktiivin 90/496/ETY1

tarkistamista ja pitämään huolta siitä, että 
merkinnät ovat mielekkäitä ja helposti 
kuluttajan ymmärrettävissä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 250
Adamos Adamou

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pyytää komissiota nopeuttamaan 
elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä 
24 päivänä syyskuuta 1990 annetun 
neuvoston direktiivin 90/496/ETY1

tarkistamista ja pitämään huolta siitä, että 
merkinnät ovat mielekkäitä ja helposti 
kuluttajan ymmärrettävissä;

22. pyytää komissiota nopeuttamaan 
elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä 
24 päivänä syyskuuta 1990 annetun 
neuvoston direktiivin 90/496/ETY1

tarkistamista ja pitämään huolta siitä, että 
merkinnät ovat mielekkäitä ja helposti 
kuluttajan ymmärrettävissä eivätkä ne ole 
harhaanjohtavia;

Or. el

Tarkistus 251
John Bowis

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

                                               
1  EYVL L 276, 6.10.1990, s. 40.
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pyytää komissiota nopeuttamaan 
elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä 
24 päivänä syyskuuta 1990 annetun 
neuvoston direktiivin 90/496/ETY1

tarkistamista ja pitämään huolta siitä, että 
merkinnät ovat mielekkäitä ja helposti 
kuluttajan ymmärrettävissä;

22. pyytää komissiota nopeuttamaan 
elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä 
24 päivänä syyskuuta 1990 annetun 
neuvoston direktiivin 90/496/ETY1

tarkistamista ja pitämään huolta siitä, että 
merkinnät ovat mielekkäitä ja helposti 
kuluttajan ymmärrettävissä pakollinen, 
pakkauksen etuosaan värikoodein 
merkitty ravintoarvo mukaan luettuna;

Or. en

Tarkistus 252
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pyytää komissiota nopeuttamaan 
elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä 
24 päivänä syyskuuta 1990 annetun 
neuvoston direktiivin 90/496/ETY1

tarkistamista ja pitämään huolta siitä, että 
merkinnät ovat mielekkäitä ja helposti 
kuluttajan ymmärrettävissä;

22. pyytää komissiota nopeuttamaan 
elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä 
24 päivänä syyskuuta 1990 annetun 
neuvoston direktiivin 90/496/ETY1

tarkistamista ja pitämään huolta siitä, että 
merkinnät ovat näkyviä, selkeitä ja 
helposti kuluttajan ymmärrettävissä;

Or. fr

Tarkistus 253
Frédérique Ries

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pyytää komissiota nopeuttamaan 22. suhtautuu myönteisesti komission 

                                               
1 EYVL L 276, 6.10.1990, s. 40.
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elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä 
24 päivänä syyskuuta 1990 annetun 
neuvoston direktiivin 90/496/ETY1

tarkistamista ja pitämään huolta siitä, että 
merkinnät ovat mielekkäitä ja helposti 
kuluttajan ymmärrettävissä;

uuteen ehdotukseen elintarvikkeiden 
ravintoarvomerkinnöistä 24 päivänä 
syyskuuta 1990 annetun neuvoston 
direktiivin 90/496/ETY1 tarkistamisesta ja 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
merkinnät ovat mielekkäitä ja helposti 
kuluttajan ymmärrettävissä;

Or. en

Tarkistus 254
Kathy Sinnott

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pyytää komissiota nopeuttamaan 
elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä 
24 päivänä syyskuuta 1990 annetun 
neuvoston direktiivin 90/496/ETY1

tarkistamista ja pitämään huolta siitä, että 
merkinnät ovat mielekkäitä ja helposti 
kuluttajan ymmärrettävissä;

22. pyytää komissiota nopeuttamaan 
elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä 
24 päivänä syyskuuta 1990 annetun 
neuvoston direktiivin 90/496/ETY1

tarkistamista ja pitämään huolta siitä, että 
merkinnät ovat mielekkäitä ja helposti 
kuluttajan ymmärrettävissä; katsoo lisäksi, 
että allergian ja riippuvuuden tunnettuja 
vaikutuksia yksilön syömiseen ja näin 
ollen ruokavalion yksilöllistämisen 
merkitystä tulee korostaa;

Or. en

Tarkistus 255
Linda McAvan

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. kehottaa tarkistamaan direktiivin ja 
lisäämään siihen merkinnän vähintään 

                                                                                                                                                  
1 EYVL L 276, 6.10.1990, s. 40.
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kaikista kahdeksasta tärkeimmästä 
ravintoaineesta (rasva, tyydyttyneet 
rasvahapot, suola, sokeri, kuidut, 
hiilihydraatit, energia ja proteiini) sekä 
erillisen merkinnän keinotekoisista 
transrasvoista;

Or. en

Tarkistus 256
Magor Imre Csibi

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdotukseen asetukseksi elintarvikkeita 
koskevien tietojen antamisesta 
kuluttajille, jossa esitellään jalostettuja 
elintarvikkeita koskeva pakollinen 
ravintoarvomerkintä; pitää kuitenkin 
valitettavana, että komission ehdotuksessa 
ei tarjota eurooppalaisille kuluttajille 
riittävän selkeää ja ymmärrettävää 
merkintäjärjestelmää;

Or. en

Tarkistus 257
John Bowis

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. pyytää komissiota lisäksi 
tarkistamaan perusteellisesti yhteisen 
maatalouspolitiikan terveysvaikutukset 
sen arvioimiseksi, voitaisiinko politiikkaa 
muuttaa niin, että ruokavalioita olisi 
helpompaa parantaa koko Euroopassa;
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Or. en

Tarkistus 258
Thomas Ulmer

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. kehottaa komissiota laatimaan 
Euroopan laajuisen ohjelman aiheesta 
”kasvata itse, keitä itse, valmista itse”.

Or. de

Tarkistus 259
Linda McAvan

Päätöslauselmaesitys
22 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 b. kannattaa yhdistetyille jalostetuille 
ruoka- ja juomatuotteille 
yksinkertaistettuja pakkauksen etuosaan 
tulevia merkintöjä, jotka sisältävät 
selittävän osan, jossa ilmaistaan tiettyjen 
ainesosien kuten rasvan, suolan ja 
sokerin suhteellisen matala, 
keskimääräinen tai korkea pitoisuus; 

Or. en

Tarkistus 260
Magor Imre Csibi

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. vaatii media-alan toimijoita ryhtymään 23. vaatii media-alan toimijoita ryhtymään 
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vapaaehtoisesti välttämään kaikenlaista 
markkinointia, johon liittyy 
"epäterveellisen ruoan" mainostaminen 
lapsille tiedotusvälineissä; kehottaa 
teollisuus- ja tekijänoikeuksien haltijoita 
olemaan antamatta sarjakuvahahmojen 
lisenssioikeuksia tällaisen ruoan mainontaa 
varten;

tarvittaviin toimiin välttääkseen 
kaikenlaista markkinointia, johon liittyy 
"epäterveellisen ruoan" mainostaminen 
lapsille ja nuorille tiedotusvälineissä uudet 
viestintämuodot mukaan luettuina; 
kehottaa teollisuus- ja tekijänoikeuksien 
haltijoita olemaan antamatta 
sarjakuvahahmojen lisenssioikeuksia 
tällaisen ruoan mainontaa varten;

Or. en

Tarkistus 261
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. vaatii media-alan toimijoita ryhtymään 
vapaaehtoisesti välttämään kaikenlaista 
markkinointia, johon liittyy 
"epäterveellisen ruoan" mainostaminen 
lapsille tiedotusvälineissä; kehottaa 
teollisuus- ja tekijänoikeuksien haltijoita 
olemaan antamatta sarjakuvahahmojen 
lisenssioikeuksia tällaisen ruoan 
mainontaa varten;

23. vaatii media-alan toimijoita ryhtymään 
vapaaehtoisesti välttämään kaikenlaista 
markkinointia, johon liittyy 
"epäterveellisen ruoan" mainostaminen 
lapsille tiedotusvälineissä; 

Or. sv

Tarkistus 262
Horst Schnellhardt

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. vaatii media-alan toimijoita ryhtymään 
vapaaehtoisesti välttämään kaikenlaista 
markkinointia, johon liittyy 
"epäterveellisen ruoan" mainostaminen 
lapsille tiedotusvälineissä; kehottaa 

23. vaatii media-alan toimijoita luomaan 
yhdessä jäsenvaltioiden ja 
urheilujärjestöjen kanssa kaikissa
tiedotusvälineissä lisäkannustimia 
liikunnan lisäämiseksi ja 
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teollisuus- ja tekijänoikeuksien haltijoita 
olemaan antamatta sarjakuvahahmojen 
lisenssioikeuksia tällaisen ruoan 
mainontaa varten;

urheilunharrastusten aloittamiseksi;

Or. de

Tarkistus 263
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. vaatii media-alan toimijoita 
ryhtymään vapaaehtoisesti välttämään 
kaikenlaista markkinointia, johon liittyy 
"epäterveellisen ruoan" mainostaminen 
lapsille tiedotusvälineissä; kehottaa 
teollisuus- ja tekijänoikeuksien haltijoita 
olemaan antamatta sarjakuvahahmojen 
lisenssioikeuksia tällaisen ruoan 
mainontaa varten;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 264
Thomas Ulmer

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. vaatii media-alan toimijoita ryhtymään 
vapaaehtoisesti välttämään kaikenlaista 
markkinointia, johon liittyy 
"epäterveellisen ruoan" mainostaminen 
lapsille tiedotusvälineissä; kehottaa 
teollisuus- ja tekijänoikeuksien haltijoita 
olemaan antamatta sarjakuvahahmojen 
lisenssioikeuksia tällaisen ruoan 
mainontaa varten;

23. vaatii media-alan toimijoita ryhtymään 
vapaaehtoisesti välttämään kaikenlaista 
markkinointia, johon liittyy 
"epäterveellisen ruoan" mainostaminen 
lapsille tiedotusvälineissä;
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Or. de

Tarkistus 265
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vaatii media-alan toimijoita ryhtymään 
vapaaehtoisesti välttämään kaikenlaista 
markkinointia, johon liittyy 
"epäterveellisen ruoan" mainostaminen 
lapsille tiedotusvälineissä; kehottaa 
teollisuus- ja tekijänoikeuksien haltijoita 
olemaan antamatta sarjakuvahahmojen 
lisenssioikeuksia tällaisen ruoan 
mainontaa varten;

23. vaatii media-alan toimijoita
noudattamaan ja tarvittaessa luomaan 
lisää vapaaehtoisia toimenpiteitä 
kaikenlaisen vastuuttoman lapsiin 
kohdistuvan ruoan ja juomien 
markkinoinnin välttämiseksi
tiedotusvälineissä;

Or. en

Tarkistus 266
Philip Bushill-Matthews

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. on tietoinen tiedotusvälineiden 
merkityksestä terveellisestä ja 
tasapainoisesta ruokavaliosta 
tiedottamisessa, kouluttamisessa ja 
vakuuttamisessa; katsoo kuitenkin, että 
ehdotuksessa direktiiviksi1

audiovisuaalisista mediapalveluista 
esitetty vapaaehtoinen lähestymistapa on 
riittämätön;

24. muistuttaa tiedotusvälineiden 
merkityksestä terveellisestä ja 
tasapainoisesta ruokavaliosta 
tiedottamisessa, kouluttamisessa ja 
vakuuttamisessa sekä niiden roolista 
ruumiinkuvaan liittyvien stereotypioiden 
luomisessa;

Or. en

                                               
1 KOM(2005)0646 ja KOM(2007)0170 – 2005/0260(COD).
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Tarkistus 267
Magor Imre Csibi

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. on tietoinen tiedotusvälineiden 
merkityksestä terveellisestä ja 
tasapainoisesta ruokavaliosta 
tiedottamisessa, kouluttamisessa ja 
vakuuttamisessa; katsoo kuitenkin, että
ehdotuksessa direktiiviksi1

audiovisuaalisista mediapalveluista
esitetty vapaaehtoinen lähestymistapa on 
riittämätön;

24. on tietoinen tiedotusvälineiden 
merkityksestä terveellisestä ja 
tasapainoisesta ruokavaliosta 
tiedottamisessa, kouluttamisessa ja 
vakuuttamisessa; katsoo kuitenkin, että 
audiovisuaalisia mediapalveluja 
koskevassa direktiivissä2 esitetty 
vapaaehtoinen lähestymistapa on 
riittämätön; vaatii kieltämään EU:ssa 
paljon rasvaa, sokeria tai suolaa 
sisältävien tuotteiden mainostamisen 
lapsille ja nuorille suunnatuissa 
ohjelmissa tai niiden yhteydessä; 

Or. en

Tarkistus 268
Lambert van Nistelrooij ja Avril Doyle

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. on tietoinen tiedotusvälineiden 
merkityksestä terveellisestä ja 
tasapainoisesta ruokavaliosta 
tiedottamisessa, kouluttamisessa ja 
vakuuttamisessa; katsoo kuitenkin, että 
ehdotuksessa direktiiviksi3

audiovisuaalisista mediapalveluista 

24. on tietoinen tiedotusvälineiden 
merkityksestä terveellisestä ja 
tasapainoisesta ruokavaliosta 
tiedottamisessa, kouluttamisessa ja 
vakuuttamisessa; suhtautuu myönteisesti 
audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan 
direktiivin4 lähestymistapaan, sillä siinä 

                                               
1 KOM(2005)0646 ja KOM(2007)0170 – 2005/0260(COD).
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/65/EY, annettu 11 päivänä joulukuuta 2007 , 
televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 
annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY muuttamisesta (EUVL L 332, 18.12.2007, s. 27).
3 KOM(2005)0646 ja KOM(2007)0170 – 2005/0260(COD).
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/65/EY, annettu 11 päivänä joulukuuta 2007 , 
televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 
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esitetty vapaaehtoinen lähestymistapa on 
riittämätön;

annetaan selkeä mainontaa koskeva 
sääntelykehys, ja kehottaa jäsenvaltioita 
ja komissiota kannustamaan 
mediapalvelujen tarjoajia kehittämään 
ruokien ja juomien sopimatonta 
audiovisuaalista mainontaa koskevat 
menettelysäännöt;

Or. en

Tarkistus 269
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. on tietoinen tiedotusvälineiden 
merkityksestä terveellisestä ja 
tasapainoisesta ruokavaliosta 
tiedottamisessa, kouluttamisessa ja 
vakuuttamisessa; katsoo kuitenkin, että 
ehdotuksessa direktiiviksi1

audiovisuaalisista mediapalveluista 
esitetty vapaaehtoinen lähestymistapa on 
riittämätön;

24. on tietoinen tiedotusvälineiden 
merkityksestä terveellisestä ja 
tasapainoisesta ruokavaliosta 
tiedottamisessa, kouluttamisessa ja 
vakuuttamisessa; huomauttaa, että 
tiedotusvälineet ovat merkittävä 
suunnannäyttäjä sekä ulkonäön että 
ruokavalion osalta;

Or. sv

Tarkistus 270
Linda McAvan

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. on tietoinen tiedotusvälineiden 
merkityksestä terveellisestä ja 

24: on tietoinen tiedotusvälineiden 
merkityksestä terveellisestä ja 

                                                                                                                                                  
annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY muuttamisesta (EUVL L 332, 18.12.2007, s. 27).
1 KOM(2005)0646 ja KOM(2007)0170 – 2005/0260(COD).
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tasapainoisesta ruokavaliosta 
tiedottamisessa, kouluttamisessa ja 
vakuuttamisessa; katsoo kuitenkin, että
ehdotuksessa direktiiviksi1

audiovisuaalisista mediapalveluista
esitetty vapaaehtoinen lähestymistapa on 
riittämätön; 

tasapainoisesta ruokavaliosta 
tiedottamisessa, kouluttamisessa ja 
vakuuttamisessa; katsoo kuitenkin, että 
audiovisuaalisia mediapalveluja 
koskevassa direktiivissä2 esitetty 
vapaaehtoinen lähestymistapa on 
riittämätön; pyytää komissiota luomaan 
vapaaehtoiselle lähestymistavalle selkeän 
valvontajärjestelmän, johon sisältyy 
sitoumus tehdä lainsäädäntöaloitteita, 
mikäli vapaaehtoisen lähestymistavan 
todetaan epäonnistuneen vuonna 2010 
suoritettavassa direktiivin tarkistuksessa;

Or. en

Tarkistus 271
Frédérique Ries ja Jules Maaten

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. on tietoinen tiedotusvälineiden 
merkityksestä terveellisestä ja 
tasapainoisesta ruokavaliosta 
tiedottamisessa, kouluttamisessa ja 
vakuuttamisessa; katsoo kuitenkin, että 
ehdotuksessa direktiiviksi3

audiovisuaalisista mediapalveluista
esitetty vapaaehtoinen lähestymistapa on
riittämätön; 

24. on tietoinen tiedotusvälineiden 
merkityksestä terveellisestä ja 
tasapainoisesta ruokavaliosta 
tiedottamisessa, kouluttamisessa ja 
vakuuttamisessa; katsoo audiovisuaalisia 
mediapalveluja koskevan direktiivin4

olevan askel oikeaan suuntaan ja 
kehottaa toimijoita ryhtymään 
kansallisella tasolla konkreettisiin toimiin 
direktiivissä annettujen määräysten 
täytäntöönpanemiseksi tai 
vahvistamiseksi;

                                                                                                                                                  
1 KOM(2005)0646 ja KOM(2007)0170 – 2005/0260(COD).
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/65/EY, annettu 11 päivänä joulukuuta 2007 , 
televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 
annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY muuttamisesta (EUVL L 332, 18.12.2007, s. 27).
3 KOM(2005)0646 ja KOM(2007)0170 – 2005/0260(COD).
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/65/EY, annettu 11 päivänä joulukuuta 2007 , 
televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 
annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY muuttamisesta (EUVL L 332, 18.12.2007, s. 27).
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Or. en

Tarkistus 272
Horst Schnellhardt

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. on tietoinen tiedotusvälineiden 
merkityksestä terveellisestä ja 
tasapainoisesta ruokavaliosta 
tiedottamisessa, kouluttamisessa ja 
vakuuttamisessa; katsoo kuitenkin, että 
ehdotuksessa direktiiviksi 
audiovisuaalisista mediapalveluista
esitetty vapaaehtoinen lähestymistapa on
riittämätön;

24. on tietoinen tiedotusvälineiden 
merkityksestä terveellisestä ja 
tasapainoisesta ruokavaliosta 
tiedottamisessa, kouluttamisessa ja 
vakuuttamisessa; 

Or. de

Tarkistus 273
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. on tietoinen tiedotusvälineiden 
merkityksestä terveellisestä ja 
tasapainoisesta ruokavaliosta 
tiedottamisessa, kouluttamisessa ja 
vakuuttamisessa; katsoo kuitenkin, että 
ehdotuksessa direktiiviksi 
audiovisuaalisista mediapalveluista
esitetty vapaaehtoinen lähestymistapa on
riittämätön; 

24. on tietoinen tiedotusvälineiden 
merkityksestä terveellisestä ja 
tasapainoisesta ruokavaliosta 
tiedottamisessa, kouluttamisessa ja 
vakuuttamisessa; 

Or. de
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Tarkistus 274
Thomas Ulmer

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. on tietoinen tiedotusvälineiden 
merkityksestä terveellisestä ja 
tasapainoisesta ruokavaliosta 
tiedottamisessa, kouluttamisessa ja 
vakuuttamisessa; katsoo kuitenkin, että 
ehdotuksessa direktiiviksi 
audiovisuaalisista mediapalveluista esitetty 
vapaaehtoinen lähestymistapa on 
riittämätön;

24. on tietoinen tiedotusvälineiden 
merkityksestä terveellisestä ja 
tasapainoisesta ruokavaliosta 
tiedottamisessa, kouluttamisessa ja 
vakuuttamisessa; katsoo, että ehdotuksessa 
direktiiviksi audiovisuaalisista 
mediapalveluista esitetty vapaaehtoinen 
lähestymistapa on riittävä;

Or. de

Tarkistus 275
Philip Bushill-Matthews

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. suhtautuu myönteisesti yli 
50 prosentista EU:n ruoka- ja 
juomamainonnasta vastaavien yksityisten 
yritysten vapaaehtoisiin mutta silti 
vakaisiin sitoumuksiin kieltää kaikkien 
tuotteiden mainostaminen alle 12-
vuotiaille lapsille lukuun ottamatta 
tuotteita, jotka täyttävät tunnustettuihin 
tieteellisiin tutkimuksiin ja/tai voimassa 
oleviin kansallisiin ja kansainvälisiin 
ruokavaliota koskeviin suuntaviivoihin 
perustuvat erityiset ravintoarvoja koskevat 
vaatimukset; katsoo, että kyseisten 
sitoumusten käytännön vaikutusten 
valvomiseen on varattava riittävästi aikaa;

Or. en
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Tarkistus 276
Adamos Adamou ja Dimitrios Papadimoulis

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. kehottaa määräämään 
mahdollisimman pian, että paljon rasvaa, 
sokeria ja suolaa sisältäviä elintarvikkeita 
saa mainostaa koko EU:ssa vasta klo 21:n 
jälkeen;

Or. en

Tarkistus 277
Frédérique Ries

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. huomauttaa, että mainonta uusissa 
viestimissä ja lapsiin kohdistettavat uudet 
markkinointikeinot, kuten tekstiviestit 
matkapuhelimiin, verkkopelit ja 
leikkikenttien sponsorointi, eivät saa 
muodostaa poikkeusta perinteisiä 
viestimiä koskevista standardeista, ja 
kehottaa luomaan EU:n tasolla nopeasti 
tehokkaita toimia, jotka kattavat nämä 
uudet käytännöt;

Or. en

Tarkistus 278
Frédérique Ries

Päätöslauselmaesitys
24 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 b. suhtautuu samalla myönteisesti 
elintarviketeollisuuden 11 ”jättiläisen” 
hiljattain tekemiin vapaaehtoisiin 
lupauksiin (EU Pledge) rajoittaa 
Euroopan unionissa ruoan ja juomien 
mainostamista alle 12-vuotiaille lapsille 
televisiossa, painetuissa tiedotusvälineissä 
sekä Internetissä, mutta korostaa olevan 
tarpeen varmistaa, että jokin riippumaton 
taho valvoo näitä sitoumuksia 
tehokkaasti, jotta edistymistä voidaan 
mitata asianmukaisesti;

Or. en

Tarkistus 279
Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. pyytää rajoittamaan kellonaikoja, 
jolloin saa esittää erityisesti lapsille 
tarkoitettuja, epäterveellisiä elintarvikkeita 
koskevia mainoksia; on vakuuttunut, että 
ongelmaa, joka koskee ravintoarvoltaan 
heikkojen elintarvikkeiden tuotesijoittelua 
elokuviin ja sarjakuviin, pitäisi käsitellä 
myös Euroopan tasolla;

25. pyytää kieltämään erityisesti lapsille 
tarkoitettujen, epäterveellisiä 
elintarvikkeita koskevien mainosten 
esittämisen tiettyinä kellonaikoina; on 
vakuuttunut, että ongelmaa, joka koskee 
ravintoarvoltaan heikkojen 
elintarvikkeiden tuotesijoittelua elokuviin 
ja sarjakuviin, pitäisi käsitellä myös 
Euroopan tasolla;

Or. en

Tarkistus 280
Philip Bushill-Matthews

Päätöslauselmaesitys
25 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. pyytää rajoittamaan kellonaikoja, 
jolloin saa esittää erityisesti lapsille 
tarkoitettuja, epäterveellisiä elintarvikkeita 
koskevia mainoksia; on vakuuttunut, että 
ongelmaa, joka koskee ravintoarvoltaan 
heikkojen elintarvikkeiden tuotesijoittelua 
elokuviin ja sarjakuviin, pitäisi käsitellä
myös Euroopan tasolla;

25. pyytää rajoittamaan kellonaikoja, 
jolloin saa esittää erityisesti lapsille 
tarkoitettuja, epäterveellisiä elintarvikkeita 
koskevia mainoksia; katsoo, että pitäisi 
käsitellä myös ongelmaa, joka koskee 
ravintoarvoltaan heikkojen 
elintarvikkeiden tuotesijoittelua elokuviin 
ja sarjakuviin;

Or. en

Tarkistus 281
Lambert van Nistelrooij ja Avril Doyle

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. pyytää rajoittamaan kellonaikoja, 
jolloin saa esittää erityisesti lapsille 
tarkoitettuja, epäterveellisiä elintarvikkeita 
koskevia mainoksia; on vakuuttunut, että 
ongelmaa, joka koskee ravintoarvoltaan 
heikkojen elintarvikkeiden tuotesijoittelua 
elokuviin ja sarjakuviin, pitäisi käsitellä 
myös Euroopan tasolla;

25. kehottaa elintarviketeollisuutta 
olemaan erityisen varovainen 
mainostaessaan erityisesti lapsille 
suunnattuja elintarvikkeita; pyytää 
rajoittamaan kellonaikoja, jolloin saa 
esittää erityisesti lapsille tarkoitettuja, 
epäterveellisiä elintarvikkeita koskevia 
mainoksia; on vakuuttunut, että ongelmaa, 
joka koskee ravintoarvoltaan heikkojen 
elintarvikkeiden tuotesijoittelua elokuviin 
ja sarjakuviin, pitäisi käsitellä myös 
Euroopan tasolla;

Or. en

Tarkistus 282
Linda McAvan

Päätöslauselmaesitys
25 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. pyytää rajoittamaan kellonaikoja, 
jolloin saa esittää erityisesti lapsille 
tarkoitettuja, epäterveellisiä elintarvikkeita 
koskevia mainoksia; on vakuuttunut, että 
ongelmaa, joka koskee ravintoarvoltaan 
heikkojen elintarvikkeiden tuotesijoittelua 
elokuviin ja sarjakuviin, pitäisi käsitellä 
myös Euroopan tasolla;

25. pyytää rajoittamaan kellonaikoja, 
jolloin saa esittää erityisesti lapsille 
tarkoitettuja, epäterveellisiä elintarvikkeita 
koskevia mainoksia, varmistaen samalla, 
että sellaiset rajoitukset koskevat myös 
uusia viestinnän muotoja kuten 
verkkopelejä, ponnahdusikkunoita ja 
tekstiviestejä; on vakuuttunut, että 
ongelmaa, joka koskee ravintoarvoltaan 
heikkojen elintarvikkeiden tuotesijoittelua 
elokuviin ja sarjakuviin, pitäisi käsitellä 
myös Euroopan tasolla;

Or. en

Tarkistus 283
Frédérique Ries ja Jules Maaten

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. pyytää rajoittamaan kellonaikoja, 
jolloin saa esittää erityisesti lapsille 
tarkoitettuja, epäterveellisiä 
elintarvikkeita koskevia mainoksia; on 
vakuuttunut, että ongelmaa, joka koskee 
ravintoarvoltaan heikkojen 
elintarvikkeiden tuotesijoittelua elokuviin
ja sarjakuviin, pitäisi käsitellä myös 
Euroopan tasolla;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 284
Horst Schnellhardt

Päätöslauselmaesitys
25 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. pyytää rajoittamaan kellonaikoja, 
jolloin saa esittää erityisesti lapsille 
tarkoitettuja, epäterveellisiä 
elintarvikkeita koskevia mainoksia; on 
vakuuttunut, että ongelmaa, joka koskee 
ravintoarvoltaan heikkojen 
elintarvikkeiden tuotesijoittelua elokuviin 
ja sarjakuviin, pitäisi käsitellä myös 
Euroopan tasolla;

25. kannustaa mediapalvelujen tarjoajia 
laatimaan menettelysäännöt, jotka 
koskevat lastenohjelmien yhteydessä 
esitettäviä tai niihin sisältyviä 
sopimattomia audiovisuaalisia mainoksia, 
joissa mainostetaan sellaisia ruokavalioon 
liittyviä tai fysiologisia vaikutuksia 
aiheuttavia ravinteita tai aineita ja 
erityisesti rasvaa, transrasvahappoja, 
suolaa/natriumia ja sokeria sisältäviä 
ruokia tai juomia, joiden kohtuuton 
nauttiminen ei ole suositeltavaa;

Or. de

Tarkistus 285
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. pyytää rajoittamaan kellonaikoja, 
jolloin saa esittää erityisesti lapsille 
tarkoitettuja, epäterveellisiä 
elintarvikkeita koskevia mainoksia; on 
vakuuttunut, että ongelmaa, joka koskee
ravintoarvoltaan heikkojen 
elintarvikkeiden tuotesijoittelua elokuviin
ja sarjakuviin, pitäisi käsitellä myös 
Euroopan tasolla;

25. pyytää rajoittamaan kellonaikoja; on 
vakuuttunut, että ravintoarvoltaan 
heikkojen elintarvikkeiden tuotesijoittelua 
elokuviin ja sarjakuviin koskevaa 
ongelmaa pitäisi käsitellä;

Or. de

Tarkistus 286
Thomas Ulmer

Päätöslauselmaesitys
25 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. pyytää rajoittamaan kellonaikoja, 
jolloin saa esittää erityisesti lapsille 
tarkoitettuja, epäterveellisiä elintarvikkeita 
koskevia mainoksia; on vakuuttunut, että 
ongelmaa, joka koskee ravintoarvoltaan 
heikkojen elintarvikkeiden tuotesijoittelua 
elokuviin ja sarjakuviin, pitäisi käsitellä 
myös Euroopan tasolla;

25. pyytää rajoittamaan kellonaikoja, 
jolloin saa esittää erityisesti lapsille 
tarkoitettuja, epäterveellisiä elintarvikkeita 
koskevia mainoksia; 

Or. de

Tarkistus 287
Philip Bushill-Matthews

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. vaatii väliaikaisen valvontaviraston 
perustamista valvomaan lapsille 
tarkoitettua mainontaa tiedotusvälineissä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 288
Lambert van Nistelrooij ja Avril Doyle

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. vaatii väliaikaisen valvontaviraston 
perustamista valvomaan lapsille 
tarkoitettua mainontaa tiedotusvälineissä;

26. vaatii komissiota, teollisuutta ja muita 
ruokavaliota, liikuntaa ja terveyttä 
käsittelevässä Euroopan 
toimintafoorumissa mukana olevia 
sidosryhmiä jatkamaan foorumissa 
tehtyjen vapaaehtoisten sitoumusten 
avointa, osallistuvaa ja riippumattomaksi 
todistettua valvomista sekä raportoimaan 
sen edistymisestä säännöllisesti;
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Or. en

Tarkistus 289
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. vaatii väliaikaisen valvontaviraston 
perustamista valvomaan lapsille 
tarkoitettua mainontaa tiedotusvälineissä;

Poistetaan.

Or. sv

Tarkistus 290
John Bowis

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. vaatii väliaikaisen valvontaviraston 
perustamista valvomaan lapsille 
tarkoitettua mainontaa tiedotusvälineissä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 291
Horst Schnellhardt

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. vaatii väliaikaisen valvontaviraston 
perustamista valvomaan lapsille 
tarkoitettua mainontaa tiedotusvälineissä;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 292
Kathy Sinnott

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. vaatii väliaikaisen valvontaviraston 
perustamista valvomaan lapsille 
tarkoitettua mainontaa tiedotusvälineissä;

26. vaatii väliaikaisen valvontaviraston 
perustamista valvomaan lapsille 
tarkoitettua mainontaa tiedotusvälineissä 
ottaen huomioon, että viraston on oltava 
puolueeton eikä se saa olla sidoksissa 
mainosalaan;

Or. en

Tarkistus 293
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. vaatii väliaikaisen valvontaviraston 
perustamista valvomaan lapsille 
tarkoitettua mainontaa tiedotusvälineissä;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 294
Thomas Ulmer

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. vaatii väliaikaisen valvontaviraston 
perustamista valvomaan lapsille 
tarkoitettua mainontaa tiedotusvälineissä;

Poistetaan.
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Or. de

Tarkistus 295
Pilar Ayuso

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. kehottaa jäsenvaltioita uudelleen 
tunnustamaan lihavuuden krooniseksi 
sairaudeksi lihavien ihmisten 
leimaamisen estämiseksi ja neuvoo 
jäsenvaltioita varmistamaan, että kyseiset 
ihmiset saavat asianmukaista hoitoa 
kansallisessa 
terveydenhuoltojärjestelmässään;

Or. en

Tarkistus 296
Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. kehottaa kieltämään lasten 
esikuvien käytön paljon rasvaa, sokeria 
tai suolaa sisältävien elintarvikkeiden 
mainostamiseen lapsille;

Or. en

Tarkistus 297
Edite Estrela

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. korostaa olevan tarpeen suojella 
kuluttajia, erityisesti lapsia, 
elintarvikkeita koskevalta 
harhaanjohtavalta mainonnalta; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan 
tehokkaan valvonnan sekä tekemään 
rangaistaviksi kaupalliset menettelyt, 
jotka voivat johtaa kuluttajia harhaan;

Or. pt

Tarkistus 298
Thomas Ulmer

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. kehottaa neuvostoa ja komissiota 
käynnistämään Euroopan laajuisen 
terveellistä ruokavaliota ja liikuntaa 
koskevan yleisen mediakampanjan;

Or. de

Tarkistus 299
Philip Bushill-Matthews

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. toteaa, että yleislääkärit olisi tehtävä 
tietoisiksi olennaisesta roolistaan 
ylipainoriskin alaisina olevien henkilöiden 
varhaisessa tunnistamisessa ja siitä, että 
heidän pitäisi olla tärkeimpiä toimijoita 
lihavuusepidemian torjunnassa;

27. toteaa, että terveydenhuoltoalan 
ammattilaiset olisi tehtävä tietoisiksi 
olennaisesta roolistaan ylipainoriskin 
alaisina olevien henkilöiden varhaisessa 
tunnistamisessa ja katsoo, että heidän 
pitäisi olla tärkeitä toimijoita 
lihavuusepidemian torjunnassa;
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Or. en

Tarkistus 300
Avril Doyle

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. toteaa, että yleislääkärit olisi tehtävä 
tietoisiksi olennaisesta roolistaan 
ylipainoriskin alaisina olevien henkilöiden 
varhaisessa tunnistamisessa ja siitä, että 
heidän pitäisi olla tärkeimpiä toimijoita 
lihavuusepidemian torjunnassa;

27. toteaa, että yleislääkärit olisi tehtävä 
tietoisiksi olennaisesta roolistaan ylipaino-
sekä sydän- ja verisuonitautiriskien 
alaisina olevien henkilöiden varhaisessa 
tunnistamisessa ja siitä, että heidän pitäisi 
olla tärkeimpiä toimijoita 
lihavuusepidemian ja tarttumattomien 
tautien torjunnassa;

Or. en

Tarkistus 301
Françoise Grossetête

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. toteaa, että yleislääkärit olisi tehtävä 
tietoisiksi olennaisesta roolistaan 
ylipainoriskin alaisina olevien henkilöiden 
varhaisessa tunnistamisessa ja siitä, että 
heidän pitäisi olla tärkeimpiä toimijoita 
lihavuusepidemian torjunnassa;

27. toteaa, että yleislääkärit olisi tehtävä 
tietoisiksi olennaisesta roolistaan 
ylipainoriskin alaisina olevien henkilöiden 
varhaisessa tunnistamisessa ja siitä, että 
heidän pitäisi olla tärkeimpiä toimijoita 
lihavuusepidemian torjunnassa; kehottaa 
yhteisön tason toimien kehittämiseksi 
luomaan sellaisia eurooppalaisia 
indikaattoreita kuten vyötärönympärys ja 
muut lihavuuteen (erityisesti 
vyötärölihavuuteen) liittyvät riskitekijät;

Or. fr
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Tarkistus 302
John Bowis

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. toteaa, että yleislääkärit olisi tehtävä 
tietoisiksi olennaisesta roolistaan 
ylipainoriskin alaisina olevien henkilöiden 
varhaisessa tunnistamisessa ja siitä, että 
heidän pitäisi olla tärkeimpiä toimijoita 
lihavuusepidemian torjunnassa;

27. toteaa, että terveydenhuoltoalan 
ammattilaiset olisi tehtävä tietoisiksi 
olennaisesta roolistaan ylipainoriskin 
alaisina olevien henkilöiden varhaisessa 
tunnistamisessa ja siitä, että heidän pitäisi 
olla tärkeimpiä toimijoita 
lihavuusepidemian torjunnassa;

Or. en

Tarkistus 303
Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. toteaa, että yleislääkärit olisi tehtävä 
tietoisiksi olennaisesta roolistaan 
ylipainoriskin alaisina olevien henkilöiden 
varhaisessa tunnistamisessa ja siitä, että 
heidän pitäisi olla tärkeimpiä toimijoita 
lihavuusepidemian torjunnassa;

27. toteaa, että yleislääkärit ja erityisesti 
lastenlääkärit olisi tehtävä tietoisiksi 
olennaisesta roolistaan ylipainoriskin 
alaisina olevien henkilöiden varhaisessa 
tunnistamisessa ja siitä, että heidän pitäisi 
olla tärkeimpiä toimijoita 
lihavuusepidemian torjunnassa;

Or. de

Tarkistus 304
Adriana Poli Bortone

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. toteaa, että yleislääkärit olisi tehtävä 27. toteaa, että yleislääkärit ja farmaseutit
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tietoisiksi olennaisesta roolistaan 
ylipainoriskin alaisina olevien henkilöiden
varhaisessa tunnistamisessa ja siitä, että 
heidän pitäisi olla tärkeimpiä toimijoita 
lihavuusepidemian torjunnassa;

olisi tehtävä tietoisiksi olennaisesta 
roolistaan ylipainoriskin alaisina olevien 
potilaiden varhaisessa tunnistamisessa ja 
siitä, että heidän pitäisi olla tärkeimpiä 
toimijoita yhteistyössä lihavuusepidemian 
torjumiseksi;

Or. it

Tarkistus 305
Kathy Sinnott

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. toteaa, että yleislääkärit olisi tehtävä 
tietoisiksi olennaisesta roolistaan 
ylipainoriskin alaisina olevien henkilöiden 
varhaisessa tunnistamisessa ja siitä, että 
heidän pitäisi olla tärkeimpiä toimijoita 
lihavuusepidemian torjunnassa;

27. toteaa, että terveydenhuoltoalan 
ammattilaiset olisi tehtävä tietoisiksi 
olennaisesta roolistaan ylipaino- sekä 
sydän- ja verisuonitautiriskien alaisina 
olevien henkilöiden varhaisessa 
tunnistamisessa ja siitä, että heidän pitäisi 
olla tärkeimpiä toimijoita yhteistyössä 
lihavuusepidemian ja tarttumattomien 
tautien torjumiseksi; katsoo lisäksi, että 
EU:n on investoitava dieteetikoille ja 
ravintofysiologeille tarjottavaan, 
käyttäytymisen tukemista koskevaa 
tieteellisesti perusteltua tietoa sisältävään 
opetukseen ja koulutukseen sekä 
myönnettävä lisää rahoitustukea, jotta 
terveydenhuoltoalan ammattilaiset 
voisivat keskittyä enemmän ehkäisevään 
työhön;

Or. en

Tarkistus 306
Antonios Trakatellis

Päätöslauselmaesitys
27 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. toteaa, että yleislääkärit olisi tehtävä 
tietoisiksi olennaisesta roolistaan 
ylipainoriskin alaisina olevien henkilöiden 
varhaisessa tunnistamisessa ja siitä, että 
heidän pitäisi olla tärkeimpiä toimijoita 
lihavuusepidemian torjunnassa;

27. toteaa, että yleislääkärit olisi tehtävä 
tietoisiksi olennaisesta roolistaan 
ylipainoriskin alaisina olevien henkilöiden 
varhaisessa tunnistamisessa ja siitä, että 
heidän pitäisi olla tärkeimpiä toimijoita 
lihavuusepidemian torjunnassa; korostaa 
siksi säännöllisesti suoritettavien 
järjestelmällisten antropometristen 
mittausten merkitystä seulottaessa muita 
kardiometabolisia riskitekijöitä, jotta 
ylipainon/lihavuuden kanssa 
samanaikaisesti esiintyvien sairauksien 
esiintymistä voitaisiin arvioida 
perusterveydenhuollon tasolla; 

Or. en

Tarkistus 307
Thomas Ulmer

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. toteaa, että yleislääkärit olisi tehtävä 
tietoisiksi olennaisesta roolistaan 
ylipainoriskin alaisina olevien 
henkilöiden varhaisessa tunnistamisessa 
ja siitä, että heidän pitäisi olla tärkeimpiä 
toimijoita lihavuusepidemian 
torjunnassa;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 308
Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
27 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. toteaa, että yleislääkärit olisi tehtävä 
tietoisiksi olennaisesta roolistaan 
ylipainoriskin alaisina olevien henkilöiden 
varhaisessa tunnistamisessa ja siitä, että 
heidän pitäisi olla tärkeimpiä toimijoita 
lihavuusepidemian torjunnassa;

27. toteaa, että terveydenhuoltoalan 
ammattilaiset olisi tehtävä tietoisiksi 
olennaisesta roolistaan ylipainoriskin 
alaisina olevien henkilöiden varhaisessa 
tunnistamisessa ja siitä, että heidän pitäisi 
olla tärkeimpiä toimijoita 
lihavuusepidemian torjunnassa; suosittelee, 
että terveydenhuoltohenkilökuntaa 
tuetaan tarjoamalla jatkokoulutusta ja 
tieteellistä tietoa käyttäytymisterapiasta;

Or. de

Tarkistus 309
Edite Estrela

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. kannustaa terveydenhuoltoalan 
ammattilaisia ja tieteellistä yhteisöä 
tunnustamaan vyötärölihavuuden 
tärkeäksi tekijäksi kardiometabolisissa 
poikkeavuuksissa sekä laatimaan 
kyseiselle lihavuuden tyypille mittaus-, 
arviointi- ja hallintakeinot;

Or. en

Tarkistus 310
Dan Jørgensen

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. korostaa, että teollisesti valmistetut 
transrasvahapot muodostavat 
eurooppalaisten terveydelle vakavan, 
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hyvin dokumentoidun ja tarpeettoman 
uhan, jota tulisi käsitellä asianmukaisessa 
lainsäädäntöaloitteessa, jossa pyritään 
tehokkaasti poistamaan elintarvikkeista 
teollisesti valmistetut transrasvahapot;

Or. en

Tarkistus 311
Dorette Corbey

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. kiinnittää huomiota 
virheravitsemukseen, jossa ruokavalion 
puutteellisuudella, kohtuuttomuudella tai 
tasapainottomuudella on merkittävä 
haitallinen vaikutus kudokseen sekä 
kehon rakenteeseen ja toimintaan; 
huomauttaa myös, että virheravitsemus on 
raskas taakka sekä yksilön hyvinvoinnille 
että yhteiskunnalle, erityisesti 
terveydenhuoltojärjestelmälle, ja että se 
lisää kuolleisuutta, pidentää 
sairaalassaoloaikoja, aiheuttaa 
komplikaatioita ja alentaa potilaiden 
elämänlaatua; muistuttaa, että 
virheravitsemuksen vuoksi sairaalassa 
vietetyistä ylimääräisistä päivistä ja 
komplikaatioiden hoidosta maksetaan 
julkisista varoista joka vuosi miljardeja 
euroja;

Or. nl

Tarkistus 312
Antonio De Blasio

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. suosittelee myös, että edellä 
mainittujen toimenpiteiden lisäksi 
hyödynnetään tiedotusvälineiden 
tarjoamia mahdollisuuksia totuttaa lapset 
terveelliseen elämäntapaan käyttäen 
myönteisiä mainoksia ja materiaaleja, 
joissa annetaan esimerkkejä terveellisestä 
ruokavaliosta ja säännöllisestä 
liikunnasta;

Or. hu

Tarkistus 313
Thomas Ulmer

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. toteaa, että lääkärit olisi tehtävä 
tietoisiksi johtavasta roolistaan 
ylipainoriskin alaisina olevien 
henkilöiden varhaisessa tunnistamisessa 
ja siitä, että heistä tulee tärkeimpiä 
toimijoita lihavuusepidemian 
torjunnassa;

Or. de

Tarkistus 314
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. katsoo, että sellaisten lääketieteen 
ammattien kuin "kliininen dieteetikko" ja 
"ravintofysiologi" pätevyydelle on saatava 
täysi tunnustus; kehottaa jäsenvaltioita 

Poistetaan.
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edistämään tällaisten lääkäreiden 
työskentelyä kouluissa ja kaikilla 
työpaikoilla;

Or. sv

Tarkistus 315
Adriana Poli Bortone

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. katsoo, että sellaisten lääketieteen 
ammattien kuin "kliininen dieteetikko" ja 
"ravintofysiologi" pätevyydelle on saatava 
täysi tunnustus; kehottaa jäsenvaltioita 
edistämään tällaisten lääkäreiden 
työskentelyä kouluissa ja kaikilla 
työpaikoilla;

28. katsoo, että sellaisten lääketieteen 
ammattien kuin "kliininen dieteetikko" ja 
"ravintofysiologi" pätevyydelle on saatava 
täysi tunnustus; kehottaa jäsenvaltioita 
edistämään tällaisten lääkäreiden 
työskentelyä kouluissa ja kaikilla 
työpaikoilla; katsoo, että alan 
ammattilaisia koulutettaessa on 
kiinnitettävä asiaankuuluvaa huomiota 
väestön sukupuoli-, kulttuuri-, etnisyys- ja 
ikäeroihin;

Or. it

Tarkistus 316
Antonio De Blasio

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. katsoo, että sellaisten lääketieteen 
ammattien kuin "kliininen dieteetikko" ja 
"ravintofysiologi" pätevyydelle on saatava 
täysi tunnustus; kehottaa jäsenvaltioita 
edistämään tällaisten lääkäreiden 
työskentelyä kouluissa ja kaikilla 
työpaikoilla;

28. katsoo, että sellaisten lääketieteen 
ammattien kuin "kliininen dieteetikko" ja 
"ravintofysiologi" pätevyydelle on saatava 
täysi tunnustus; kehottaa jäsenvaltioita 
edistämään tällaisten lääkäreiden tai 
muiden lääketieteen ja terveydenhuollon 
asiantuntijoiden työskentelyä kouluissa ja 
kaikilla työpaikoilla;
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Or. hu

Tarkistus 317
Kathy Sinnott

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. katsoo, että sellaisten lääketieteen 
ammattien kuin "kliininen dieteetikko" ja 
"ravintofysiologi" pätevyydelle on saatava 
täysi tunnustus; kehottaa jäsenvaltioita 
edistämään tällaisten lääkäreiden 
työskentelyä kouluissa ja kaikilla 
työpaikoilla;

28. katsoo, että sellaisten lääketieteen 
ammattilaisten kuin "kliininen dieteetikko" 
ja "ravintofysiologi" pätevyydelle on 
saatava täysi tunnustus; kehottaa 
jäsenvaltioita edistämään heidän 
työskentelyään kouluissa ja kaikilla 
työpaikoilla, jotta kaikki pääsisivät 
helposti heidän vastaanotoilleen;

Or. en

Tarkistus 318
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. katsoo, että sellaisten lääketieteen 
ammattien kuin "kliininen dieteetikko" ja 
"ravintofysiologi" pätevyydelle on saatava 
täysi tunnustus; kehottaa jäsenvaltioita 
edistämään tällaisten lääkäreiden 
työskentelyä kouluissa ja kaikilla 
työpaikoilla;

28. katsoo, että sellaisten lääketieteen 
ammattien kuin "kliininen dieteetikko" ja 
"ravintofysiologi" pätevyydelle on saatava 
täysi tunnustus;

Or. de
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Tarkistus 319
Thomas Ulmer

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. katsoo, että sellaisten lääketieteen 
ammattien kuin "kliininen dieteetikko" ja 
"ravintofysiologi" pätevyydelle on saatava 
täysi tunnustus; kehottaa jäsenvaltioita 
edistämään tällaisten lääkäreiden 
työskentelyä kouluissa ja kaikilla 
työpaikoilla;

28. katsoo, että sellaisten lääketieteen 
ammattien kuin "kliininen dieteetikko" ja 
"ravintofysiologi" pätevyydelle on saatava 
täysi tunnustus; kehottaa jäsenvaltioita 
edistämään asiaa;

Or. de

Tarkistus 320
Avril Doyle

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. vaatii komissiota edistämään parhaita 
käytänteitä ja tiedotuskampanjoita, jotka 
koskevat lihavuuteen liittyviä riskejä ja 
erityisesti vatsan alueen lihavuutta; 
kehottaa komissiota toimittamaan tietoa 
kotidieettien vaaroista, etenkin jos niihin 
liittyy laihdutuslääkkeiden käyttö ilman 
lääkäriltä saatua reseptiä;

29. vaatii komissiota edistämään parhaita 
käytänteitä esimerkiksi eurooppalaisessa 
terveysfoorumissa; kehottaa komissiota 
toimittamaan tietoa kotidieettien vaaroista, 
etenkin jos niihin liittyy 
laihdutuslääkkeiden käyttö ilman lääkäriltä 
saatua reseptiä;

Or. en

Tarkistus 321
Adamos Adamou

Päätöslauselmaesitys
29 kohta



PE400.373v01-00 150/160 AM\702355FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. vaatii komissiota edistämään parhaita 
käytänteitä ja tiedotuskampanjoita, jotka 
koskevat lihavuuteen liittyviä riskejä ja 
erityisesti vatsan alueen lihavuutta; 
kehottaa komissiota toimittamaan tietoa 
kotidieettien vaaroista, etenkin jos niihin 
liittyy laihdutuslääkkeiden käyttö ilman 
lääkäriltä saatua reseptiä;

29. vaatii komissiota edistämään parhaita 
käytänteitä ja tiedotuskampanjoita, jotka 
koskevat lihavuuteen liittyviä riskejä ja 
erityisesti vatsan alueen lihavuutta; 
kehottaa komissiota toimittamaan tietoa 
kotidieettien vaaroista, etenkin jos niihin 
liittyy laihdutuslääkkeiden käyttö ilman 
lääkäriltä saatua reseptiä; huomauttaa, että 
jäsenvaltioiden sairaaloissa olisi 
hyödyllistä järjestää ohjelmia ja 
keskustelutilaisuuksia lihavuuden 
torjumisesta;

Or. el

Tarkistus 322
Françoise Grossetête

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. vaatii komissiota edistämään parhaita 
käytänteitä ja tiedotuskampanjoita, jotka 
koskevat lihavuuteen liittyviä riskejä ja 
erityisesti vatsan alueen lihavuutta; 
kehottaa komissiota toimittamaan tietoa 
kotidieettien vaaroista, etenkin jos niihin 
liittyy laihdutuslääkkeiden käyttö ilman 
lääkäriltä saatua reseptiä;

29. vaatii komissiota edistämään parhaita 
käytänteitä ja tiedotuskampanjoita, jotka 
koskevat lihavuuteen liittyviä riskejä ja 
erityisesti vatsan alueen lihavuutta, 
kiinnittäen huomiota sydän- ja 
verisuonitautiriskeihin; kehottaa 
komissiota toimittamaan tietoa 
kotidieettien vaaroista, etenkin jos niihin 
liittyy laihdutuslääkkeiden käyttö ilman 
lääkäriltä saatua reseptiä;

Or. fr

Tarkistus 323
Miroslav Mikolášik

Päätöslauselmaesitys
29 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. vaatii komissiota edistämään parhaita 
käytänteitä ja tiedotuskampanjoita, jotka 
koskevat lihavuuteen liittyviä riskejä ja 
erityisesti vatsan alueen lihavuutta; 
kehottaa komissiota toimittamaan tietoa 
kotidieettien vaaroista, etenkin jos niihin 
liittyy laihdutuslääkkeiden käyttö ilman 
lääkäriltä saatua reseptiä;

29. vaatii komissiota edistämään parhaita 
käytänteitä ja tiedotuskampanjoita, jotka 
koskevat lihavuuteen liittyviä riskejä ja 
erityisesti vatsan alueen lihavuutta; 
kehottaa tutkimaan kliinisesti tehokkaiksi 
todistettujen laihdutuslääkkeiden 
mahdollista roolia tarvittaessa terveellisen 
ruokavalion ja liikunnan täydentäjinä;

Or. en

Tarkistus 324
Adriana Poli Bortone

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. vaatii komissiota edistämään parhaita 
käytänteitä ja tiedotuskampanjoita, jotka 
koskevat lihavuuteen liittyviä riskejä ja 
erityisesti vatsan alueen lihavuutta; 
kehottaa komissiota toimittamaan tietoa 
kotidieettien vaaroista, etenkin jos niihin 
liittyy laihdutuslääkkeiden käyttö ilman 
lääkäriltä saatua reseptiä;

29. vaatii komissiota edistämään parhaita 
käytänteitä ja tiedotuskampanjoita, jotka 
koskevat lihavuuteen liittyviä riskejä ja 
erityisesti vatsan alueen lihavuutta, sekä 
tukemaan terveydenhuoltoalan 
ammattilaisille suunnattuja ehkäisytyön 
koulutuskampanjoita ja sydän- ja 
verisuonitautien eri riskitekijöiden 
ehkäisyä koskevia julkisia 
tiedotuskampanjoita; kehottaa komissiota 
toimittamaan tietoa kotidieettien vaaroista, 
etenkin jos niihin liittyy 
laihdutuslääkkeiden käyttö ilman lääkäriltä 
saatua reseptiä;

Or. it

Tarkistus 325
Kathy Sinnott

Päätöslauselmaesitys
29 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. vaatii komissiota edistämään parhaita 
käytänteitä ja tiedotuskampanjoita, jotka 
koskevat lihavuuteen liittyviä riskejä ja 
erityisesti vatsan alueen lihavuutta; 
kehottaa komissiota toimittamaan tietoa 
kotidieettien vaaroista, etenkin jos niihin 
liittyy laihdutuslääkkeiden käyttö ilman 
lääkäriltä saatua reseptiä;

29. vaatii komissiota edistämään 
esimerkiksi eurooppalaisessa 
terveysfoorumissa parhaita käytänteitä 
sekä tiedotuskampanjoita, jotka koskevat 
lihavuuteen liittyviä riskejä ja erityisesti 
vatsan alueen lihavuutta; kehottaa 
komissiota toimittamaan tietoa 
kotidieettien vaaroista, etenkin jos niihin 
liittyy laihdutuslääkkeiden käyttö ilman 
lääkäriltä saatua reseptiä tai lupaa;

Or. en

Tarkistus 326
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. vaatii komissiota edistämään parhaita 
käytänteitä ja tiedotuskampanjoita, jotka 
koskevat lihavuuteen liittyviä riskejä ja 
erityisesti vatsan alueen lihavuutta; 
kehottaa komissiota toimittamaan tietoa 
kotidieettien vaaroista, etenkin jos niihin 
liittyy laihdutuslääkkeiden käyttö ilman 
lääkäriltä saatua reseptiä;

29. vaatii komissiota edistämään parhaita 
käytänteitä ja tiedotuskampanjoita, jotka 
koskevat lihavuuteen liittyviä riskejä ja 
erityisesti vatsan alueen lihavuutta; 
kehottaa komissiota toimittamaan tietoa 
kotidieettien vaaroista, etenkin jos niihin 
liittyy laihdutuslääkkeiden käyttö ilman 
lääkäriltä saatua reseptiä; kehottaa 
komissiota kiinnittämään enemmän 
huomiota virheravitsemukseen, 
puutteelliseen ravitsemukseen sekä 
elimistön kuivumiseen;

Or. de

Tarkistus 327
Antonios Trakatellis

Päätöslauselmaesitys
29 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. vaatii komissiota edistämään parhaita 
käytänteitä ja tiedotuskampanjoita, jotka 
koskevat lihavuuteen liittyviä riskejä ja 
erityisesti vatsan alueen lihavuutta; 
kehottaa komissiota toimittamaan tietoa 
kotidieettien vaaroista, etenkin jos niihin 
liittyy laihdutuslääkkeiden käyttö ilman 
lääkäriltä saatua reseptiä;

29. vaatii komissiota kehittämään 
lihavuuteen liittyviä kardiometabolisia 
riskitekijöitä koskevia eurooppalaisia
antropometrisiä indikaattoreita ja 
suuntaviivoja, joilla edistettäisiin parhaita 
käytänteitä ja tiedotuskampanjoita, jotka 
koskevat lihavuuteen liittyviä riskejä ja 
erityisesti vatsan alueen lihavuutta; 
kehottaa komissiota toimittamaan tietoa 
kotidieettien vaaroista, etenkin jos niihin 
liittyy laihdutuslääkkeiden käyttö ilman 
lääkäriltä saatua reseptiä;

Or. en

Tarkistus 328
Pilar Ayuso

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. tunnustaa, että monen 
eurooppalaisen painonhallintayrityksiä 
heikentävät laihdutustuotteet ja -ohjelmat, 
jotka eivät pohjaudu perusteltuun 
kliiniseen tieteeseen, joissa esitetään 
harhaanjohtavia väitteitä ja jotka eivät ole 
terveydenhuoltoalan ammattilaisen 
hyväksymiä; kehottaa komissiota 
arvioimaan tarkasti markkinoilla olevat 
laihdutusohjelmat ja -tuotteet sekä 
ilmoittamaan selkeästi, mitkä niistä on 
osoitettu kliinisesti tehokkaiksi ja mitkä 
ei;

Or. en
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Tarkistus 329
John Bowis

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
rahoittamaan lihavuuden sekä syövän ja 
diabeteksen kaltaisten kroonisten tautien 
välistä yhteyttä koskevaa tutkimustyötä, 
koska epidemiologisissa tutkimuksissa on 
saatava selville, mitkä tekijät liittyvät 
läheisimmin lihavuuteen sairastuvuuden 
lisääntymiseen; kehottaa myös tekemään 
tutkimuksia, joissa verrataan ja 
arvioidaan eri hoitomuotojen 
tehokkuutta;

Or. en

Tarkistus 330
Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. toteaa, että useiden eurooppalaisten 
pyrkimys onnistuneeseen 
painonhallintaan perusteltua tieteellistä 
pohjaa vailla olevien laihdutustuotteiden 
ja -ohjelmien avulla on heikolla pohjalla, 
koska kuluttajille annetaan 
harhaanjohtavia lupauksia eikä tuotteilla 
ole lääketieteellistä hyväksyntää; kehottaa 
komissiota arvioimaan perusteellisesti 
markkinoilla olevat laihdutustuotteet ja 
-ohjelmat sekä ilmoittamaan selkeästi, 
mitkä niistä ovat kliinisesti testattuja ja 
mitkä eivät;

Or. de
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Tarkistus 331
Antonios Trakatellis

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan 
järjestelmän, jolla varmistetaan ylipainon, 
lihavuuden ja niihin liittyvien kroonisten 
sairauksien ehkäisyyn, seulontaan ja 
hallintaan liittyvien palvelujen saatavuus 
ja laatu;

Or. en

Tarkistus 332
Kathy Sinnott

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 b. kehottaa Euroopan parlamenttia ja 
komissiota rahoittamaan 
perustutkimustyötä, jossa tutkitaan 
lihavuuden sekä syövän kaltaisten 
kroonisten sairauksien välisiä yhteyksiä, 
ja eri hoitomuotoja vertailevia ja arvioivia 
tutkimuksia; katsoo, että tarvitaan 
epidemiologista tutkimustyötä, jotta 
voitaisiin tunnistaa lihavuuteen 
sairastuvuuden lisääntymiseen 
läheisimmin liittyvät tekijät, ja että 
yhdessä hoitomuotojen tutkimuksen ja 
psykologisen tutkimuksen kanssa on 
tunnistettava tekijät, jotka saattavat auttaa 
muutoksen toteuttamisessa;

Or. en
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Tarkistus 333
Françoise Grossetête

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. on tyytyväinen, että terveyttä 
koskevaan seitsemänteen puiteohjelmaan 
on otettu painopistealueeksi "diabetes ja 
lihavuus";

30. on tyytyväinen, että terveyttä 
koskevaan seitsemänteen puiteohjelmaan 
on otettu painopistealueeksi "diabetes ja 
lihavuus", koska diabetes on usein
lihavuuteen ja erityisesti 
vyötärölihavuuteen liittyvä krooninen 
sairaus;

Or. fr

Tarkistus 334
Adriana Poli Bortone

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. on tyytyväinen, että terveyttä 
koskevaan seitsemänteen puiteohjelmaan 
on otettu painopistealueeksi "diabetes ja 
lihavuus";

30. on tyytyväinen, että terveyttä 
koskevaan seitsemänteen puiteohjelmaan 
on otettu painopistealueeksi "diabetes ja 
lihavuus", ja kehottaa sisällyttämään 
siihen myös muut sydän- ja 
verisuonitautien riskitekijät;

Or. it

Tarkistus 335
Frédérique Ries

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. on tyytyväinen, että terveyttä 
koskevaan seitsemänteen puiteohjelmaan 

30. on tyytyväinen, että terveyttä 
koskevaan seitsemänteen puiteohjelmaan 
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on otettu painopistealueeksi "diabetes ja 
lihavuus";

on otettu painopistealueeksi "diabetes ja 
lihavuus", ja kehottaa komissiota 
rahoittamaan perustutkimustyötä, kuten 
moniulotteisten biologisten 
merkkiaineiden tunnistaminen ja 
arvioiminen aineiden alaryhmissä, jotta 
lihavuuteen johtavat biologiset 
mekanismit saataisiin selville;

Or. en

Tarkistus 336
Philip Bushill-Matthews

Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. korostaa arvioita, joiden mukaan 
40 prosenttia sairaaloiden potilaista ja 
40–80 prosenttia vanhainkotien 
asukkaista on aliravittuja; kehottaa 
jäsenvaltioita parantamaan sairaaloiden 
ja vanhainkotien ruoan määrää ja laatua, 
minkä seurauksena sairaalassa vietetty 
aika lyhenee;

Or. en

Tarkistus 337
Adamos Adamou

Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. kannustaa jatkamaan 
vyötärölihavuuden tieteellistä tutkimista 
ja seurantaa EU:n tutkimuksen 
puiteohjelmassa;

Or. el
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Tarkistus 338
John Bowis

Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. kannustaa jatkamaan 
vyötärölihavuuden tieteellistä tutkimista 
ja seurantaa EU:n tutkimuksen 
puiteohjelmassa;

Or. en

Tarkistus 339
Frédérique Ries

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa puhemiestä välittämään tämän 
päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle 
sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja 
parlamenteille.

31. kehottaa puhemiestä välittämään tämän 
päätöslauselman neuvostolle ja 
komissiolle, jäsenvaltioiden ja 
ehdokasvaltioiden hallituksille ja 
parlamenteille sekä Maailman 
terveysjärjestölle.

Or. en

Tarkistus 340
Adriana Poli Bortone

Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. kehottaa komissiota omaksumaan 
ravitsemukseen kokonaisvaltaisemman 
lähestymistavan ja ottamaan 
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virheravitsemuksen yhdessä lihavuuden 
kanssa ravitsemus- ja terveysalan 
painopisteeksi sisällyttäen sen aina 
mahdollisuuksien mukaan EU:n 
rahoittamiin tutkimusaloitteisiin ja EU:n 
tason kumppanuuksiin;

Or. en

Tarkistus 341
Antonio De Blasio

Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. on vakuuttunut, että sekä EU:n että 
jäsenvaltioiden tasolla tarvitaan 
horisontaalinen lähestymistapa 
terveellisen ruokavalion ja kaikin puolin 
terveellisen elämäntavan kehittämiseksi ja 
saattamiseksi kansalaisten suosioon sekä 
vallitsevien ongelmien ratkaisemiseksi 
niiden monialainen luonne huomioon 
ottaen;

Or. hu

Tarkistus 342
Adriana Poli Bortone

Päätöslauselmaesitys
30 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 b. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan 
lääkintä-/terveydenhuoltoalan 
ammattilaisille tarkoitettuja kursseja ja 
toimintaa, joilla edistetään 
vyötärölihavuuden seulontaa, 
diagnosointia ja hoitoa;

Or. it
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Tarkistus 343
Antonio De Blasio

Päätöslauselmaesitys
30 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 b. korostaa, että ruokavalion, ylipainon 
ja lihavuuden aiheuttamiin ongelmiin on 
tärkeää soveltaa horisontaalista 
lähestymistapaa erityisesti, kun otetaan 
huomioon Euroopan unionin yhteinen 
maatalouspolitiikka, jossa yhteisön tukia 
harkittaessa ei useinkaan kiinnitetä 
lainkaan huomiota tuetuista ohjelmista 
aiheutuviin terveysvaikutuksiin;

Or. hu

Tarkistus 344
Adriana Poli Bortone

Päätöslauselmaesitys
30 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 c. kehottaa komissiota edistämään 
suurelle yleisölle ja erityisesti 
terveydenhuoltoalan ammattilaisille 
suunnattuja Euroopan laajuisia 
tiedotuskampanjoita vyötärölihavuuden 
riskejä koskevan tietoisuuden 
lisäämiseksi;

Or. it
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