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Amendement 1
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Titel

Ontwerpresolutie Amendement

over het Witboek over 
gezondheidsvraagstukken in verband met 
voeding, overgewicht en zwaarlijvigheid

over het Witboek over 
gezondheidsvraagstukken in verband met 
voeding, overgewicht, zwaarlijvigheid, 
verkeerde voeding en malnutritie

Or. de

Amendement 2
John Bowis

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de conclusies van de Raad 
Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, 
Volksgezondheid en Consumentenzaken 
van 5 en 6 december 2007 over de 
uitvoering van een EU-strategie voor aan 
voeding, overgewicht en obesitas 
gerelateerde gezondheidskwesties,

Or. en

Amendement 3
Lambert van Nistelrooij en Avril Doyle

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de conclusies van de Raad 
Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, 
Volksgezondheid en Consumentenzaken 
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van 6 december 2007 over "Een EU-
strategie voor aan voeding, overgewicht 
en obesitas gerelateerde 
gezondheidskwesties",

Or. en

Amendement 4
John Bowis

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het groenboek van de Commissie 
"Een nieuwe stedelijke 
mobiliteitscultuur" (COM(2007)0551),

Or. en

Amendement 5
Avril Doyle

Ontwerpresolutie
Visum 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het groenboek van de Commissie 
"Een nieuwe stedelijke 
mobiliteitscultuur" (COM(2007)0551),

Or. en

Amendement 6
Avril Doyle

Ontwerpresolutie
Overweging A
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Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat overgewicht en 
obesitas een groeiende epidemie wordt en 
in hoge mate bijdraagt aan de belangrijkste 
ziekteoorzaken in Europa,

A. overwegende dat overgewicht en 
obesitas een groeiende epidemie vormen en 
in hoge mate bijdragen aan de 
belangrijkste doods- en ziekteoorzaken in
Europa,

Or. en

Amendement 7
John Bowis

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat overgewicht en
obesitas een groeiende epidemie wordt en 
in hoge mate bijdraagt aan de belangrijkste 
ziekteoorzaken in Europa,

A. overwegende dat overgewicht, obesitas
en voedingsgerelateerde ziekten een 
groeiende epidemie vormen en in hoge 
mate bijdragen aan de belangrijkste doods-
en ziekteoorzaken in Europa,

Or. en

Amendement 8
Linda McAvan

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat overgewicht en
obesitas een groeiende epidemie wordt en 
in hoge mate bijdraagt aan de belangrijkste 
ziekteoorzaken in Europa,

A. overwegende dat overgewicht, obesitas 
en voedingsgerelateerde ziekten een 
groeiende epidemie vormen en in hoge 
mate bijdragen aan de belangrijkste 
ziekteoorzaken in Europa,

Or. en
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Amendement 9
Horst Schnellhardt

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat overgewicht en 
obesitas een groeiende epidemie wordt en 
in hoge mate bijdraagt aan de belangrijkste 
ziekteoorzaken in Europa,

A. overwegende dat overgewicht en 
obesitas toenemen en in hoge mate 
bijdragen aan de belangrijkste 
ziekteoorzaken in Europa,

Or. de

Amendement 10
Kathy Sinnott

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat overgewicht en 
obesitas een groeiende epidemie wordt en 
in hoge mate bijdraagt aan de belangrijkste 
ziekteoorzaken in Europa,

A. overwegende dat overgewicht en 
obesitas een groeiende epidemie vormen en 
in hoge mate bijdragen aan de 
belangrijkste doods- en ziekteoorzaken in 
Europa,

Or. en

Amendement 11
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat overgewicht en 
obesitas een groeiende epidemie wordt en 
in hoge mate bijdraagt aan de belangrijkste 
ziekteoorzaken in Europa,

A. overwegende dat overgewicht en 
obesitas, evenals verkeerde voeding en 
malnutritie, een groeiende epidemie 
vormen en in hoge mate bijdragen aan de 
belangrijkste ziekteoorzaken in Europa,
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Or. de

Amendement 12
Antonios Trakatellis

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat overgewicht en 
obesitas een groeiende epidemie wordt en 
in hoge mate bijdraagt aan de belangrijkste 
ziekteoorzaken in Europa, 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 13
Adriana Poli Bortone

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat 
overgewicht/obesitas, samen met roken, 
dyslipidemie, hoge bloeddruk, diabetes, 
malnutritie, gebrek aan beweging, stress 
en luchtvervuiling verantwoordelijk is 
voor 92% van de gevallen van hart- en 
vaatziekten en de belangrijkste 
doodsoorzaak vormt in Europa (1,9 
miljoen sterfgevallen in de EU-25),

Or. it

Amendement 14
Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Overweging C
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Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat meer dan 3 miljoen
kinderen zwaarlijvig zijn en bijna 22 
miljoen overgewicht hebben en dat deze 
getallen snel toenemen,

C. overwegende dat meer dan 5 miljoen
kinderen zwaarlijvig zijn en bijna 22 
miljoen overgewicht hebben en dat deze 
getallen snel toenemen, zodat naar 
verwachting in 2010 nog eens 1,3 miljoen 
kinderen aan overgewicht of 
zwaarlijvigheid zullen lijden,

Or. en

Amendement 15
Philip Bushill-Matthews

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat aan overgewicht 
en obesitas gerelateerde ziekten volgens 
schattingen 6% van de totale 
overheidsuitgaven voor gezondheidszorg 
in de Europese Unie veroorzaken; 
overwegende dat de indirecte kosten die 
bijvoorbeeld vanwege verminderde 
productiviteit en ziekteverzuim aan deze 
aandoeningen zijn verbonden, nog veel 
hoger zijn,

Or. en

Amendement 16
Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat abdominale 
obesitas door de wetenschap wordt 
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beschouwd als een van de belangrijkste 
voorspellers voor bepaalde 
gewichtgerelateerde aandoeningen zijn, 
zoals hart- en vaatziekten en diabetes 
type 2,

Or. en

Amendement 17
John Bowis

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat in de kinderjaren 
ontwikkelde eetgewoonten vaak op latere
leeftijd blijven bestaan en overwegende 
dat onderzoek heeft aangetoond dat 
zwaarlijvige kinderen een groter risico 
lopen ook als volwassenen aan obesitas te 
lijden,

Or. en

Amendement 18
Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de actieradius van 
kinderen in de woonomgeving sterk is 
afgenomen, aangezien dagelijkse 
afstanden steeds minder te voet of met de 
fiets worden afgelegd en de bestaande 
bewegingsmogelijkheden vaak niet als 
zodanig worden herkend of als 
onaantrekkelijk worden beschouwd,

Or. de
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Amendement 19
Horst Schnellhardt

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de Europese burgers 
leven in een milieu waar het makkelijk is 
dik te worden, waar energierijke 
producten en een zittende levensstijl het 
gevaar van zwaarlijvigheid hebben doen 
toenemen,

D. overwegende dat de Europese burgers 
leven in een milieu waar het makkelijk is 
dik te worden, waar een zittende levensstijl 
het gevaar van zwaarlijvigheid heeft doen 
toenemen,

Or. de

Amendement 20
Kathy Sinnott

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de Europese burgers 
leven in een milieu waar het makkelijk is 
dik te worden, waar energierijke producten 
en een zittende levensstijl het gevaar van 
zwaarlijvigheid hebben doen toenemen,

D. overwegende dat de Europese burgers, 
en in toenemende mate ook kinderen,
leven in een milieu waar het makkelijk is 
dik te worden, waar energierijke producten 
en een zittende levensstijl het gevaar van 
zwaarlijvigheid hebben doen toenemen, en 
rekening houdende met de thans 
veelvuldig voorkomende 
voedingsgerelateerde ziekten van zowel 
lichamelijke als psychische aard, vooral 
bij het jongere deel van de bevolking,

Or. en
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Amendement 21
John Bowis

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis overwegende dat slechte 
voedingsgewoonten een grote risicofactor 
vormt voor andere voedingsgerelateerde 
ziekten die tot de belangrijkste 
doodsoorzaken horen, zoals coronaire 
hartziekten, kankers, diabetes en 
beroertes, 

Or. en

Amendement 22
Linda McAvan

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat slechte 
voedingsgewoonten een grote risicofactor 
vormt voor andere voedingsgerelateerde 
ziekten die tot de belangrijkste 
doodsoorzaken horen, zoals coronaire 
hartziekten, kankers en beroertes,

Or. en

Amendement 23
Antonios Trakatellis

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat het rapport van de 
WHO uit 2005 over de gezondheid in 
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Europa langs analytische weg aantoont 
dat een groot aantal sterfgevallen en 
ziekten veroorzaakt worden door zeven 
belangrijke risicofactoren, waarvan zes 
(hoge bloeddruk, cholesterol, de body 
mass index, onvoldoende consumptie van 
groenten en fruit, gebrek aan 
lichaamsbeweging en overmatig 
alcoholgebruik) samenhangen met 
voedingsgewoonten en lichaamsbeweging 
en dat het dus belangrijk is al deze 
gezondheidsbepalende factoren tegelijk 
aan te pakken teneinde een aanzienlijk 
aantal sterfgevallen en ziekten te 
voorkomen,

Or. en

Amendement 24
Anne Ferreira

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat lichaamsbeweging de 
belangrijkste preventie is tegen 
overgewicht en met schrik constaterend dat 
1 op de 3 Europeanen in zijn vrije tijd 
helemaal niets aan lichaamsbeweging doet, 
terwijl de gemiddelde Europeaan meer dan 
5 uren per dag zit,

E. overwegende dat lichaamsbeweging, in 
combinatie met een evenwichtige voeding,
de belangrijkste preventie is tegen 
overgewicht en met schrik constaterend dat 
1 op de 3 Europeanen in zijn vrije tijd 
helemaal niets aan lichaamsbeweging doet, 
terwijl de gemiddelde Europeaan meer dan 
5 uren per dag zit, en dat vele Europeanen 
er geen evenwichtig voedingspatroon op 
na houden,

Or. fr

Amendement 25
John Bowis

Ontwerpresolutie
Overweging E
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Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat lichaamsbeweging de 
belangrijkste preventie is tegen 
overgewicht en met schrik constaterend dat 
1 op de 3 Europeanen in zijn vrije tijd 
helemaal niets aan lichaamsbeweging doet, 
terwijl de gemiddelde Europeaan meer dan 
5 uren per dag zit,

E. overwegende dat lichaamsbeweging en 
gezonde, evenwichtige voeding de 
belangrijkste preventie vormen tegen 
overgewicht en met schrik constaterend dat 
1 op de 3 Europeanen in zijn vrije tijd 
helemaal niets aan lichaamsbeweging doet, 
terwijl de gemiddelde Europeaan meer dan 
5 uren per dag zit,

Or. en

Amendement 26
Linda McAvan

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat lichaamsbeweging de 
belangrijkste preventie is tegen 
overgewicht en met schrik constaterend dat 
1 op de 3 Europeanen in zijn vrije tijd 
helemaal niets aan lichaamsbeweging doet, 
terwijl de gemiddelde Europeaan meer dan 
5 uren per dag zit,

E. overwegende dat lichaamsbeweging en 
gezondere voeding de belangrijkste 
preventie vormen tegen overgewicht en 
met schrik constaterend dat 1 op de 3 
Europeanen in zijn vrije tijd helemaal niets 
aan lichaamsbeweging doet, terwijl de 
gemiddelde Europeaan meer dan 5 uren per 
dag zit,

Or. en

Amendement 27
Péter Olajos

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat lichaamsbeweging de 
belangrijkste preventie is tegen 
overgewicht en met schrik constaterend dat 

E. overwegende dat goede voeding en 
lichaamsbeweging de belangrijkste 
preventie vormen tegen overgewicht en 
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1 op de 3 Europeanen in zijn vrije tijd 
helemaal niets aan lichaamsbeweging doet, 
terwijl de gemiddelde Europeaan meer dan 
5 uren per dag zit,

met schrik constaterend dat 1 op de 3 
Europeanen in zijn vrije tijd helemaal niets 
aan lichaamsbeweging doet, terwijl de 
gemiddelde Europeaan meer dan 5 uren per 
dag zit,

Or. hu

Amendement 28
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat lichaamsbeweging de 
belangrijkste preventie is tegen 
overgewicht en met schrik constaterend dat 
1 op de 3 Europeanen in zijn vrije tijd 
helemaal niets aan lichaamsbeweging doet, 
terwijl de gemiddelde Europeaan meer dan 
5 uren per dag zit,

E. overwegende dat lichaamsbeweging de 
belangrijkste preventie is tegen 
overgewicht en constaterend dat 1 op de 3 
Europeanen in zijn vrije tijd helemaal niets 
aan lichaamsbeweging doet, terwijl de 
gemiddelde Europeaan meer dan 5 uren per 
dag zit,

Or. de

Amendement 29
John Bowis

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat abdominale 
obesitas door deskundigen algemeen 
wordt beschouwd als belangrijkste 
oorzaak voor cardiometabolische 
afwijkingen die de kans op hart- en 
vaatziekten en diabetes type 2 verhogen,

Or. en
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Amendement 30
Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat alleen kennis over 
het verband tussen gezonde voeding en 
beweging tot een gedragswijziging kan 
leiden,

Or. de

Amendement 31
Horst Schnellhardt

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat het aantal lesuren 
voor lichamelijke opvoeding de laatste 
tien jaar is gedaald, zowel op lagere als op 
middelbare scholen, en dat op het gebied 
van voorzieningen en uitrusting grote 
verschillen bestaan tussen de lidstaten,

Or. de

Amendement 32
Antonios Trakatellis

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat gezonde voeding 
moet worden beschouwd als voeding met 
bepaalde kwantitatieve en kwalitatieve 
eigenschappen die zijn afgestemd op 
individuele behoeften en altijd in 



PE400.373v01-00 16/168 AM\702355NL.doc

NL

overeenstemming zijn met de beginselen
van de voedingsleer,

Or. en

Amendement 33
Antonios Trakatellis

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat voeding aan de 
volgende categorieën kwaliteitscriteria 
dient te voldoen, wil zij geacht worden 
"gezondheidswaarde" te hebben: 1) 
nutriëntengehalte en energie-inhoud 
(voedingswaarde); 2) gezondheids- en 
toxicologische criteria (voedselveiligheid); 
3) natuurlijke voedseleigenschappen 
("esthetische/smaak-" en "digestieve2
kwaliteiten); 4) ecologisch karakter van 
de voedselproductie (duurzame 
landbouw), 

Or. en

Amendement 34
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat overgewicht en 
obesitas moeten worden aangepakt met een 
holistische aanpak die verschillende 
overheidsbeleidsterreinen bestrijkt op 
verschillende bestuursniveaus, vooral op 
nationaal en plaatselijk niveau,

G. overwegende dat overgewicht en 
obesitas moeten worden aangepakt met een 
holistische, gezien het beperkte effect van 
politieke oplossingen,

Or. sv
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Amendement 35
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat overgewicht en
obesitas moeten worden aangepakt met een 
holistische aanpak die verschillende 
overheidsbeleidsterreinen bestrijkt op 
verschillende bestuursniveaus, vooral op 
nationaal en plaatselijk niveau,

G. overwegende dat overgewicht, obesitas, 
verkeerde voeding en malnutritie moeten 
worden aangepakt met een holistische 
aanpak die verschillende 
overheidsbeleidsterreinen bestrijkt op 
verschillende bestuursniveaus, vooral op 
nationaal, regionaal en plaatselijk niveau,

Or. de

Amendement 36
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat overgewicht en 
obesitas moeten worden aangepakt met een 
holistische aanpak die verschillende 
overheidsbeleidsterreinen bestrijkt op 
verschillende bestuursniveaus, vooral op 
nationaal en plaatselijk niveau,

G. overwegende dat overgewicht en 
obesitas moeten worden aangepakt met een 
holistische aanpak die verschillende 
overheidsbeleidsterreinen bestrijkt op 
verschillende bestuursniveaus, vooral op 
nationaal en plaatselijk niveau, onder 
strikte eerbiediging van het 
subsidiariteitsbeginsel,

Or. de

Amendement 37
John Bowis

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat niet mag worden 
voorbijgegaan aan de rol van alcohol, met
de daaraan verbonden hoge calorie-
inname, en van roken, die allebei de 
eetlust en de vochthuishouding verstoren 
en een groot aantal gezondheidsrisico's 
met zich meebrengen,

Or. en

Amendement 38
Kathy Sinnott

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat zowel mensen die 
teveel als mensen die te weinig eten,
behoefte hebben aan een gezond 
voedingspatroon,

Or. en

Amendement 39
Horst Schnellhardt

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. gelet op de maatschappelijke dimensie 
van het probleem, in het bijzonder dat de 
hoogste percentages aan overgewicht en 
obesitas voorkomen bij de lagere 
sociaaleconomische groepen; met schrik 
constaterend dat door zwaarlijvigheid de 
ongelijkheid in gezondheid en de 
sociaaleconomische ongelijkheid kunnen 

H. gelet op de maatschappelijke dimensie 
van het probleem, in het bijzonder dat de 
hoogste percentages aan overgewicht en 
obesitas voorkomen bij de lagere 
sociaaleconomische groepen,
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toenemen,

Or. de

Amendement 40
Kathy Sinnott

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. gelet op de maatschappelijke dimensie 
van het probleem, in het bijzonder dat de 
hoogste percentages aan overgewicht en 
obesitas voorkomen bij de lagere 
sociaaleconomische groepen; met schrik 
constaterend dat door zwaarlijvigheid de 
ongelijkheid in gezondheid en de 
sociaaleconomische ongelijkheid kunnen 
toenemen,

H. gelet op de maatschappelijke dimensie 
van het probleem, in het bijzonder dat de 
hoogste percentages aan overgewicht en 
obesitas voorkomen bij de lagere 
sociaaleconomische groepen, aangezien 
economisch achtergestelde groepen zich 
geen verse levensmiddelen kunnen 
veroorloven en daarom meer junkfood 
met monosodium glutamaat (MSG) eten;
met schrik constaterend dat door 
zwaarlijvigheid de ongelijkheid in 
gezondheid en de sociaaleconomische 
ongelijkheid kunnen toenemen,

Or. en

Amendement 41
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. gelet op de maatschappelijke dimensie 
van het probleem, in het bijzonder dat de 
hoogste percentages aan overgewicht en 
obesitas voorkomen bij de lagere 
sociaaleconomische groepen; met schrik 
constaterend dat door zwaarlijvigheid de 
ongelijkheid in gezondheid en de 
sociaaleconomische ongelijkheid kunnen 

H. gelet op de maatschappelijke dimensie 
van het probleem, in het bijzonder dat de 
hoogste percentages aan overgewicht en 
obesitas, maar ook aan verkeerde 
voedingsgewoonten en malnutritie 
alsmede dehydratie voorkomen bij de 
lagere sociaaleconomische groepen; met 
schrik constaterend dat hierdoor de 
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toenemen, ongelijkheid in gezondheid en de 
sociaaleconomische ongelijkheid kunnen 
toenemen,

Or. de

Amendement 42
Evangelia Tzampazi

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

Η. gelet op de maatschappelijke dimensie 
van het probleem, in het bijzonder dat de 
hoogste percentages aan overgewicht en 
obesitas voorkomen bij de lagere 
sociaaleconomische groepen; met schrik 
constaterend dat door zwaarlijvigheid de 
ongelijkheid in gezondheid en de 
sociaaleconomische ongelijkheid kunnen 
toenemen,

Η. gelet op de maatschappelijke dimensie 
van het probleem, in het bijzonder dat de 
hoogste percentages aan overgewicht en 
obesitas voorkomen bij de lagere 
sociaaleconomische groepen; met schrik 
constaterend dat door zwaarlijvigheid de 
ongelijkheid in gezondheid en de 
sociaaleconomische ongelijkheid kunnen 
toenemen, met name voor de meest 
kwetsbare groepen van de bevolking, zoals 
gehandicapten,

Or. el

Amendement 43
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. gelet op de maatschappelijke dimensie 
van het probleem, in het bijzonder dat de 
hoogste percentages aan overgewicht en 
obesitas voorkomen bij de lagere 
sociaaleconomische groepen; met schrik
constaterend dat door zwaarlijvigheid de 
ongelijkheid in gezondheid en de 
sociaaleconomische ongelijkheid kunnen 

H. gelet op de maatschappelijke dimensie 
van het probleem, in het bijzonder dat de 
hoogste percentages aan overgewicht en 
obesitas voorkomen bij de lagere 
sociaaleconomische groepen; constaterend 
dat door zwaarlijvigheid de ongelijkheid in 
gezondheid en de sociaaleconomische 
ongelijkheid kunnen toenemen,
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toenemen,

Or. de

Amendement 44
Adamos Adamou en Dimitrios Papadimoulis

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat nieuwe 
bevolkingscategorieën, zoals jongeren, 
volwassenen met jonge kinderen, ouderen 
en migranten, nieuwe risicogroepen 
vormen,

Or. en

Amendement 45
Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat 
sociaaleconomische ongelijkheden een 
nieuwe dimensie krijgen door de stijging 
van de grondstofprijzen (bijvoorbeeld voor 
granen, boter, melk enz.), die zowel wat 
betreft het aantal duurder wordende 
producten als qua hoogte zonder weerga 
is,

Or. en
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Amendement 46
Evangelia Tzampazi

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Η bis. overwegende dat gehandicapten 
15% van de werkende bevolking van de 
EU uitmaken en overwegende dat 
onderzoek bovendien heeft uitgewezen dat 
gehandicapten een groter obesitasrisico 
lopen als gevolg van een aantal factoren,
waaronder pathofysiologische 
veranderingen van het 
energiemetabolisme en de constitutie van 
het lichaam, spieratrofie en gebrek aan 
lichaamsbeweging,

Or. el

Amendement 47
Anne Ferreira

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. gezien het inflatiepercentage in de 
EU in 2007, de daling van de koopkracht 
in sommige lidstaten en de hogere 
voedselprijzen, met name voor groenten 
en fruit,

Or. fr

Amendement 48
Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Overweging H ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

H ter. overwegende dat de combinatie van 
hogere grondstofprijzen en het gebrek aan 
transparantie van de regels voor 
grootschalige distributie in sommige 
lidstaten tot prijsverhogingen voor 
basislevensmiddelen, zoals groenten en 
fruit en suikervrije zuivelproducten, heeft 
geleid, die een grote hap nemen uit het 
budget van de meeste huishoudens in de 
EU; overwegende dat de EU deze 
uitdaging het hoofd moet bieden,

Or. en

Amendement 49
Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. gelet op het belang van de verschillende 
traditionele keukens die in stand moeten 
worden gehouden als onderdeel van ons 
cultureel erfgoed en die moeten worden 
gepromoot als terecht alternatief voor 
fastfood of het eten van voorgekookt 
voedsel,

J. overwegende dat de verschillende 
traditionele keukens dienen te worden 
gepromoot als onderdeel van ons cultureel 
erfgoed, maar dat tegelijkertijd 
maatregelen moeten worden getroffen om 
te waarborgen dat de consumenten zich 
bewust zijn van het effect ervan voor de 
gezondheid, opdat zij in staat zijn 
geïnformeerde keuzes te maken,

Or. de

Amendement 50
Anne Ferreira

Ontwerpresolutie
Overweging J
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Ontwerpresolutie Amendement

J. gelet op het belang van de verschillende 
traditionele keukens die in stand moeten 
worden gehouden als onderdeel van ons 
cultureel erfgoed en die moeten worden 
gepromoot als terecht alternatief voor 
fastfood of het eten van voorgekookt 
voedsel,

J. gelet op het belang van de verschillende 
traditionele keukens die in stand moeten 
worden gehouden als onderdeel van ons 
cultureel erfgoed; en overwegende dat de 
kwaliteit en de verscheidenheid van 
levensmiddelen en voeding een belangrijk 
aspect vormen van het aanleren van 
gezonde voedingsgewoonten,

Or. fr

Amendement 51
Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. gelet op het belang van de verschillende 
traditionele keukens die in stand moeten 
worden gehouden als onderdeel van ons 
cultureel erfgoed en die moeten worden 
gepromoot als terecht alternatief voor 
fastfood of het eten van voorgekookt 
voedsel,

J. gelet op het belang van de verschillende 
traditionele keukens die in stand moeten 
worden gehouden als onderdeel van ons 
cultureel erfgoed en die, evenals "groen"
eten, moleculair koken en "slow food"
moeten worden gepromoot als terecht 
alternatief voor fastfood of het eten van 
voorgekookt voedsel, teneinde een 
evenwichtige voeding te garanderen,

Or. en

Amendement 52
Horst Schnellhardt

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. gelet op het belang van de verschillende 
traditionele keukens die in stand moeten 

J. gelet op het belang van de verschillende 
traditionele keukens die in stand moeten 
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worden gehouden als onderdeel van ons 
cultureel erfgoed en die moeten worden 
gepromoot als terecht alternatief voor 
fastfood of het eten van voorgekookt 
voedsel,

worden gehouden als onderdeel van ons 
cultureel erfgoed,

Or. de

Amendement 53
Holger Krahmer en Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat consumenten in 
Europa toegang moeten krijgen tot de 
nodige informatie om hen in staat te
stellen de beste voedingsbronnen voor een 
optimale voeding te kiezen die is 
afgestemd op hun individuele levensstijl 
en gezondheidstoestand,

Or. de

Amendement 54
Kathy Sinnott

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat het van belang is 
om het avondeten met het gezin weer meer 
ingang te doen vinden, zodat gezonder 
voedsel wordt geconsumeerd, aangezien 
het thuis wordt toebereid en het gezin voor 
het eten de tijd neemt en het kan genieten, 
wat meer voldoening geeft en 
overconsumptie voorkomt,

Or. en
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Amendement 55
Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Overweging J ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J ter. overwegende dat een incidenteel 
bezoek aan een fastfoodrestaurant en het 
incidentele genot van suikerhoudende 
dranken en vet eten het welzijn kunnen 
bevorderen en geen kwaad kunnen,

Or. de

Amendement 56
Pilar Ayuso

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. gelet op de verslechtering in de 
marketingsector en het feit dat het 
adverteren voor voedsel ongeveer de helft 
van de reclame-uitzendingen uitmaakt op 
de tijden dat kinderen tv kijken en dat 
driekwart ervan calorierijk en 
laagwaardig voedsel promoot; met schrik 
constaterend dat er nieuwe
marketingvormen worden gehanteerd met 
gebruikmaking van alle technologische 
middelen, in het bijzonder de zogeheten 
"advergames", o.a. mobieltjes, instant 
messaging, videospelletjes en interactieve 
spelletjes op internet,

K. overwegende dat de industrie onlangs 
initiatieven inzake de zelfregulering van 
reclame heeft genomen die zich 
bezighouden met de evenwichtigheid en 
de opzet van reclame voor 
voedingsmiddelen en dranken; gelet op 
het feit dat zelfreguleringsmaatregelen 
van toepassing moeten zijn op alle 
marketingvormen en in het bijzonder op 
marketing in het internet en andere 
nieuwe media,

Or. en



AM\702355NL.doc 27/168 PE400.373v01-00

NL

Amendement 57
Philip Bushill-Matthews

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. gelet op de verslechtering in de 
marketingsector en het feit dat het 
adverteren voor voedsel ongeveer de helft 
van de reclame-uitzendingen uitmaakt op 
de tijden dat kinderen tv kijken en dat 
driekwart ervan calorierijk en laagwaardig 
voedsel promoot; met schrik constaterend 
dat er nieuwe marketingvormen worden 
gehanteerd met gebruikmaking van alle 
technologische middelen, in het bijzonder 
de zogeheten "advergames", o.a. 
mobieltjes, instant messaging, 
videospelletjes en interactieve spelletjes op 
internet,

K. gelet op het feit dat het adverteren voor 
voedsel ongeveer de helft van de reclame-
uitzendingen uitmaakt op de tijden dat 
kinderen tv kijken en dat driekwart ervan 
calorierijk en laagwaardig voedsel 
promoot; met schrik constaterend dat er 
nieuwe marketingvormen worden 
gehanteerd met gebruikmaking van alle 
technologische middelen, in het bijzonder 
de zogeheten "advergames", o.a. 
mobieltjes, instant messaging, 
videospelletjes en interactieve spelletjes op 
internet,

Or. en

Amendement 58
Avril Doyle en Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. gelet op de verslechtering in de 
marketingsector en het feit dat het 
adverteren voor voedsel ongeveer de helft 
van de reclame-uitzendingen uitmaakt op 
de tijden dat kinderen tv kijken en dat 
driekwart ervan calorierijk en laagwaardig 
voedsel promoot; met schrik constaterend 
dat er nieuwe marketingvormen worden 
gehanteerd met gebruikmaking van alle 
technologische middelen, in het bijzonder 
de zogeheten "advergames", o.a. 
mobieltjes, instant messaging, 
videospelletjes en interactieve spelletjes op

K. overwegende dat de recente initiatieven 
van de industrie inzake de zelfregulering 
van reclame moeten zorgen voor een 
evenwichtige opzet van reclame voor 
voedingsmiddelen en dranken en 
aandacht moet besteden aan het feit dat 
het adverteren voor voedsel ongeveer de 
helft van de reclame-uitzendingen uitmaakt 
op de tijden dat kinderen tv kijken en dat 
driekwart ervan calorierijk en laagwaardig 
voedsel promoot; met schrik constaterend 
dat er nieuwe marketingvormen worden 
gehanteerd met gebruikmaking van alle 
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internet, technologische middelen, in het bijzonder 
de zogeheten "advergames", o.a. 
mobieltjes, instant messaging, 
videospelletjes en interactieve spelletjes in 
het internet en andere nieuwe media,

Or. en

Amendement 59
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. gelet op de verslechtering in de 
marketingsector en het feit dat het 
adverteren voor voedsel ongeveer de helft 
van de reclame-uitzendingen uitmaakt op 
de tijden dat kinderen tv kijken en dat 
driekwart ervan calorierijk en 
laagwaardig voedsel promoot; met schrik 
constaterend dat er nieuwe 
marketingvormen worden gehanteerd met 
gebruikmaking van alle technologische 
middelen, in het bijzonder de zogeheten 
"advergames", o.a. mobieltjes, instant 
messaging, videospelletjes en interactieve 
spelletjes op internet,

Schrappen

Or. sv

Amendement 60
Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. gelet op de verslechtering in de 
marketingsector en het feit dat het 
adverteren voor voedsel ongeveer de helft 

K. gelet op het feit dat het adverteren voor 
voedsel ongeveer de helft van de reclame-
uitzendingen uitmaakt op de tijden dat 
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van de reclame-uitzendingen uitmaakt op 
de tijden dat kinderen tv kijken en dat 
driekwart ervan calorierijk en 
laagwaardig voedsel promoot; met schrik 
constaterend dat er nieuwe 
marketingvormen worden gehanteerd met 
gebruikmaking van alle technologische 
middelen, in het bijzonder de zogeheten 
"advergames", o.a. mobieltjes, instant 
messaging, videospelletjes en interactieve 
spelletjes op internet,

kinderen tv kijken en dat duidelijk is 
aangetoond dat televisiereclame 
consumptiepatronen van kinderen tussen 
de 2 en 11 jaar oud op korte termijn 
beïnvloedt; met schrik constaterend dat er 
nieuwe marketingvormen worden 
gehanteerd met gebruikmaking van alle 
technologische middelen, in het bijzonder 
de zogeheten "advergames", o.a. 
mobieltjes, instant messaging, 
videospelletjes en interactieve spelletjes op 
internet,

Or. en

Amendement 61
Horst Schnellhardt

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. gelet op de verslechtering in de 
marketingsector en het feit dat het 
adverteren voor voedsel ongeveer de helft 
van de reclame-uitzendingen uitmaakt op 
de tijden dat kinderen tv kijken en dat 
driekwart ervan calorierijk en 
laagwaardig voedsel promoot; met schrik 
constaterend dat er nieuwe 
marketingvormen worden gehanteerd met 
gebruikmaking van alle technologische 
middelen, in het bijzonder de zogeheten 
"advergames", o.a. mobieltjes, instant 
messaging, videospelletjes en interactieve 
spelletjes op internet,

K. overwegende dat vele 
levensmiddelenproducenten, reclame- en 
marketingbureaus en gezondheids- en 
consumentenorganisaties reeds sterk 
betrokken zijn bij het Europese 
actieplatform op het gebied van voeding, 
lichaamsbeweging en gezondheid en reeds 
kunnen bogen op succesvolle studies en 
projecten,

Or. de
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Amendement 62
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. gelet op de verslechtering in de 
marketingsector en het feit dat het 
adverteren voor voedsel ongeveer de helft 
van de reclame-uitzendingen uitmaakt op 
de tijden dat kinderen tv kijken en dat 
driekwart ervan calorierijk en laagwaardig 
voedsel promoot; met schrik constaterend 
dat er nieuwe marketingvormen worden 
gehanteerd met gebruikmaking van alle 
technologische middelen, in het bijzonder 
de zogeheten "advergames", o.a. 
mobieltjes, instant messaging, 
videospelletjes en interactieve spelletjes op 
internet,

K. gelet op de verslechtering in de 
marketingsector en het feit dat het 
adverteren voor voedsel, bijvoorbeeld in 
Italië, ongeveer de helft van de reclame-
uitzendingen uitmaakt op de tijden dat 
kinderen tv kijken en dat driekwart ervan 
calorierijk en laagwaardig voedsel 
promoot; met schrik constaterend dat er 
nieuwe marketingvormen worden
gehanteerd met gebruikmaking van alle 
technologische middelen, in het bijzonder 
de zogeheten "advergames", o.a. 
mobieltjes, instant messaging, 
videospelletjes en interactieve spelletjes op 
internet,

Or. de

Amendement 63
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. ongeveer de helft van de reclame-
uitzendingen uitmaakt op de tijden dat 
kinderen tv kijken en dat driekwart ervan 
calorierijk en laagwaardig voedsel 
promoot; met schrik constaterend dat er 
nieuwe marketingvormen worden 
gehanteerd met gebruikmaking van alle 
technologische middelen, in het bijzonder 
de zogeheten "advergames", o.a. 
mobieltjes, instant messaging, 
videospelletjes en interactieve spelletjes op 
internet,

Schrappen
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Or. de

Amendement 64
Magor Imre Csibi

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat een 
gestandaardiseerd, omvattend en duidelijk 
etiketteringssysteem voor 
voedingsproducten de consumenten kan 
helpen de verstrekte voedingsinformatie 
beter te begrijpen en gezondere 
voedingskeuzes te maken,

Or. en

Amendement 65
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat de maatregelen en 
de gedragswijzen van de marketingsector 
tot dusver sterk voor verbetering vatbaar 
zijn en overwegende dat moderne 
marketingmedia zoals mobieltjes, instant 
messaging, videospelletjes en interactieve 
spelletjes in het internet een negatieve 
invloed hebben op kinderen,

Or. de
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Amendement 66
Philip Bushill-Matthews

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat malnutritie, 
waaronder met name ouderen lijden, 
kosten voor de Europese 
gezondheidsstelsels veroorzaakt die
vergelijkbaar zijn met die van obesitas en 
overgewicht,

Or. en

Amendement 67
Avril Doyle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verwelkomt het Witboek over voeding 
als uitgangspunt om een halt toe te roepen 
aan de toenemende zwaarlijvigheid in 
Europa;

1. verwelkomt het Witboek over voeding 
als uitgangspunt om in Europa een halt toe 
te roepen aan de toenemende 
zwaarlijvigheid en chronische 
voedingsgerelateerde ziekten, zoals 
cardiovasculaire ziekten, met inbegrip van 
hartkwalen en beroertes, kanker en 
diabetes, aan te pakken;

Or. en

Amendement 68
John Bowis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verwelkomt het Witboek over voeding 1. verwelkomt het Witboek over voeding 
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als uitgangspunt om een halt toe te roepen 
aan de toenemende zwaarlijvigheid in 
Europa;

als uitgangspunt om in Europa een halt toe 
te roepen aan de toenemende 
zwaarlijvigheid en chronische 
voedingsgerelateerde ziekten, zoals 
cardiovasculaire ziekten, met inbegrip van 
hartkwalen en beroertes, kanker en 
diabetes, aan te pakken;

Or. en

Amendement 69
Anne Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verwelkomt het Witboek over voeding 
als uitgangspunt om een halt toe te roepen 
aan de toenemende zwaarlijvigheid in 
Europa;

1. verwelkomt het Witboek over voeding 
als uitgangspunt om een halt toe te roepen 
aan het toenemende aantal gevallen van 
zwaarlijvigheid en overgewicht in Europa;

Or. fr

Amendement 70
Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verwelkomt het Witboek over voeding 
als uitgangspunt om een halt toe te roepen 
aan de toenemende zwaarlijvigheid in 
Europa;

1. verwelkomt het Witboek over voeding 
als belangrijke stap in de richting van een 
strategie om een halt toe te roepen aan de 
toenemende zwaarlijvigheid in Europa;

Or. en
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Amendement 71
Kathy Sinnott

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verwelkomt het Witboek over voeding 
als uitgangspunt om een halt toe te roepen 
aan de toenemende zwaarlijvigheid in 
Europa;

1. verwelkomt het Witboek over voeding 
als uitgangspunt om een halt toe te roepen 
aan de toenemende zwaarlijvigheid en 
daarmee ook aan het toenemende aantal 
chronische voedingsgerelateerde ziekten, 
zoals cardiovasculaire ziekten, met 
inbegrip van hartkwalen en beroertes, 
kanker en diabetes, in Europa;

Or. en

Amendement 72
Kathalijne Maria Buitenweg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. adviseert alle lidstaten obesitas 
officieel te erkennen als chronische ziekte 
om enige vorm van stigmatisering van 
zwaarlijvige mensen te voorkomen; 
verzoekt alle lidstaten ervoor te zorgen dat 
zwaarlijvige personen niet worden 
gediscrimineerd en volledig worden 
opgenomen door de 
gezondheidszorgstelsels;

Or. en

Amendement 73
Adamos Adamou en Dimitrios Papadimoulis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)



AM\702355NL.doc 35/168 PE400.373v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. betreurt dat de EU-strategie van het 
Witboek niet met urgentie wordt 
behandeld; is bezorgd over het feit dat alle 
maatregelen worden uitgesteld tot een 
evaluatie in 2010 en in afwachting van 
verder onderzoek; roept de Commissie op 
concrete maatregelen voor te stellen om 
de toename van obesitas en 
voedselgerelateerde ziekten met prioriteit 
aan te pakken;

Or. en

Amendement 74
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat politieke maatregelen 
de zorg van de burgers voor hun eigen 
gezondheid niet kunnen vervangen;

Or. sv

Amendement 75
Péter Olajos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. constateert dat "overgewicht" een
abnormale toename is van de hoeveelheid 
lichaamsvet, die evenwel sterk uiteen kan 
lopen en tussen de 12 en 30 % van het 
totale lichaamsgewicht kan bedragen; 
constateert dat "overgewicht", aangezien 
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directe meting niet op dagelijkse basis 
mogelijk is, indirect kan worden 
gedefinieerd aan de hand van 
indexcijfers:
- op basis van de body mass index: indien 
de percentielwaarde van de BMI –
rekening houdend met leeftijd en geslacht 
– meer dan 97 bedraagt;
- op basis van het lichaamsgewicht in 
verhouding tot de lengte (in %): indien 
het percentage meer dan 120% bedraagt;
- op basis van de huidplooidikte: indien de 
percentielwaarde – rekening houdend met 
leeftijd en geslacht – meer dan 95 
bedraagt;

Or. hu

Amendement 76
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. beschouwt een alomvattende aanpak op 
meerdere niveaus als de beste manier om 
zwaarlijvigheid bij de EU-bevolking te 
bestrijden;

2. beschouwt de burgers van de Europese 
Unie als verstandige mensen die voor 
zichzelf kunnen zorgen en hun eigen 
beslissingen kunnen nemen met 
betrekking tot levens- en voedingskeuzes;

Or. sv

Amendement 77
Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. beschouwt een alomvattende aanpak op 2 beschouwt een alomvattende aanpak op 
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meerdere niveaus als de beste manier om
zwaarlijvigheid bij de EU-bevolking te 
bestrijden;

meerdere niveaus als de beste manier om 
zwaarlijvigheid bij de EU-bevolking te 
bestrijden en wijst op het bestaan van vele 
Europese programma's (op het gebied van 
onderzoek, gezondheid, onderwijs, 
levenslang leren) die ons kunnen helpen 
deze plaag aan te pakken;

Or. en

Amendement 78
John Bowis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is van mening dat meer aandacht 
moet worden besteed aan de verbetering 
van de gezondheidsvaardigheden van de 
burgers om hen in staat te stellen 
doeltreffende beslissingen te nemen over 
hun eigen voeding en die van hun 
kinderen;

Or. en

Amendement 79
Linda McAvan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. spreekt zijn steun uit voor de 
voortzetting van het Europese 
actieplatform op het gebied van voeding, 
lichaamsbeweging en gezondheid; 
benadrukt de noodzaak om te zorgen voor 
een doeltreffende monitoring van en 
onafhankelijk toezicht op de nakoming 
van de vrijwillige verbintenissen die in het 
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kader van het actieplatform worden 
overeengekomen; verzoekt de Commissie 
om jaarlijks verslag te doen aan het 
Parlement over de werkzaamheden van 
het platform;

Or. en

Amendement 80
Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. roept nogmaals alle lidstaten op om 
(naar het voorbeeld van Portugal) 
obesitas als chronische ziekte te erkennen 
om elke vorm van stigmatisering en 
discriminatie van zwaarlijvige mensen te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 81
Dorette Corbey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is van mening dat beleid gericht op 
voedselkwaliteit een belangrijke bijdrage 
kan leveren aan de bevordering van de 
gezondheid en de vermindering van 
obesitas en dat begrijpelijke informatie op 
de etiketten de sleutel is voor 
consumenten om een keuze te kunnen 
maken tussen goede, betere en minder 
goede voeding;

Or. nl
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Amendement 82
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is voorstander van het oprichten van de 
"Groep op hoog niveau over voeding en 
fysieke activiteit" en het opzetten van het 
"gezondheidscontrolestelsel (EHIS)" als 
effectieve instrumenten voor beleidsmakers 
en alle betrokkenen om hun kennis en de 
uitwisseling van beste praktijken te 
verbeteren;

3. is voorstander van het oprichten van de 
"Groep op hoog niveau over voeding en 
fysieke activiteit" en het houden van 
Europese gezondheidsenquêtes als 
effectieve instrumenten voor beleidsmakers 
en alle betrokkenen om hun kennis en de 
uitwisseling van beste praktijken te 
verbeteren;

Or. de

Amendement 83
Antonios Trakatellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is voorstander van het oprichten van de 
"Groep op hoog niveau over voeding en 
fysieke activiteit" en het opzetten van het 
"gezondheidscontrolestelsel (EHIS)" als 
effectieve instrumenten voor beleidsmakers 
en alle betrokkenen om hun kennis en de 
uitwisseling van beste praktijken te 
verbeteren;

3. is voorstander van het oprichten van de 
"Groep op hoog niveau over voeding en 
fysieke activiteit", het opzetten van het 
"gezondheidscontrolestelsel (EHIS)", en 
het houden van gezondheidsenquêtes
("health examination surveys" – HES) 
waarbij bepaalde lichamelijke en 
biologische meetgegevens, zoals 
antropometrische gegevens, worden 
verzameld, als effectieve instrumenten 
voor beleidsmakers en alle betrokkenen om 
hun kennis en de uitwisseling van beste 
praktijken te verbeteren in de strijd tegen 
obesitas;

Or. en
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Amendement 84
Kathalijne Maria Buitenweg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. erkent de belangrijke rol en effectiviteit 
van zelfregulering; 

4. erkent de belangrijke rol en effectiviteit 
die zelfregulering kan toekomen als 
onderdeel van een strategie om obesitas 
doortastender aan te pakken; benadrukt 
dat de voedingsindustrie veel meer moet 
doen om het probleem van obesitas aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 85
Philip Bushill-Matthews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. erkent de belangrijke rol en effectiviteit 
van zelfregulering;

4. erkent de belangrijke rol en effectiviteit 
van zelfregulering; feliciteert het Europese 
actieplatform op het gebied van voeding, 
lichaamsbeweging en gezondheid met zijn 
verregaande toezeggingen met betrekking 
tot de wijziging van de samenstelling van
producten, de vermindering van de op 
kinderen gerichte reclame en de 
bevordering van evenwichtige voeding 
door etikettering en de toepassing van 
andere instrumenten; is van mening dat 
de deelname aan het platform ook open 
dient te staan voor de producenten van 
computerspellen en spelconsoles alsmede 
aanbieders van Internetdiensten;

Or. en
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Amendement 86
Magor Imre Csibi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. erkent de belangrijke rol en effectiviteit 
van zelfregulering;

4. erkent de rol en, onder bepaalde 
voorwaarden, de effectiviteit van 
zelfregulering; benadrukt dat een 
doeltreffende zelfregulering duidelijke en 
concrete streefdoelen vereist en vergezeld 
dient te gaan van onafhankelijke 
monitoringsystemen;

Or. en

Amendement 87
John Bowis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. erkent de belangrijke rol en effectiviteit 
van zelfregulering;

4. erkent de belangrijke rol en effectiviteit 
van zelfregulering, maar merkt op dat 
regulering soms noodzakelijk is om echte 
en zinvolle veranderingen in alle sectoren 
van de industrie te bewerkstelligen, met 
name waar het om kinderen gaat;

Or. en

Amendement 88
Linda McAvan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. erkent de belangrijke rol en effectiviteit 
van zelfregulering;

4. erkent de rol en effectiviteit van 
zelfregulering op bepaalde gebieden; is 
evenwel van mening dat vrijwillige 
maatregelen aan een onafhankelijke 
monitoring moeten worden onderworpen, 
waarbij regelmatig een evaluatieverslag 
dient te worden uitgebracht aan het 
Parlement;

Or. en

Amendement 89
Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. erkent de belangrijke rol en effectiviteit 
van zelfregulering;

4. erkent de belangrijke rol en effectiviteit 
van zelfregulering en constateert met grote 
belangstelling dat verschillende actoren in 
de voedingsindustrie en NGO's 203 
toezeggingen hebben gedaan en dat in het 
kader van het Europese actieplatform op 
het gebied van voeding, 
lichaamsbeweging en gezondheid reeds 
een begin is gemaakt met de omzetting 
daarvan;

Or. en

Amendement 90
Anne Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. erkent de belangrijke rol en effectiviteit 4. erkent de rol van zelfregulering, maar 
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van zelfregulering; benadrukt dat langs deze weg niet alle 
problemen kunnen worden opgelost waar 
wij mee kampen, en dat de 
tenuitvoerlegging van de wetgeving en 
aangepaste regelgevingsvormen de 
bescherming van de consument en een 
hoog niveau van volksgezondheid kunnen 
waarborgen;

Or. fr

Amendement 91
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. erkent de belangrijke rol en effectiviteit 
van zelfregulering;

4. erkent onvoorwaardelijk de belangrijke 
rol en effectiviteit van zelfregulering;

Or. de

Amendement 92
Adamos Adamou en Dimitrios Papadimoulis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. benadrukt dat doeltreffende 
zelfregulering vergezeld dient te gaan van 
duidelijke en concrete streefdoelen voor 
alle betrokken partijen, evenals van een 
monitoring van de behaalde resultaten;

Or. en
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Amendement 93
Péter Olajos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. roept echter op tot tastbaarder 
maatregelen, vooral gericht op kinderen en 
risicogroepen zoals ouderen, vooral 
vrouwen, gehandicapten, armen en 
werklozen;

5. roept echter op tot tastbaarder 
maatregelen, vooral gericht op kinderen en 
risicogroepen zoals ouderen, vooral 
vrouwen, gehandicapten, jongeren, armen 
en werklozen;

Or. hu

Amendement 94
Adamos Adamou en Dimitrios Papadimoulis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. roept echter op tot tastbaarder 
maatregelen, vooral gericht op kinderen en 
risicogroepen zoals ouderen, vooral 
vrouwen, gehandicapten, armen en
werklozen;

5 roept echter op tot tastbaarder 
maatregelen, vooral gericht op kinderen en 
risicogroepen zoals ouderen, vooral 
vrouwen, gehandicapten, armen, werklozen
en jongeren;

Or. en

Amendement 95
Anne Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. roept echter op tot tastbaarder 
maatregelen, vooral gericht op kinderen en 
risicogroepen zoals ouderen, vooral
vrouwen, gehandicapten, armen en 

5. roept op tot tastbaarder maatregelen, 
vooral gericht op de groepen van de 
samenleving die het sterkst door de 
koopkrachtdaling worden getroffen, en
risicogroepen zoals ouderen, vrouwen, 
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werklozen; kinderen, gehandicapten, armen en 
werklozen;

Or. fr

Amendement 96
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. roept echter op tot tastbaarder 
maatregelen, vooral gericht op kinderen en 
risicogroepen zoals ouderen, vooral 
vrouwen, gehandicapten, armen en 
werklozen;

5. roept echter op tot tastbaarder 
maatregelen, vooral gericht op kinderen en 
risicogroepen zoals ouderen, migranten,
vooral vrouwen, gehandicapten, 
werklozen, laaggeschoolden en armen;

Or. de

Amendement 97
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. roept echter op tot tastbaarder 
maatregelen, vooral gericht op kinderen en 
risicogroepen zoals ouderen, vooral 
vrouwen, gehandicapten, armen en 
werklozen;

5. roept echter op tot tastbaarder 
maatregelen, vooral gericht op kinderen en 
risicogroepen;

Or. de

Amendement 98
Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. onderstreept dat de effectiviteit van 
gezondheidscampagnes afhankelijk is van 
de afstemming daarvan op specifieke 
doelgroepen; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten voedingseducatie te bevorderen 
en desbetreffende campagnes te steunen 
die zijn afgestemd op de specifieke 
behoeften van de verschillende 
doelgroepen: kinderen, jongeren, 
zwangere en voedende vrouwen en 
vrouwen in de menopauze, ouderen en 
achtergestelde groepen;

Or. pt

Amendement 99
John Bowis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is van mening dat erop moet worden 
gelet op het voorkomen van stigmatisering 
van individuen of groepen die op grond 
van culturele factoren bijzonder vatbaar 
zijn voor aan voeding, overgewicht en 
zwaarlijvigheid gerelateerde 
gezondheidsproblemen, of die aan ziekten 
als diabetes of eetstoornissen als anorexia 
of boulimie lijden;

Or. en

Amendement 100
Jules Maaten en Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt dat doeltreffende 
zelfregulering vergezeld dient te gaan van 
duidelijke en concrete streefdoelen voor 
alle betrokken partijen, evenals van een 
monitoring van de behaalde resultaten;

Or. en

Amendement 101
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
om voor een meer holistische benadering 
inzake voeding te kiezen en om op het 
gebied van voeding en gezondheid, naast 
obesitas, prioriteit te geven aan 
malnutritie en dit onderwerp waar 
mogelijk op te nemen in door de EU 
gefinancierde onderzoeksinitiatieven en 
partnerschappen op EU-niveau;

Or. en

Amendement 102
Philip Bushill-Matthews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. betreurt het ontbreken van dwingende 
initiatieven in het Witboek om de 
groeipercentages van zwaarlijvigheid de 
komende 4 of 5 jaar sterk te reduceren, 
zoals gevraagd door de WHO;

6. wijst erop dat de hoeveelheid die wij 
eten en de mate waarin wij actief zijn, 
worden bepaald door een complexe 
interactie van lichamelijke, psychische en 
ecologische stimuli; benadrukt dat de 
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gebouwde omgeving dringend anders 
moet worden ingericht om 
lichaamsbeweging aan te moedigen in een 
maatschappij waarvan we thans het 
obesogene karakter onderkennen;

Or. en

Amendement 103
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. betreurt het ontbreken van dwingende 
initiatieven in het Witboek om de 
groeipercentages van zwaarlijvigheid de 
komende 4 of 5 jaar sterk te reduceren, 
zoals gevraagd door de WHO;

Schrappen

Or. de

Amendement 104
Kathalijne Maria Buitenweg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt het feit dat obesitas meer 
voorkomt onder mensen uit lagere 
sociaaleconomische groepen; verzoekt de 
Europese Unie en de lidstaten te 
waarborgen dat burgers met lagere 
inkomens gratis toegang krijgen tot 
sportactiviteiten;

Or. en
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Amendement 105
John Bowis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is ingenomen met de vrijwillige 
verbintenissen die de bij het actieplatform 
betrokken actoren zijn aangegaan; wijst 
met nadruk op de noodzaak ervoor te 
zorgen dat deze verbintenissen 
doeltreffend gemonitord worden; merkt 
op dat een betrouwbare evaluatie van 
wezenlijk belang is om te verzekeren dat 
vooruitgang op een adequate wijze kan 
worden gemeten en om mogelijk te maken 
dat verdere EU-maatregelen of -wetgeving 
in overweging kunnen worden genomen 
waar dit noodzakelijk is; verzoekt de 
Commissie het Europees Parlement 
jaarlijks verslag uit te brengen over de 
resultaten van het actieplatform;

Or. en

Amendement 106
John Bowis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. is van oordeel dat de Europese 
consumenten toegang moeten krijgen tot 
de vereiste informatie om hen in staat te 
stellen de beste voedingsbronnen te kiezen 
die nodig zijn voor de verwezenlijking en 
handhaving van een optimale 
voedingsinname die het best is afgestemd 
op hun individuele leefstijl en gezondheid;

Or. en
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Amendement 107
Philip Bushill-Matthews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt regio's en plaatselijke entiteiten 
om "lichamelijke bewegingsvriendelijke 
gemeenschappen" te ontwikkelen, vooral 
in de context van stadsplanning: dit kan 
worden bereikt door het mengen van werk 
en wonen, door het organiseren van 
scholen, openbaar vervoer en toegankelijke 
sportfaciliteiten en door het instellen van 
fietspaden en 
voetgangersoversteekplaatsen, terwijl 
tegelijkertijd iets moet worden gedaan aan 
"milieurisicofactoren" zoals concentratie 
van fastfood, belemmeringen van 
lichamelijke beweging, het ontbreken van 
trottoirs, parken en recreatiefaciliteiten; 
erkent dat misdaadbestrijding een 
belangrijk instrument is voor het 
bevorderen van fysieke activiteit 
buitenshuis, vooral bij kleine kinderen en 
ouderen; verzoekt gemeentes om een 
netwerk te bevorderen van "steden voor 
een gezonde lifestyle" door de activiteiten 
te bundelen voor de bestrijding van 
zwaarlijvigheid;

7. verzoekt de lidstaten, regio's en 
plaatselijke entiteiten om op proactievere 
wijze "lichamelijke bewegingsvriendelijke 
gemeenschappen" te ontwikkelen, vooral 
in de context van stadsplanning: dit kan 
worden bereikt door het mengen van werk 
en wonen, door het bevorderen van meer
scholen, openbaar vervoer en toegankelijke 
sportfaciliteiten op lokaal niveau en door 
het instellen van fietspaden en 
voetgangersoversteekplaatsen, terwijl 
tegelijkertijd iets moet worden gedaan aan 
"milieurisicofactoren" zoals concentratie 
van fastfood, belemmeringen van 
lichamelijke beweging, het ontbreken van 
trottoirs, parken en recreatiefaciliteiten; 
erkent dat misdaadbestrijding een 
belangrijk instrument is voor het 
bevorderen van fysieke activiteit 
buitenshuis, vooral bij kleine kinderen en 
ouderen; verzoekt gemeentes om een 
netwerk te bevorderen van "steden voor 
een gezonde lifestyle" door de activiteiten 
te bundelen voor de bestrijding van 
zwaarlijvigheid;

Or. en

Amendement 108
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt regio's en plaatselijke entiteiten 
om "lichamelijke bewegingsvriendelijke 
gemeenschappen" te ontwikkelen, vooral 
in de context van stadsplanning: dit kan 
worden bereikt door het mengen van werk 
en wonen, door het organiseren van 
scholen, openbaar vervoer en toegankelijke 
sportfaciliteiten en door het instellen van 
fietspaden en 
voetgangersoversteekplaatsen, terwijl 
tegelijkertijd iets moet worden gedaan aan 
"milieurisicofactoren" zoals concentratie 
van fastfood, belemmeringen van 
lichamelijke beweging, het ontbreken van 
trottoirs, parken en recreatiefaciliteiten; 
erkent dat misdaadbestrijding een 
belangrijk instrument is voor het 
bevorderen van fysieke activiteit 
buitenshuis, vooral bij kleine kinderen en 
ouderen; verzoekt gemeentes om een 
netwerk te bevorderen van "steden voor 
een gezonde lifestyle" door de activiteiten 
te bundelen voor de bestrijding van 
zwaarlijvigheid;

7. verzoekt regio's en plaatselijke entiteiten 
om "lichamelijke bewegingsvriendelijke 
gemeenschappen" te ontwikkelen, vooral 
in de context van stadsplanning: dit kan 
worden bereikt door het mengen van werk 
en wonen, door het organiseren van 
scholen, openbaar vervoer en toegankelijke 
sportfaciliteiten en door het instellen van 
fietspaden en 
voetgangersoversteekplaatsen; erkent dat 
misdaadbestrijding een belangrijk 
instrument is voor het bevorderen van 
fysieke activiteit buitenshuis, vooral bij 
kleine kinderen en ouderen;

Or. sv

Amendement 109
Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt regio's en plaatselijke entiteiten 
om "lichamelijke bewegingsvriendelijke 
gemeenschappen" te ontwikkelen, vooral 
in de context van stadsplanning: dit kan 
worden bereikt door het mengen van werk 
en wonen, door het organiseren van 
scholen, openbaar vervoer en toegankelijke 
sportfaciliteiten en door het instellen van 

7. verzoekt regio's en plaatselijke entiteiten 
om "lichamelijke bewegingsvriendelijke 
gemeenschappen" te ontwikkelen, vooral 
in de context van stadsplanning: dit kan 
worden bereikt door het mengen van werk 
en wonen, door het organiseren van 
scholen, openbaar vervoer en toegankelijke 
sportfaciliteiten en door het instellen van 
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fietspaden en 
voetgangersoversteekplaatsen, terwijl 
tegelijkertijd iets moet worden gedaan aan 
"milieurisicofactoren" zoals concentratie 
van fastfood, belemmeringen van 
lichamelijke beweging, het ontbreken van 
trottoirs, parken en recreatiefaciliteiten;
erkent dat misdaadbestrijding een 
belangrijk instrument is voor het 
bevorderen van fysieke activiteit 
buitenshuis, vooral bij kleine kinderen en 
ouderen; verzoekt gemeentes om een 
netwerk te bevorderen van "steden voor 
een gezonde lifestyle" door de activiteiten 
te bundelen voor de bestrijding van 
zwaarlijvigheid;

fietspaden en 
voetgangersoversteekplaatsen; verzoekt 
gemeentes om een netwerk te bevorderen 
van "steden voor een gezonde lifestyle" 
door de activiteiten te bundelen voor de 
bestrijding van zwaarlijvigheid;

Or. de

Amendement 110
Daciana Octavia Sârbu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt regio's en plaatselijke entiteiten 
om "lichamelijke bewegingsvriendelijke 
gemeenschappen" te ontwikkelen, vooral 
in de context van stadsplanning: dit kan 
worden bereikt door het mengen van werk 
en wonen, door het organiseren van 
scholen, openbaar vervoer en toegankelijke 
sportfaciliteiten en door het instellen van 
fietspaden en 
voetgangersoversteekplaatsen, terwijl 
tegelijkertijd iets moet worden gedaan aan 
"milieurisicofactoren" zoals concentratie 
van fastfood, belemmeringen van 
lichamelijke beweging, het ontbreken van 
trottoirs, parken en recreatiefaciliteiten; 
erkent dat misdaadbestrijding een 
belangrijk instrument is voor het 
bevorderen van fysieke activiteit 
buitenshuis, vooral bij kleine kinderen en 

7. verzoekt regio's en plaatselijke entiteiten 
om "lichamelijke bewegingsvriendelijke 
gemeenschappen" te ontwikkelen, vooral 
in de context van stadsplanning: dit kan 
worden bereikt door het mengen van werk 
en wonen, door het organiseren van 
scholen, openbaar vervoer en toegankelijke 
sportfaciliteiten en door het invoeren van 
lokale maatregelen om het gebruik van de 
auto te verminderen en het lopen aan te 
moedigen en te bevorderen door het 
instellen van fietspaden en 
voetgangersoversteekplaatsen, terwijl 
tegelijkertijd iets moet worden gedaan aan 
"milieurisicofactoren" zoals concentratie 
van fastfood, belemmeringen van 
lichamelijke beweging, het ontbreken van 
trottoirs, parken en recreatiefaciliteiten; 
erkent dat misdaadbestrijding een 
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ouderen; verzoekt gemeentes om een 
netwerk te bevorderen van "steden voor 
een gezonde lifestyle" door de activiteiten 
te bundelen voor de bestrijding van 
zwaarlijvigheid;

belangrijk instrument is voor het 
bevorderen van fysieke activiteit 
buitenshuis, vooral bij kleine kinderen en 
ouderen; verzoekt gemeentes om een 
netwerk te bevorderen van "steden voor 
een gezonde lifestyle" door de activiteiten 
te bundelen voor de bestrijding van 
zwaarlijvigheid;

Or. en

Amendement 111
Horst Schnellhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt regio's en plaatselijke entiteiten 
om "lichamelijke bewegingsvriendelijke 
gemeenschappen" te ontwikkelen, vooral 
in de context van stadsplanning: dit kan 
worden bereikt door het mengen van werk 
en wonen, door het organiseren van 
scholen, openbaar vervoer en 
toegankelijke sportfaciliteiten en door het 
instellen van fietspaden en 
voetgangersoversteekplaatsen, terwijl 
tegelijkertijd iets moet worden gedaan aan 
"milieurisicofactoren" zoals concentratie 
van fastfood, belemmeringen van 
lichamelijke beweging, het ontbreken van 
trottoirs, parken en recreatiefaciliteiten; 
erkent dat misdaadbestrijding een 
belangrijk instrument is voor het 
bevorderen van fysieke activiteit 
buitenshuis, vooral bij kleine kinderen en 
ouderen; verzoekt gemeentes om een 
netwerk te bevorderen van "steden voor 
een gezonde lifestyle" door de activiteiten 
te bundelen voor de bestrijding van 
zwaarlijvigheid;

7. verzoekt regio's en plaatselijke entiteiten 
om "lichamelijke bewegingsvriendelijke 
gemeenschappen" te ontwikkelen, vooral 
in de context van stadsplanning; verzoekt 
de Commissie om binnen het kader van de 
bestaande begroting en de lopende 
steunprogramma's uiterlijk op 31.12.2008 
voorstellen in te dienen om sport in dit 
verband meer aan bod te laten komen ten 
behoeve van een intensievere bevordering 
van het onderhoud en de bouw van 
sportfaciliteiten in de lidstaten; verzoekt 
de Commissie sport in alle bestaande 
actieprogramma's te integreren; erkent 
dat misdaadbestrijding een belangrijk 
instrument is voor het bevorderen van 
fysieke activiteit buitenshuis, vooral bij 
kleine kinderen en ouderen; verzoekt 
gemeentes om een netwerk te bevorderen 
van "steden voor een gezonde lifestyle" 
door de activiteiten te bundelen voor de 
bestrijding van zwaarlijvigheid;

Or. de
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Amendement 112
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt regio's en plaatselijke entiteiten 
om "lichamelijke bewegingsvriendelijke 
gemeenschappen" te ontwikkelen, vooral 
in de context van stadsplanning: dit kan 
worden bereikt door het mengen van werk 
en wonen, door het organiseren van 
scholen, openbaar vervoer en toegankelijke 
sportfaciliteiten en door het instellen van 
fietspaden en 
voetgangersoversteekplaatsen, terwijl 
tegelijkertijd iets moet worden gedaan aan 
"milieurisicofactoren" zoals concentratie 
van fastfood, belemmeringen van 
lichamelijke beweging, het ontbreken van 
trottoirs, parken en recreatiefaciliteiten; 
erkent dat misdaadbestrijding een 
belangrijk instrument is voor het 
bevorderen van fysieke activiteit 
buitenshuis, vooral bij kleine kinderen en 
ouderen; verzoekt gemeentes om een 
netwerk te bevorderen van "steden voor 
een gezonde lifestyle" door de activiteiten 
te bundelen voor de bestrijding van 
zwaarlijvigheid;

7. verzoekt regio's en plaatselijke entiteiten 
om "lichamelijke bewegingsvriendelijke 
gemeenschappen" te ontwikkelen, vooral 
in de context van stadsplanning: dit kan 
worden bereikt door het mengen van werk 
en wonen, door het organiseren van parken 
en recreatiefaciliteiten, openbaar vervoer 
en toegankelijke sportfaciliteiten en door 
het instellen van fietspaden en 
voetgangersoversteekplaatsen; erkent dat 
misdaadbestrijding een belangrijk 
instrument is voor het bevorderen van 
fysieke activiteit buitenshuis, vooral bij 
kleine kinderen, vrouwen en ouderen; 
verzoekt gemeentes om een netwerk te 
bevorderen van "steden voor een gezonde 
lifestyle" door de activiteiten te bundelen 
voor de bestrijding van zwaarlijvigheid;

Or. de

Amendement 113
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt regio's en plaatselijke Schrappen
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entiteiten om "lichamelijke 
bewegingsvriendelijke gemeenschappen" 
te ontwikkelen, vooral in de context van 
stadsplanning: dit kan worden bereikt 
door het mengen van werk en wonen, 
door het organiseren van scholen, 
openbaar vervoer en toegankelijke 
sportfaciliteiten en door het instellen van 
fietspaden en 
voetgangersoversteekplaatsen, terwijl 
tegelijkertijd iets moet worden gedaan aan 
"milieurisicofactoren" zoals concentratie 
van fastfood, belemmeringen van 
lichamelijke beweging, het ontbreken van 
trottoirs, parken en recreatiefaciliteiten; 
erkent dat misdaadbestrijding een
belangrijk instrument is voor het 
bevorderen van fysieke activiteit 
buitenshuis, vooral bij kleine kinderen en 
ouderen; verzoekt gemeentes om een 
netwerk te bevorderen van "steden voor 
een gezonde lifestyle" door de activiteiten 
te bundelen voor de bestrijding van 
zwaarlijvigheid;

Or. de

Amendement 114
Antonio De Blasio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt regio's en plaatselijke entiteiten 
om "lichamelijke bewegingsvriendelijke 
gemeenschappen" te ontwikkelen, vooral 
in de context van stadsplanning: dit kan 
worden bereikt door het mengen van werk 
en wonen, door het organiseren van 
scholen, openbaar vervoer en toegankelijke 
sportfaciliteiten en door het instellen van 
fietspaden en 
voetgangersoversteekplaatsen, terwijl 
tegelijkertijd iets moet worden gedaan aan 

7. verzoekt regio's en plaatselijke entiteiten 
om "lichamelijke bewegingsvriendelijke 
gemeenschappen" te ontwikkelen, vooral 
in de context van stadsplanning: dit kan 
worden bereikt door het mengen van werk 
en wonen, door het organiseren van 
scholen, openbaar vervoer en toegankelijke 
sportfaciliteiten en door het instellen van 
fietspaden en 
voetgangersoversteekplaatsen, terwijl 
tegelijkertijd iets moet worden gedaan aan 
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"milieurisicofactoren" zoals concentratie 
van fastfood, belemmeringen van 
lichamelijke beweging, het ontbreken van 
trottoirs, parken en recreatiefaciliteiten; 
erkent dat misdaadbestrijding een 
belangrijk instrument is voor het 
bevorderen van fysieke activiteit 
buitenshuis, vooral bij kleine kinderen en 
ouderen; verzoekt gemeentes om een 
netwerk te bevorderen van "steden voor 
een gezonde lifestyle" door de activiteiten 
te bundelen voor de bestrijding van 
zwaarlijvigheid;

"milieurisicofactoren" zoals concentratie 
van fastfood, belemmeringen van 
lichamelijke beweging, het ontbreken van 
trottoirs, parken en recreatiefaciliteiten; 
erkent dat misdaadbestrijding een 
belangrijk instrument is voor het 
bevorderen van fysieke activiteit 
buitenshuis, vooral bij kleine kinderen en 
ouderen; verzoekt gemeentes om alle 
netwerken en initiatieven te bevorderen 
die erop zijn gericht de activiteiten te 
bundelen voor de bestrijding van 
zwaarlijvigheid;

Or. hu

Amendement 115
Kathalijne Maria Buitenweg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. dringt er bij middelbare scholen en 
alle eigenaars van openbare gebouwen op 
aan hun snoepautomaten door 
condoomautomaten te vervangen;

Or. en

Amendement 116
Philip Bushill-Matthews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. moedigt de lidstaten aan het concept 
van "actief pendelen" in te voeren voor 
schoolkinderen en werknemers; moedigt 
de lokale overheden bij de evaluatie van 
stedelijk vervoer en stedelijke planning
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prioriteit te geven aan dit concept;

Or. en

Amendement 117
Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de lidstaten de toegang tot 
regelmatige lichaamsbeweging onder 
gebruikmaking van sportfaciliteiten te 
bevorderen via belastingaftrek voor 
kosten in verband met lichaamsbeweging;

Or. pt

Amendement 118
Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de bevoegde autoriteiten 
om de belangen van kinderen en jongeren 
bij de stadsplanning in gelijke mate in 
aanmerking te nemen als andere 
planningsaspecten en om de gehele stad 
qua speelterrein en belevenis- en 
ervaringsruimte in beschouwing te 
nemen, teneinde rekening te houden met 
alle openbare ruimten die door kinderen 
worden bezocht;

Or. de
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Amendement 119
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de lokale overheden bij de 
stadsplanning voor bewegingsvriendelijke 
gemeenten te zorgen, waartoe een zinvolle 
mix van woongebieden, 
bedrijventerreinen en 
winkelmogelijkheden behoort, waar men 
zich te voet kan verplaatsen, maar waar 
de infrastructuur ook voor voertuigen 
toegankelijk moet zijn en in vluchtwegen 
moet voorzien;

Or. de

Amendement 120
Magor Imre Csibi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de lokale en regionale 
autoriteiten ervoor te zorgen dat bij 
vergunningaanvragen voor de bouw van
nieuwe infrastructuur prioriteit moet 
worden gegeven aan de behoefte van de 
mens aan dagelijkse lichaamsbeweging; 
moedigt de totstandbrenging van 
omvattende en veilige netwerken van voet-
en fietspaden in de steden aan;

Or. en
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Amendement 121
Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. wijst erop dat de 
terbeschikkingstelling van 
natuurbelevingsterreinen voor kinderen 
hun een alternatief biedt voor traditionele 
vrijetijdsbestedingen en tegelijkertijd de 
verbeeldingskracht, creativiteit en 
ontdekkingsdrift bevordert;

Or. de

Amendement 122
Philip Bushill-Matthews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de Europese Unie het 
voortouw moet nemen bij het formuleren 
van een gemeenschappelijke aanpak en het 
bevorderen van de coördinatie tussen de 
lidstaten; is ervan overtuigd dat een 
belangrijke Europese toegevoegde waarde 
kan worden gevonden op terreinen als 
voorlichting aan de consument, 
voedingsonderwijs, adverteren in de media, 
landbouwproductie en voedseletikettering;

8. benadrukt dat de Europese Unie het 
voortouw moet nemen bij het formuleren 
van een gemeenschappelijke aanpak en het 
bevorderen van de uitwisseling van goede 
praktijken tussen de lidstaten; is ervan 
overtuigd dat een belangrijke Europese 
toegevoegde waarde kan worden gevonden 
op terreinen als voorlichting aan de 
consument, voedingseducatie, adverteren 
in de media, landbouwproductie en 
voedseletikettering;

Or. en
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Amendement 123
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de Europese Unie het 
voortouw moet nemen bij het formuleren 
van een gemeenschappelijke aanpak en 
het bevorderen van de coördinatie tussen 
de lidstaten; is ervan overtuigd dat een 
belangrijke Europese toegevoegde waarde 
kan worden gevonden op terreinen als 
voorlichting aan de consument, 
voedingsonderwijs, adverteren in de 
media, landbouwproductie en 
voedseletikettering;

8. benadrukt dat overgewicht en obesitas 
het best op lokaal niveau kunnen worden 
bestreden, dat de verantwoordelijkheid 
van de EU op dit gebied uitermate beperkt 
dient te blijven en dat het in de eerste 
plaats aan de lidstaten is om
desbetreffende maatregelen uit te voeren;

Or. sv

Amendement 124
Adamos Adamou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de Europese Unie het 
voortouw moet nemen bij het formuleren 
van een gemeenschappelijke aanpak en het 
bevorderen van de coördinatie tussen de 
lidstaten; is ervan overtuigd dat een 
belangrijke Europese toegevoegde waarde 
kan worden gevonden op terreinen als 
voorlichting aan de consument, 
voedingsonderwijs, adverteren in de media, 
landbouwproductie en voedseletikettering;·

8. benadrukt dat de Europese Unie het 
voortouw moet nemen bij het formuleren 
van een gemeenschappelijke aanpak in 
permanent overleg met de WHO en het 
bevorderen van de coördinatie tussen de 
lidstaten; is ervan overtuigd dat een 
belangrijke Europese toegevoegde waarde 
kan worden gevonden op terreinen als 
voorlichting aan de consument, 
voedingseducatie, adverteren in de media, 
landbouwproductie en voedseletikettering;·

Or. el
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Amendement 125
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de Europese Unie het 
voortouw moet nemen bij het formuleren 
van een gemeenschappelijke aanpak en het 
bevorderen van de coördinatie tussen de 
lidstaten; is ervan overtuigd dat een 
belangrijke Europese toegevoegde waarde 
kan worden gevonden op terreinen als 
voorlichting aan de consument, 
voedingsonderwijs, adverteren in de media, 
landbouwproductie en voedseletikettering;

8. benadrukt dat de Europese Unie het 
voortouw moet nemen bij het formuleren 
van een gemeenschappelijke aanpak en het 
bevorderen van de coördinatie tussen de 
lidstaten; is ervan overtuigd dat een 
belangrijke Europese toegevoegde waarde 
kan worden gevonden op terreinen als 
voorlichting aan de consument, 
voedingseducatie, de ontwikkeling van 
Europese indicatoren, zoals buikomvang 
en andere risicofactoren met betrekking 
tot obesitas (met name abdominale 
obesitas), adverteren in de media, 
landbouwproductie en voedseletikettering;

Or. fr

Amendement 126
Péter Olajos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de Europese Unie het 
voortouw moet nemen bij het formuleren 
van een gemeenschappelijke aanpak en het 
bevorderen van de coördinatie tussen de 
lidstaten; is ervan overtuigd dat een 
belangrijke Europese toegevoegde waarde 
kan worden gevonden op terreinen als 
voorlichting aan de consument, 
voedingsonderwijs, adverteren in de media, 
landbouwproductie en voedseletikettering;

8 benadrukt dat de Europese Unie het 
voortouw moet nemen bij het formuleren 
van een gemeenschappelijke aanpak en het 
bevorderen van de coördinatie tussen de 
lidstaten; is ervan overtuigd dat een 
belangrijke Europese toegevoegde waarde 
kan worden gevonden op terreinen als 
voorlichting aan de consument, 
voedingseducatie, adverteren in de media, 
landbouwproductie en voedseletikettering
met inbegrip van de aanduiding van het 
gehalte aan transvetten;
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Or. hu

Amendement 127
Evangelia Tzampazi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de Europese Unie het 
voortouw moet nemen bij het formuleren 
van een gemeenschappelijke aanpak en het 
bevorderen van de coördinatie tussen de 
lidstaten; is ervan overtuigd dat een 
belangrijke Europese toegevoegde waarde 
kan worden gevonden op terreinen als 
voorlichting aan de consument, 
voedingsonderwijs, adverteren in de media, 
landbouwproductie en voedseletikettering;·

8. benadrukt dat de Europese Unie het 
voortouw moet nemen bij het formuleren 
van een gemeenschappelijke aanpak en het 
bevorderen van de coördinatie en de 
uitwisseling van goede praktijken tussen 
de lidstaten; is ervan overtuigd dat een 
belangrijke Europese toegevoegde waarde 
kan worden gevonden op terreinen als 
voorlichting aan de consument, 
voedingseducatie, adverteren in de media, 
landbouwproductie en voedseletikettering;·

Or. el

Amendement 128
Dorette Corbey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. onderstreept dat voedselkwaliteit en 
eetgewoonten ook een culturele dimensie 
hebben, en dat nationale informatiecentra 
daarom een belangrijke rol moeten 
vervullen; bepleit de oprichting van 
voedingsinformatiecentra die eerlijke en 
toegankelijke informatie verschaffen over 
voeding, gezondheid en gewicht in alle 
lidstaten;

Or. nl
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Amendement 129
Avril Doyle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. stelt voor dat het Europese 
actieplatform op het gebied van voeding, 
lichaamsbeweging en gezondheid 
operationele doelstellingen formuleert om 
de verbintenissen scherper te omlijnen, en 
stelt tevens voor het actieplatform te 
evalueren teneinde te kunnen bepalen hoe 
doeltreffend het functioneert als nieuw 
beleidsinstrument;

Or. en

Amendement 130
Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. hamert op de noodzaak om speciaal geld 
te verstrekken aan het MKB zodat zij 
kunnen helpen het doel te bereiken van 
vermindering van zwaarlijvigheid door het 
opzetten van nieuwe producten, 
voorlichting en etikettering;

9. hamert op de noodzaak om speciaal geld 
te verstrekken aan KMO's zodat zij kunnen 
helpen het doel te bereiken van 
vermindering van zwaarlijvigheid door het 
opzetten van nieuwe voedingsrijke 
levensmiddelen en duidelijke voorlichting 
en etikettering die de consumenten in staat 
stellen geïnformeerde keuzes te maken;

Or. pt
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Amendement 131
Adamos Adamou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. hamert op de noodzaak om speciaal geld 
te verstrekken aan het MKB zodat zij 
kunnen helpen het doel te bereiken van 
vermindering van zwaarlijvigheid door het 
opzetten van nieuwe producten, 
voorlichting en etikettering;

9. hamert op de noodzaak om speciaal geld 
te verstrekken en andere prikkels, zoals 
belastingvoordelen, te geven aan KMO's
zodat zij kunnen helpen het doel te 
bereiken van vermindering van 
zwaarlijvigheid door het opzetten van 
nieuwe producten, voorlichting en 
etikettering;·

Or. el

Amendement 132
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. hamert op de noodzaak om speciaal 
geld te verstrekken aan het MKB zodat zij 
kunnen helpen het doel te bereiken van 
vermindering van zwaarlijvigheid door 
het opzetten van nieuwe producten, 
voorlichting en etikettering.

Schrappen

Or. sv

Amendement 133
Anne Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. hamert op de noodzaak om speciaal 9. hamert erop dat de particuliere sector 
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geld te verstrekken aan het MKB zodat zij 
kunnen helpen het doel te bereiken van
vermindering van zwaarlijvigheid door het 
opzetten van nieuwe producten,
voorlichting en etikettering;

een rol toekomt bij de vermindering van 
zwaarlijvigheid door het opzetten van 
nieuwe en gezondere producten; is 
evenwel van mening dat het nodig is om 
de particuliere sector sterker aan te 
moedigen tot de ontwikkeling van 
voorlichting en de verbetering van de
etikettering;

Or. fr

Amendement 134
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. hamert op de noodzaak om speciaal 
geld te verstrekken aan het MKB zodat zij 
kunnen helpen het doel te bereiken van 
vermindering van zwaarlijvigheid door 
het opzetten van nieuwe producten, 
voorlichting en etikettering;

Schrappen

Or. de

Amendement 135
John Bowis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. erkent dat voedingssupplementen de 
consumenten helpen bij de 
verwezenlijking en handhaving van een 
optimale voedingsinname voor een 
gezonde levensstijl;

Or. en
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Amendement 136
Jules Maaten en Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is ervan overtuigd dat 
consumentenvoorlichting, 
voedingseducatie en voedseletikettering de 
wensen van de consumenten zelf dienen te
weerspiegelen;

Or. en

Amendement 137
Kathy Sinnott

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie en alle 
betrokkenen om de bestrijding van 
zwaarlijvigheid vanaf de vroegste 
levensfases als prioriteit te nemen;

10. verzoekt de Commissie en alle 
betrokkenen om de bestrijding van 
zwaarlijvigheid vanaf de vroegste 
levensfases als prioriteit te nemen, gezien 
het feit dat in de kinderjaren ontwikkelde 
eetgewoonten vaak nog lang daarna 
blijven bestaan;

Or. en

Amendement 138
Kathalijne Maria Buitenweg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. pleit voor een herziening van de 
BTW-richtlijn teneinde op
voedingsproducten met een hoog gehalte 
aan vet, suiker en zout het standaard 
BTW-tarief toe te passen; dringt er bij de 
lidstaten op aan om een verlaagd BTW-
tarief te heffen op gezonde producten;

Or. en

Amendement 139
Adamos Adamou en Dimitrios Papadimoulis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie 
beleidsmaatregelen, met inbegrip van 
wetgeving, te ontwikkelen ter bescherming 
van kinderen tegen commerciële 
beïnvloeding door bijvoorbeeld marketing 
en branding van energierijke voeding en 
fastfoodrestaurants;

Or. en

Amendement 140
Alfonso Andria

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt om voorlichtingscampagnes 
om de bewustmaking te versterken bij 
zwangere vrouwen over het belang van een 
evenwichtig dieet en het belang van 
borstvoeding gedurende minimaal 6 

11. verzoekt om voorlichtingscampagnes 
om de bewustmaking te versterken bij 
zwangere vrouwen over het belang van een 
evenwichtig, gezond dieet en het belang 
van borstvoeding gedurende minimaal 6 
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maanden; herinnert eraan dat baby's die
gedurende 9 maanden aan de borst zijn 
gezoogd, in het algemeen 31% minder 
risico lopen;

maanden; herinnert eraan dat baby's die 
gedurende 9 maanden aan de borst zijn 
gezoogd, in het algemeen 31% minder 
risico lopen;

Or. it

Amendement 141
Dorette Corbey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. Verzoekt om voorlichtingscampagnes 
om de bewustmaking te versterken bij 
zwangere vrouwen over het belang van een 
evenwichtig dieet en het belang van 
borstvoeding gedurende minimaal 6 
maanden; herinnert eraan dat baby's die 
gedurende 9 maanden aan de borst zijn 
gezoogd, in het algemeen 31% minder 
risico lopen;

11. Verzoekt om voorlichtingscampagnes 
om de bewustmaking te versterken bij 
zwangere vrouwen en bij hun partners, en 
met het oog op sociale acceptatie ook bij
hun werkgevers en collega's, over het 
belang van een evenwichtig dieet en het 
belang van borstvoeding gedurende 
minimaal 6 maanden; herinnert eraan dat 
baby's die gedurende 9 maanden aan de 
borst zijn gezoogd, in het algemeen 31% 
minder risico lopen;

Or. nl

Amendement 142
Linda McAvan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt om voorlichtingscampagnes 
om de bewustmaking te versterken bij 
zwangere vrouwen over het belang van 
een evenwichtig dieet en het belang van 
borstvoeding gedurende minimaal 6 
maanden; herinnert eraan dat baby's die 
gedurende 9 maanden aan de borst zijn 

11. verzoekt om voorlichtingscampagnes 
om de bewustmaking te versterken bij 
zwangere vrouwen over het feit dat uitstel 
van het spenen tot de baby zes maanden 
oud is, het vertrouwd maken van het kind 
met gezonde voeding en het afmeten van 
de porties kunnen helpen voorkomen dat 
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gezoogd, in het algemeen 31% minder 
risico lopen;

kinderen aan overgewicht of 
zwaarlijvigheid lijden;

Or. en

Amendement 143
Anne Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt om voorlichtingscampagnes 
om de bewustmaking te versterken bij 
zwangere vrouwen over het belang van een 
evenwichtig dieet en het belang van 
borstvoeding gedurende minimaal 6 
maanden; herinnert eraan dat baby's die 
gedurende 9 maanden aan de borst zijn 
gezoogd, in het algemeen 31% minder 
risico lopen;

11. verzoekt om voorlichtingscampagnes 
om de bewustmaking te versterken bij 
zwangere vrouwen over het belang van een 
evenwichtig dieet voor henzelf en de 
foetus; verzoekt de lidstaten het 
bewustzijn van zwangere vrouwen met 
betrekking tot borstvoeding te versterken;
beklemtoont desalniettemin dat 
borstvoeding niet de enige manier is om 
obesitas te bestrijden, maar dat 
evenwichtige eetgewoonten over een lange 
periode worden aangeleerd; benadrukt 
dat bewustmakingscampagnes erop 
moeten wijzen dat borstvoeding een 
privéaangelegenheid is, en rekening 
moeten houden met de vrije wil en keuze 
van vrouwen;

Or. fr

Amendement 144
Kathy Sinnott

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt om voorlichtingscampagnes 
om de bewustmaking te versterken bij 
zwangere vrouwen over het belang van een 

11. verzoekt om voorlichtingscampagnes 
om de bewustmaking te versterken bij 
zwangere vrouwen over het belang van een 
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evenwichtig dieet en het belang van 
borstvoeding gedurende minimaal 6 
maanden; herinnert eraan dat baby's die 
gedurende 9 maanden aan de borst zijn 
gezoogd, in het algemeen 31% minder 
risico lopen;

evenwichtig dieet en het belang van 
borstvoeding gedurende minimaal 6 
maanden, gezien het feit dat babyvoeding 
doorgaans één of meer soorten 
"verborgen" monosodium glutamaat 
(MSG) bevatten; herinnert eraan dat baby's 
die gedurende 9 maanden aan de borst zijn 
gezoogd, in het algemeen 31% minder 
kans op overgewicht lopen;

Or. en

Amendement 145
Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt om voorlichtingscampagnes
om de bewustmaking te versterken bij 
zwangere vrouwen over het belang van een 
evenwichtig dieet en het belang van 
borstvoeding gedurende minimaal 6 
maanden; herinnert eraan dat baby's die 
gedurende 9 maanden aan de borst zijn 
gezoogd, in het algemeen 31% minder 
risico lopen;

11. verzoekt om de bewustmaking te 
versterken bij zwangere vrouwen over het 
belang van een evenwichtig dieet en van 
de waarborging van een optimale inname 
van bepaalde voedingsstoffen tijdens de 
zwangerschap, alsmede over het belang 
van borstvoeding; herinnert eraan dat 
baby's die gedurende 9 maanden aan de 
borst zijn gezoogd, in het algemeen 31% 
minder risico lopen;

Or. de

Amendement 146
Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt om voorlichtingscampagnes 
om de bewustmaking te versterken bij 
zwangere vrouwen over het belang van een 

11. verzoekt om voorlichtingscampagnes 
om de bewustmaking te versterken bij 
zwangere vrouwen over het belang van een 
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evenwichtig dieet en het belang van 
borstvoeding gedurende minimaal 6 
maanden; herinnert eraan dat baby's die 
gedurende 9 maanden aan de borst zijn 
gezoogd, in het algemeen 31% minder 
risico lopen;

evenwichtig dieet en het belang van 
borstvoeding;

Or. en

Amendement 147
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. roept ertoe op de burgers van de 
Unie in staat te stellen hun eigen 
verantwoordelijkheid en als ouders de 
verantwoordelijkheid voor hun kinderen 
te dragen;

Or. de

Amendement 148
Philip Bushill-Matthews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om richtlijnen uit te doen gaan, opgesteld 
door deskundigen, over verbetering van de 
fysieke activiteit al voordat een kind naar 
school gaat en om voedingseducatie al in 
dit vroege stadium te bevorderen;

12. verzoekt de lidstaten om richtlijnen uit 
te doen gaan, opgesteld door deskundigen, 
over verbetering van de fysieke activiteit al 
voordat een kind naar school gaat en om 
voedingseducatie al in dit vroege stadium 
te bevorderen;

Or. en
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Amendement 149
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om richtlijnen uit te doen gaan, opgesteld 
door deskundigen, over verbetering van de 
fysieke activiteit al voordat een kind naar 
school gaat en om voedingseducatie al in 
dit vroege stadium te bevorderen;

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om richtlijnen voor te stellen, opgesteld 
door deskundigen, over verbetering van de 
fysieke activiteit al voordat een kind naar 
school gaat en om voedingseducatie al in 
dit vroege stadium te bevorderen;

Or. de

Amendement 150
Evangelia Tzampazi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. roept de lidstaten op hun beleid 
inzake lichamelijke opvoeding te 
moderniseren en te verbeteren en de 
activiteiten van instellingen en 
organisaties te erkennen die de integratie 
van sportprogramma's in het 
schoolonderwijs bevorderen;

Or. el

Amendement 151
Anne Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is van oordeel dat de voorlichting
en educatie van ouders met betrekking tot 
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voedingskwesties via vakmensen (leraren, 
welzijnswerkers, gezondheidswerkers) op 
daarvoor geschikte locaties dient plaats te 
vinden;

Or. fr

Amendement 152
Magor Imre Csibi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat het vooral op scholen 
moet gebeuren dat er maatregelen worden 
genomen opdat fysieke activiteit en
evenwichtige voeding onderdeel worden 
van het gedrag van een kind; verzoekt de 
Commissie om richtsnoeren te ontwikkelen 
over voedingsbeleid op school en 
bevordering van voedingseducatie;

13. is van mening dat het vooral op scholen 
moet gebeuren dat er maatregelen worden 
genomen opdat fysieke activiteit en 
evenwichtige voeding onderdeel worden 
van het gedrag van een kind; verzoekt de 
Commissie om richtsnoeren te ontwikkelen 
over voedingsbeleid op school en 
bevordering van voedingseducatie; roept 
de lidstaten op om educatie met 
betrekking tot de voordelen van een 
evenwichtig dieet en lichaamsbeweging op 
te nemen in de leerplannen;

Or. en

Amendement 153
Linda McAvan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat het vooral op scholen 
moet gebeuren dat er maatregelen worden 
genomen opdat fysieke activiteit en 
evenwichtige voeding onderdeel worden 
van het gedrag van een kind; verzoekt de 
Commissie om richtsnoeren te ontwikkelen 

13. is van mening dat het vooral op scholen 
moet gebeuren dat er maatregelen worden 
genomen opdat fysieke activiteit en 
evenwichtige voeding onderdeel worden 
van het gedrag van een kind; verzoekt de 
Groep op hoog niveau over voeding en 
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over voedingsbeleid op school en 
bevordering van voedingseducatie;

fysieke activiteit om richtsnoeren te 
ontwikkelen over voedingsbeleid op school 
en bevordering van voedingseducatie;

Or. en

Amendement 154
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat het vooral op scholen 
moet gebeuren dat er maatregelen worden 
genomen opdat fysieke activiteit en 
evenwichtige voeding onderdeel worden 
van het gedrag van een kind; verzoekt de 
Commissie om richtsnoeren te 
ontwikkelen over voedingsbeleid op 
school en bevordering van 
voedingseducatie;

13. is van mening dat het vooral op scholen 
moet gebeuren dat er maatregelen worden 
genomen opdat fysieke activiteit en 
evenwichtige voeding onderdeel worden 
van het gedrag van een kind; 

Or. de

Amendement 155
Adamos Adamou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat het vooral op scholen 
moet gebeuren dat er maatregelen worden 
genomen opdat fysieke activiteit en 
evenwichtige voeding onderdeel worden 
van het gedrag van een kind; verzoekt de 
Commissie om richtsnoeren te ontwikkelen 
over voedingsbeleid op school en 
bevordering van voedingseducatie;·

13. is van mening dat het vooral op scholen 
moet gebeuren dat er maatregelen worden 
genomen opdat fysieke activiteit en 
evenwichtige voeding onderdeel worden 
van het gedrag van een kind; verzoekt de 
Commissie om richtsnoeren te ontwikkelen 
over voedingsbeleid op school en 
bevordering van voedingseducatie alsmede 
de voortzetting daarvan na de 
schoolopleiding;·
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Or. el

Amendement 156
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. roept de lidstaten op voedingsleer, 
landbouw en koken op te nemen in de 
leerplannen;

Or. de

Amendement 157
Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. roept de lidstaten op om 
voedingsleer en huishoudkunde in te 
voeren als verplichte schoolvakken voor 
jongens en meisjes;

Or. de

Amendement 158
Philip Bushill-Matthews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten, de plaatselijke 
instanties en de schoolleidingen om 
toezicht te houden en verbetering aan te 
brengen in de kwalitatieve en 

14. verzoekt de lidstaten, de plaatselijke 
instanties en de schoolleidingen om 
toezicht te houden en verbetering aan te 
brengen in de kwalitatieve en 
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voedingsstandaarden van schoolmaaltijden 
en om de grootte van de porties te herzien; 
bepleit een totaalverbod op de verkoop van 
voedsel en drank die rijk zijn aan vet, zout 
of suiker op scholen; bepleit vers fruit en 
groente beschikbaar te stellen in 
verkoopautomaten; verzoekt de lidstaten 
ervoor te zorgen dat op school meer tijd 
wordt besteed aan lichamelijke oefening en 
om plannen op te stellen voor de aanleg 
van nieuwe openbare sportfaciliteiten;

voedingsstandaarden van schoolmaaltijden 
en om de grootte van de porties te herzien; 
bepleit beperkingen op de verkoop van 
voedsel en drank die rijk zijn aan vet, zout 
of suiker op scholen; bepleit vers fruit en 
groente in grotere mate beschikbaar te 
stellen; verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat op school meer tijd wordt 
besteed aan lichamelijke oefening en om 
plannen op te stellen voor de aanleg van 
nieuwe openbare sportfaciliteiten en het 
behoud van bestaande sportfaciliteiten op 
scholen;

Or. en

Amendement 159
Avril Doyle en Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten, de plaatselijke 
instanties en de schoolleidingen om 
toezicht te houden en verbetering aan te 
brengen in de kwalitatieve en 
voedingsstandaarden van schoolmaaltijden 
en om de grootte van de porties te herzien; 
bepleit een totaalverbod op de verkoop van 
voedsel en drank die rijk zijn aan vet, zout 
of suiker op scholen; bepleit vers fruit en 
groente beschikbaar te stellen in 
verkoopautomaten; verzoekt de lidstaten 
ervoor te zorgen dat op school meer tijd 
wordt besteed aan lichamelijke oefening en 
om plannen op te stellen voor de aanleg 
van nieuwe openbare sportfaciliteiten;

14. verzoekt de lidstaten, de plaatselijke 
instanties en de schoolleidingen om 
toezicht te houden en verbetering aan te 
brengen in de kwalitatieve en 
voedingsstandaarden van schoolmaaltijden 
en om de grootte van de porties te herzien; 
bepleit een uitbreiding van de 
voedingseducatie en een totaalverbod op 
de verkoop van voedsel en drank die rijk 
zijn aan vet, zout of suiker op scholen; 
bepleit vers fruit en groente in grotere 
mate beschikbaar te stellen; verzoekt de 
lidstaten ervoor te zorgen dat op school 
meer tijd wordt besteed aan lichamelijke 
oefening en om plannen op te stellen voor 
de aanleg van nieuwe openbare 
sportfaciliteiten;

Or. en
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Amendement 160
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten, de plaatselijke 
instanties en de schoolleidingen om 
toezicht te houden en verbetering aan te 
brengen in de kwalitatieve en 
voedingsstandaarden van 
schoolmaaltijden en om de grootte van de 
porties te herzien; bepleit een totaalverbod 
op de verkoop van voedsel en drank die 
rijk zijn aan vet, zout of suiker op 
scholen; bepleit vers fruit en groente 
beschikbaar te stellen in 
verkoopautomaten; verzoekt de lidstaten 
ervoor te zorgen dat op school meer tijd 
wordt besteed aan lichamelijke oefening 
en om plannen op te stellen voor de 
aanleg van nieuwe openbare 
sportfaciliteiten;

Schappen

Or. sv

Amendement 161
John Bowis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten, de plaatselijke 
instanties en de schoolleidingen om 
toezicht te houden en verbetering aan te 
brengen in de kwalitatieve en 
voedingsstandaarden van schoolmaaltijden 
en om de grootte van de porties te herzien; 
bepleit een totaalverbod op de verkoop van 
voedsel en drank die rijk zijn aan vet, zout 
of suiker op scholen; bepleit vers fruit en 
groente beschikbaar te stellen in 

14. verzoekt de lidstaten, de plaatselijke 
instanties en de schoolleidingen om 
toezicht te houden en verbetering aan te 
brengen in de kwalitatieve en 
voedingsstandaarden van schoolmaaltijden 
en om de grootte van de porties te herzien; 
bepleit een totaalverbod op de verkoop van 
voedsel en drank die rijk zijn aan vet, zout 
of suiker op scholen; bepleit vers fruit en 
groente beschikbaar te stellen in 
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verkoopautomaten; verzoekt de lidstaten 
ervoor te zorgen dat op school meer tijd
wordt besteed aan lichamelijke oefening en 
om plannen op te stellen voor de aanleg 
van nieuwe openbare sportfaciliteiten;

verkoopautomaten; verzoekt de lidstaten 
ervoor te zorgen dat op school drie uur per 
week wordt besteed aan lichamelijke 
oefening en om plannen op te stellen voor 
de aanleg van nieuwe openbare 
sportfaciliteiten;

Or. en

Amendement 162
Linda McAvan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten, de plaatselijke 
instanties en de schoolleidingen om 
toezicht te houden en verbetering aan te 
brengen in de kwalitatieve en 
voedingsstandaarden van schoolmaaltijden 
en om de grootte van de porties te herzien; 
bepleit een totaalverbod op de verkoop van 
voedsel en drank die rijk zijn aan vet, zout 
of suiker op scholen; bepleit vers fruit en 
groente beschikbaar te stellen in 
verkoopautomaten; verzoekt de lidstaten 
ervoor te zorgen dat op school meer tijd 
wordt besteed aan lichamelijke oefening en 
om plannen op te stellen voor de aanleg 
van nieuwe openbare sportfaciliteiten;

14. verzoekt de lidstaten, de plaatselijke 
instanties en de schoolleidingen om 
toezicht te houden en verbetering aan te 
brengen in de kwalitatieve en 
voedingsstandaarden van schoolmaaltijden 
en om de grootte van de porties te herzien;
spreekt zich uit voor het terugdringen van 
het gebruik van automaten voor de 
verkoop van voedsel en drank die rijk zijn 
aan vet, zout of suiker, en moedigt in 
plaats daarvan de verkoop en de 
bevordering van vers fruit en groente aan; 
verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat 
op school meer tijd wordt besteed aan 
lichamelijke oefening en om plannen op te 
stellen voor de aanleg van nieuwe 
openbare sportfaciliteiten;

Or. en

Amendement 163
Péter Olajos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten, de plaatselijke 
instanties en de schoolleidingen om 
toezicht te houden en verbetering aan te 
brengen in de kwalitatieve en 
voedingsstandaarden van schoolmaaltijden
en om de grootte van de porties te herzien; 
bepleit een totaalverbod op de verkoop van 
voedsel en drank die rijk zijn aan vet, zout 
of suiker op scholen; bepleit vers fruit en 
groente beschikbaar te stellen in 
verkoopautomaten; verzoekt de lidstaten 
ervoor te zorgen dat op school meer tijd 
wordt besteed aan lichamelijke oefening en 
om plannen op te stellen voor de aanleg 
van nieuwe openbare sportfaciliteiten;

14. verzoekt de lidstaten, de plaatselijke 
instanties en de schoolleidingen om 
toezicht te houden en verbetering aan te 
brengen in de kwalitatieve en 
voedingsstandaarden van maaltijden op 
scholen en in kinderdagverblijven en om 
de grootte van de porties te herzien; bepleit 
een totaalverbod op de verkoop van 
voedsel en drank die rijk zijn aan vet, zout 
of suiker op scholen; bepleit vers fruit en 
groente beschikbaar te stellen in 
verkoopautomaten; verzoekt de lidstaten 
ervoor te zorgen dat op school meer tijd 
wordt besteed aan lichamelijke oefening en 
om plannen op te stellen voor de aanleg 
van nieuwe openbare sportfaciliteiten;

Or. hu

Amendement 164
Adriana Poli Bortone

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten, de plaatselijke 
instanties en de schoolleidingen om 
toezicht te houden en verbetering aan te 
brengen in de kwalitatieve en 
voedingsstandaarden van schoolmaaltijden 
en om de grootte van de porties te herzien; 
bepleit een totaalverbod op de verkoop van 
voedsel en drank die rijk zijn aan vet, zout 
of suiker op scholen; bepleit vers fruit en 
groente beschikbaar te stellen in 
verkoopautomaten; verzoekt de lidstaten 
ervoor te zorgen dat op school meer tijd 
wordt besteed aan lichamelijke oefening en 
om plannen op te stellen voor de aanleg 
van nieuwe openbare sportfaciliteiten;

14. verzoekt de lidstaten, de plaatselijke 
instanties en de schoolleidingen om 
toezicht te houden en verbetering aan te 
brengen in de kwalitatieve en 
voedingsstandaarden van schoolmaaltijden 
en om de grootte van de porties te herzien; 
bepleit een totaalverbod op de verkoop van 
voedsel en drank met een hoog gehalte aan 
vet, zout of suiker en een geringe
voedingswaarde op scholen; bepleit vers 
fruit en groente beschikbaar te stellen in 
verkoopautomaten; verzoekt de lidstaten 
ervoor te zorgen dat op school meer tijd 
wordt besteed aan lichamelijke oefening en 
om plannen op te stellen voor de aanleg 
van nieuwe openbare sportfaciliteiten;
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Or. it

Amendement 165
Daciana Octavia Sârbu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten, de plaatselijke 
instanties en de schoolleidingen om 
toezicht te houden en verbetering aan te 
brengen in de kwalitatieve en 
voedingsstandaarden van schoolmaaltijden 
en om de grootte van de porties te herzien; 
bepleit een totaalverbod op de verkoop van 
voedsel en drank die rijk zijn aan vet, zout 
of suiker op scholen; bepleit vers fruit en 
groente beschikbaar te stellen in 
verkoopautomaten; verzoekt de lidstaten 
ervoor te zorgen dat op school meer tijd 
wordt besteed aan lichamelijke oefening en 
om plannen op te stellen voor de aanleg 
van nieuwe openbare sportfaciliteiten;

14. verzoekt de lidstaten, de plaatselijke 
instanties en de schoolleidingen om 
toezicht te houden en verbetering aan te 
brengen in de kwalitatieve en 
voedingsstandaarden van schoolmaaltijden 
en om de grootte van de porties te herzien,
door voor opleidingen en richtsnoeren 
voor keukenpersoneel, kwaliteitscontroles 
voor schoolcateraars en richtsnoeren voor 
gezonde voeding in kantines te zorgen; 
bepleit een totaalverbod op de verkoop van 
voedsel en drank die rijk zijn aan vet, zout 
of suiker op scholen; bepleit vers fruit en 
groente beschikbaar te stellen in 
verkoopautomaten; verzoekt de lidstaten 
ervoor te zorgen dat op school meer tijd 
wordt besteed aan lichamelijke oefening en 
om plannen op te stellen voor de aanleg 
van nieuwe openbare sportfaciliteiten;

Or. en

Amendement 166
Horst Schnellhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten, de plaatselijke 
instanties en de schoolleidingen om 

14. verzoekt de lidstaten, de plaatselijke 
instanties en de schoolleidingen om 
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toezicht te houden en verbetering aan te 
brengen in de kwalitatieve en 
voedingsstandaarden van schoolmaaltijden 
en om de grootte van de porties te herzien; 
bepleit een totaalverbod op de verkoop van 
voedsel en drank die rijk zijn aan vet, zout 
of suiker op scholen; bepleit vers fruit en 
groente beschikbaar te stellen in 
verkoopautomaten; verzoekt de lidstaten 
ervoor te zorgen dat op school meer tijd 
wordt besteed aan lichamelijke oefening en 
om plannen op te stellen voor de aanleg 
van nieuwe openbare sportfaciliteiten;

toezicht te houden en verbetering aan te 
brengen in de kwalitatieve en 
voedingsstandaarden van schoolmaaltijden 
en om de grootte van de porties af te 
stemmen op de voedingsbehoeften; pleit 
ervoor bij de verkoop van voedsel en drank 
met een hoog gehalte aan vet, zout of 
suiker en een geringe voedingswaarde op 
scholen rekening te houden met 
wetenschappelijke kennis; bepleit vers 
fruit en groente beschikbaar te stellen in 
verkoopautomaten; verzoekt de lidstaten 
ervoor te zorgen dat op school meer tijd 
wordt besteed aan lichamelijke oefening en 
om plannen op te stellen voor de aanleg 
van nieuwe openbare sportfaciliteiten;

Or. de

Amendement 167
Kathy Sinnott

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten, de plaatselijke 
instanties en de schoolleidingen om 
toezicht te houden en verbetering aan te 
brengen in de kwalitatieve en 
voedingsstandaarden van schoolmaaltijden 
en om de grootte van de porties te herzien; 
bepleit een totaalverbod op de verkoop van 
voedsel en drank die rijk zijn aan vet, zout 
of suiker op scholen; bepleit vers fruit en 
groente beschikbaar te stellen in 
verkoopautomaten; verzoekt de lidstaten 
ervoor te zorgen dat op school meer tijd
wordt besteed aan lichamelijke oefening en 
om plannen op te stellen voor de aanleg 
van nieuwe openbare sportfaciliteiten;

14. verzoekt de lidstaten, de plaatselijke 
instanties en de schoolleidingen om 
toezicht te houden en verbetering aan te 
brengen in de kwalitatieve en 
voedingsstandaarden van schoolmaaltijden 
en om de grootte van de porties te herzien; 
bepleit een totaalverbod op de verkoop van 
voedsel en drank die rijk zijn aan vet, zout 
of suiker op scholen; bepleit vers fruit en 
groente beschikbaar te stellen in 
verkoopautomaten; verzoekt de lidstaten 
ervoor te zorgen dat op school ten minste 
drie uur per week wordt besteed aan 
lichamelijke oefening en om plannen op te 
stellen voor de aanleg van nieuwe 
openbare sportfaciliteiten, waarbij 
rekening dient te worden gehouden met 
de noodzaak om de toenemende 
privatisering van sportfaciliteiten te 
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voorkomen;

Or. en

Amendement 168
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten, de plaatselijke 
instanties en de schoolleidingen om 
toezicht te houden en verbetering aan te 
brengen in de kwalitatieve en 
voedingsstandaarden van schoolmaaltijden 
en om de grootte van de porties te herzien; 
bepleit een totaalverbod op de verkoop van 
voedsel en drank die rijk zijn aan vet, zout 
of suiker op scholen; bepleit vers fruit en 
groente beschikbaar te stellen in 
verkoopautomaten; verzoekt de lidstaten
ervoor te zorgen dat op school meer tijd 
wordt besteed aan lichamelijke oefening en 
om plannen op te stellen voor de aanleg 
van nieuwe openbare sportfaciliteiten;

14. verzoekt de lidstaten, de plaatselijke 
instanties en de schoolleidingen om 
toezicht te houden en verbetering aan te 
brengen in de kwalitatieve en 
voedingsstandaarden van schoolmaaltijden 
en om de grootte van de porties te herzien; 
bepleit een totaalverbod op de verkoop van 
voedsel en drank die rijk zijn aan vet, zout 
of suiker op scholen; bepleit vers fruit en 
groente beschikbaar te stellen in 
verkoopautomaten; verzoekt de bevoegde 
autoriteiten ervoor te zorgen dat op school 
meer tijd wordt besteed aan lichamelijke 
oefening;

Or. de

Amendement 169
Antonios Trakatellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten, de plaatselijke 
instanties en de schoolleidingen om 
toezicht te houden en verbetering aan te 
brengen in de kwalitatieve en 
voedingsstandaarden van schoolmaaltijden 
en om de grootte van de porties te herzien; 

14. verzoekt de lidstaten, de plaatselijke 
instanties en de schoolleidingen om 
toezicht te houden en verbetering aan te 
brengen in de kwalitatieve en 
voedingsstandaarden van schoolmaaltijden,
om de grootte van de porties te herzien en 
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bepleit een totaalverbod op de verkoop van 
voedsel en drank die rijk zijn aan vet, zout 
of suiker op scholen; bepleit vers fruit en 
groente beschikbaar te stellen in 
verkoopautomaten; verzoekt de lidstaten 
ervoor te zorgen dat op school meer tijd 
wordt besteed aan lichamelijke oefening en 
om plannen op te stellen voor de aanleg 
van nieuwe openbare sportfaciliteiten;

groenten en fruit op te nemen in deze 
maaltijden; bepleit een totaalverbod op de 
verkoop van voedsel en drank die rijk zijn 
aan vet, zout of suiker op scholen; bepleit 
vers fruit en groente beschikbaar te stellen 
in verkoopautomaten; verzoekt de lidstaten 
ervoor te zorgen dat op school meer tijd 
wordt besteed aan lichamelijke oefening en 
om plannen op te stellen voor de aanleg 
van nieuwe openbare sportfaciliteiten;

Or. en

Amendement 170
Evangelia Tzampazi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten, de plaatselijke 
instanties en de schoolleidingen om 
toezicht te houden en verbetering aan te 
brengen in de kwalitatieve en 
voedingsstandaarden van schoolmaaltijden 
en om de grootte van de porties te herzien; 
bepleit een totaalverbod op de verkoop van 
voedsel en drank die rijk zijn aan vet, zout 
of suiker op scholen; bepleit vers fruit en 
groente beschikbaar te stellen in 
verkoopautomaten; verzoekt de lidstaten 
ervoor te zorgen dat op school meer tijd 
wordt besteed aan lichamelijke oefening en 
om plannen op te stellen voor de aanleg 
van nieuwe openbare sportfaciliteiten;·

14. verzoekt de lidstaten, de plaatselijke 
instanties en de schoolleidingen om 
toezicht te houden en verbetering aan te 
brengen in de kwalitatieve en 
voedingsstandaarden van schoolmaaltijden 
en om de grootte van de porties te herzien; 
bepleit een totaalverbod op de verkoop van 
voedsel en drank die rijk zijn aan vet, zout 
of suiker op scholen; bepleit vers fruit en 
groente beschikbaar te stellen in 
verkoopautomaten; verzoekt de lidstaten 
ervoor te zorgen dat op school meer tijd 
wordt besteed aan lichamelijke oefening en 
om plannen op te stellen voor de aanleg 
van nieuwe openbare sportfaciliteiten die 
toegankelijk zijn voor gehandicapten;

Or. el
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Amendement 171
Antonio De Blasio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten, de plaatselijke 
instanties en de schoolleidingen om 
toezicht te houden en verbetering aan te 
brengen in de kwalitatieve en 
voedingsstandaarden van schoolmaaltijden 
en om de grootte van de porties te herzien; 
bepleit een totaalverbod op de verkoop van 
voedsel en drank die rijk zijn aan vet, zout 
of suiker op scholen; bepleit vers fruit en 
groente beschikbaar te stellen in 
verkoopautomaten; verzoekt de lidstaten 
ervoor te zorgen dat op school meer tijd 
wordt besteed aan lichamelijke oefening en 
om plannen op te stellen voor de aanleg 
van nieuwe openbare sportfaciliteiten;

14. verzoekt de lidstaten, de plaatselijke 
instanties en de schoolleidingen om 
toezicht te houden en verbetering aan te 
brengen in de kwalitatieve en 
voedingsstandaarden van schoolmaaltijden 
en om de grootte van de porties te herzien; 
bepleit een totaalverbod op de verkoop van 
voedsel en drank die rijk zijn aan vet, zout 
of suiker op scholen; bepleit vers fruit en 
groente beschikbaar te stellen in 
verkoopautomaten; verzoekt de lidstaten 
ervoor te zorgen dat op school meer tijd 
wordt besteed aan lichamelijke oefening, 
om, in overeenstemming met de 
doelstellingen van het Witboek Sport, 
dagelijkse lichamelijke oefening aan 
onderwijsinstellingen verplicht te stellen
en om plannen op te stellen voor de aanleg 
van nieuwe openbare sportfaciliteiten;

Or. hu

Amendement 172
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten, de plaatselijke 
instanties en de schoolleidingen om 
toezicht te houden en verbetering aan te 
brengen in de kwalitatieve en 
voedingsstandaarden van schoolmaaltijden 
en om de grootte van de porties te herzien; 
bepleit een totaalverbod op de verkoop 
van voedsel en drank die rijk zijn aan vet, 

14. verzoekt de lidstaten, de plaatselijke 
instanties en de schoolleidingen om 
toezicht te houden en verbetering aan te 
brengen in de kwalitatieve en 
voedingsstandaarden van schoolmaaltijden 
en om de grootte van de porties te herzien; 
verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat 
op school meer tijd wordt besteed aan 
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zout of suiker op scholen; bepleit vers 
fruit en groente beschikbaar te stellen in 
verkoopautomaten; verzoekt de lidstaten 
ervoor te zorgen dat op school meer tijd 
wordt besteed aan lichamelijke oefening en 
om plannen op te stellen voor de aanleg 
van nieuwe openbare sportfaciliteiten;

lichamelijke oefening en om plannen op te 
stellen voor de aanleg van nieuwe 
openbare sportfaciliteiten;

Or. de

Amendement 173
Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten, de plaatselijke 
instanties en de schoolleidingen om 
toezicht te houden en verbetering aan te 
brengen in de kwalitatieve en 
voedingsstandaarden van schoolmaaltijden 
en om de grootte van de porties te herzien; 
bepleit een totaalverbod op de verkoop 
van voedsel en drank die rijk zijn aan vet, 
zout of suiker op scholen; bepleit vers fruit 
en groente beschikbaar te stellen in 
verkoopautomaten; verzoekt de lidstaten 
ervoor te zorgen dat op school meer tijd 
wordt besteed aan lichamelijke oefening en 
om plannen op te stellen voor de aanleg 
van nieuwe openbare sportfaciliteiten;

14. verzoekt de lidstaten, de plaatselijke 
instanties en de schoolleidingen om 
toezicht te houden en verbetering aan te 
brengen in de kwalitatieve en 
voedingsstandaarden van schoolmaaltijden 
en om de grootte van de porties te herzien; 
pleit ervoor kinderen op te voeden wat 
betreft evenwichtige voeding; bepleit vers 
fruit en groente beschikbaar te stellen op 
verkooppunten; verzoekt de lidstaten 
ervoor te zorgen dat op school meer tijd 
wordt besteed aan lichamelijke oefening en 
om plannen op te stellen voor de aanleg 
van nieuwe openbare sportfaciliteiten;

Or. de

Amendement 174
Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten, de plaatselijke 
instanties en de schoolleidingen om 
toezicht te houden en verbetering aan te 
brengen in de kwalitatieve en 
voedingsstandaarden van schoolmaaltijden 
en om de grootte van de porties te herzien; 
bepleit een totaalverbod op de verkoop 
van voedsel en drank die rijk zijn aan vet, 
zout of suiker op scholen; bepleit vers fruit 
en groente beschikbaar te stellen in 
verkoopautomaten; verzoekt de lidstaten 
ervoor te zorgen dat op school meer tijd 
wordt besteed aan lichamelijke oefening en 
om plannen op te stellen voor de aanleg 
van nieuwe openbare sportfaciliteiten;

14. verzoekt de lidstaten, de plaatselijke 
instanties en de schoolleidingen om 
toezicht te houden en verbetering aan te 
brengen in de kwalitatieve en 
voedingsstandaarden van schoolmaaltijden 
en om de grootte van de porties te herzien; 
bepleit vers fruit en groente beschikbaar te 
stellen in verkoopautomaten; verzoekt de 
lidstaten ervoor te zorgen dat op school 
meer tijd wordt besteed aan lichamelijke 
oefening en om plannen op te stellen voor 
de aanleg van nieuwe openbare 
sportfaciliteiten;

Or. de

Amendement 175
Philip Bushill-Matthews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis verzoekt de lokale autoriteiten van 
de lidstaten de beschikbaarheid en 
betaalbaarheid van recreatiefaciliteiten te 
bevorderen en te stimuleren dat in de 
plaatselijke omgeving mogelijkheden 
worden gecreëerd die mensen ertoe 
motiveren in hun vrije tijd aan 
lichaamsbeweging te doen; 

Or. en
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Amendement 176
Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is van oordeel dat personen die 
bezighouden met de zorg voor en 
opvoeding van kinderen naast scholen bij 
uitstek degenen zijn die overgewicht bij 
kinderen kunnen tegengaan en dat er dan 
ook specifieke voorlichtingscampagnes 
voor hen moeten worden ontwikkeld 
waarin goede praktijken worden 
uiteengezet die gemakkelijk zijn op te 
nemen in het dagelijks leven van 
kinderen; 

Or. pt

Amendement 177
Horst Schnellhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. herinnert de lidstaten aan zijn 
verzoek om van lichamelijke opvoeding 
een verplicht vak te maken op lagere en 
middelbare scholen en als uitgangspunt te 
nemen dat in het lesrooster ten minste 
drie uur per week wordt besteed aan 
lichamelijke opvoeding, en roept de 
lidstaten op de scholen te ondersteunen 
opdat zij dit voorgeschreven minimum
aantal lesuren in de mate van het 
mogelijke kunnen uitbreiden; 

Or. de
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Amendement 178
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verwelkomt een eventuele door de 
EU medegefinancierde 
"schoolfruitregeling";

Or. de

Amendement 179
Adriana Poli Bortone

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. vindt het van essentieel belang dat elke 
vorm van sponsorship en adverteren voor 
zogeheten HSSF-producten (een hoog 
suiker-, zout- en vetgehalte) op scholen 
wordt verboden; bepleit een vrijwillige 
toezegging van alle sportorganisatie en -
teams om evenwichtige voeding en fysieke 
activiteit te bevorderen en spoort hen aan 
om sponsorship en promotie van voedsel 
met een geringe voedingswaarde te 
vermijden;

15. vindt het van essentieel belang dat elke 
vorm van sponsorship en adverteren voor 
zogeheten HSSF-producten met een hoog 
suiker-, zout- en vetgehalte en een geringe
voedingswaarde op scholen wordt 
verboden; bepleit een vrijwillige 
toezegging van alle sportorganisatie en -
teams om evenwichtige voeding en fysieke 
activiteit te bevorderen en spoort hen aan 
om sponsorship en promotie van voedsel 
met een geringe voedingswaarde te 
vermijden;

Or. it

Amendement 180
Philip Bushill-Matthews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. vindt het van essentieel belang dat 
elke vorm van sponsorship en adverteren 
voor zogeheten HSSF-producten (een hoog 
suiker-, zout- en vetgehalte) op scholen 
wordt verboden; bepleit een vrijwillige 
toezegging van alle sportorganisatie en -
teams om evenwichtige voeding en fysieke 
activiteit te bevorderen en spoort hen aan 
om sponsorship en promotie van voedsel 
met een geringe voedingswaarde te 
vermijden;

15. is van mening dat de lidstaten dienen 
te overwegen sponsorship en adverteren 
voor zogeheten HSSF-producten (een hoog 
suiker-, zout- en vetgehalte) op scholen te 
verbieden; bepleit een vrijwillige 
toezegging van alle sportorganisatie en -
teams om evenwichtige voeding en fysieke 
activiteit te bevorderen en spoort hen aan 
om sponsorship en promotie van voedsel 
met een geringe voedingswaarde te 
vermijden;

Or. en

Amendement 181
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. vindt het van essentieel belang dat 
elke vorm van sponsorship en adverteren 
voor zogeheten HSSF-producten (een 
hoog suiker-, zout- en vetgehalte) op 
scholen wordt verboden; bepleit een 
vrijwillige toezegging van alle 
sportorganisatie en -teams om 
evenwichtige voeding en fysieke activiteit 
te bevorderen en spoort hen aan om 
sponsorship en promotie van voedsel met 
een geringe voedingswaarde te vermijden;

15. gaat ervan uit dat alle 
sportorganisaties en sportploegen een 
evenwichtige voeding en 
lichaamsbeweging bevorderen; benadrukt 
bovendien dat de Europese sportbeweging 
niet verantwoordelijk mag worden gesteld 
voor overgewicht en obesitas in Europa; 
is van oordeel dat het probleem niet in de 
eerste plaats is gelegen in sponsorship en 
promotie voor levensmiddelen met een 
geringe voedingswaarde, maar in het feit 
dat zo weinig mensen sport beoefenen of 
aan lichaamsbeweging doen;

Or. sv
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Amendement 182
John Bowis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. vindt het van essentieel belang dat elke 
vorm van sponsorship en adverteren voor 
zogeheten HSSF-producten (een hoog 
suiker-, zout- en vetgehalte) op scholen 
wordt verboden; bepleit een vrijwillige 
toezegging van alle sportorganisatie en -
teams om evenwichtige voeding en fysieke 
activiteit te bevorderen en spoort hen aan 
om sponsorship en promotie van voedsel 
met een geringe voedingswaarde te 
vermijden;

15. vindt het van essentieel belang dat elke 
vorm van sponsorship en adverteren voor 
voedingsmiddelen en dranken op scholen 
alleen mag plaatsvinden op verzoek van of 
met uitdrukkelijke toestemming van de 
schoolleidingen; bepleit een vrijwillige 
toezegging van alle sportorganisatie en -
teams om evenwichtige voeding en fysieke 
activiteit te bevorderen en spoort hen aan 
om sponsorship en promotie van voedsel 
met een geringe voedingswaarde te 
vermijden;

Or. en

Amendement 183
Urszula Krupa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. vindt het van essentieel belang dat elke 
vorm van sponsorship en adverteren voor 
zogeheten HSSF-producten (een hoog 
suiker-, zout- en vetgehalte) op scholen 
wordt verboden; bepleit een vrijwillige 
toezegging van alle sportorganisatie en -
teams om evenwichtige voeding en fysieke 
activiteit te bevorderen en spoort hen aan 
om sponsorship en promotie van voedsel 
met een geringe voedingswaarde te 
vermijden;

15. vindt het van essentieel belang dat elke 
vorm van sponsorship en adverteren voor 
zogeheten HSSF-producten (een hoog 
suiker-, zout- en vetgehalte) op scholen 
wordt verboden; bepleit een vrijwillige 
toezegging van alle sportorganisatie en -
teams om evenwichtige voeding en fysieke 
activiteit te bevorderen en spoort hen aan 
om sponsorship en promotie van voedsel 
met een geringe voedingswaarde en 
genetisch gemodificeerde 
voedingsmiddelen te vermijden;

Or. pl
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Amendement 184
Linda McAvan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. vindt het van essentieel belang dat
elke vorm van sponsorship en adverteren 
voor zogeheten HSSF-producten (een hoog 
suiker-, zout- en vetgehalte) op scholen 
wordt verboden; bepleit een vrijwillige 
toezegging van alle sportorganisatie en -
teams om evenwichtige voeding en fysieke 
activiteit te bevorderen en spoort hen aan 
om sponsorship en promotie van voedsel 
met een geringe voedingswaarde te 
vermijden;

15. dringt er bij de lidstaten, lokale 
entiteiten en schoolleidingen op aan elke 
vorm van sponsorship en adverteren voor 
zogeheten HSSF-producten (een hoog 
suiker-, zout- en vetgehalte) op scholen te 
verbieden; bepleit een vrijwillige 
toezegging van alle sportorganisatie en -
teams om evenwichtige voeding en fysieke 
activiteit te bevorderen en spoort hen aan 
om sponsorship en promotie van voedsel 
met een geringe voedingswaarde te 
vermijden;

Or. en

Amendement 185
Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. vindt het van essentieel belang dat elke 
vorm van sponsorship en adverteren voor 
zogeheten HSSF-producten (een hoog 
suiker-, zout- en vetgehalte) op scholen 
wordt verboden; bepleit een vrijwillige 
toezegging van alle sportorganisatie en -
teams om evenwichtige voeding en fysieke 
activiteit te bevorderen en spoort hen aan 
om sponsorship en promotie van voedsel 
met een geringe voedingswaarde te 
vermijden;

15. vindt het van essentieel belang dat elke 
vorm van sponsorship voor 
voedingsmiddelen en dranken en 
adverteren voor zogeheten HSSF-
producten (een hoog suiker-, zout- en 
vetgehalte) op scholen geleidelijk aan met 
toestemming van de schoolleiding en na 
overleg met verenigingen van scholieren 
en ouders en met lokale winkeliers wordt 
verboden; is tegelijkertijd echter verheugd 
over succesvolle partnerschappen tussen 
sportverenigingen en het bedrijfsleven die 
reeds op sommige scholen zijn opgezet ter 
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bevordering van evenwichtige voeding en 
lichaamsbeweging;

Or. en

Amendement 186
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. vindt het van essentieel belang dat elke 
vorm van sponsorship en adverteren voor 
zogeheten HSSF-producten (een hoog 
suiker-, zout- en vetgehalte) op scholen 
wordt verboden; bepleit een vrijwillige 
toezegging van alle sportorganisatie en -
teams om evenwichtige voeding en fysieke 
activiteit te bevorderen en spoort hen aan 
om sponsorship en promotie van voedsel 
met een geringe voedingswaarde te 
vermijden;

15. vindt het van essentieel belang dat elke 
vorm van sponsorship en adverteren voor 
zogeheten HSSF-producten (een hoog 
suiker-, zout- en vetgehalte) op scholen 
wordt verboden;

Or. de

Amendement 187
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. vindt het van essentieel belang dat 
elke vorm van sponsorship en adverteren 
voor zogeheten HSSF-producten (een 
hoog suiker-, zout- en vetgehalte) op 
scholen wordt verboden; bepleit een 
vrijwillige toezegging van alle 
sportorganisatie en -teams om 
evenwichtige voeding en fysieke activiteit 
te bevorderen en spoort hen aan om 

Schrappen
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sponsorship en promotie van voedsel met 
een geringe voedingswaarde te vermijden;

Or. de

Amendement 188
Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. vindt het van essentieel belang dat 
elke vorm van sponsorship en adverteren 
voor zogeheten HSSF-producten (een 
hoog suiker-, zout- en vetgehalte) op 
scholen wordt verboden; bepleit een 
vrijwillige toezegging van alle 
sportorganisatie en -teams om 
evenwichtige voeding en fysieke activiteit 
te bevorderen en spoort hen aan om 
sponsorship en promotie van voedsel met 
een geringe voedingswaarde te vermijden;

15. bepleit een vrijwillige toezegging van 
alle sportorganisatie en -teams om 
evenwichtige voeding en fysieke activiteit 
te bevorderen en spoort hen aan om 
sponsorship en promotie van voedsel met 
een geringe voedingswaarde te vermijden;

Or. de

Amendement 189
Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. vindt het van essentieel belang dat elke 
vorm van sponsorship en adverteren voor 
zogeheten HSSF-producten (een hoog 
suiker-, zout- en vetgehalte) op scholen
wordt verboden; bepleit een vrijwillige 
toezegging van alle sportorganisatie en -
teams om evenwichtige voeding en fysieke 
activiteit te bevorderen en spoort hen aan 
om sponsorship en promotie van voedsel 

15. vindt het van essentieel belang dat elke 
vorm van sponsorship en adverteren voor 
voedingsmiddelen en dranken alleen dient 
te worden toegestaan op verzoek van of 
met uitdrukkelijke toestemming van de 
schoolleiding; bepleit een vrijwillige 
toezegging van alle sportorganisatie en -
teams om evenwichtige voeding en fysieke 
activiteit te bevorderen en spoort hen aan 
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met een geringe voedingswaarde te 
vermijden;

om sponsorship en promotie van voedsel 
met een geringe voedingswaarde te 
vermijden;

Or. de

Amendement 190
Anne Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. vindt het van essentieel belang dat elke 
vorm van sponsorship en adverteren voor 
zogeheten HSSF-producten (een hoog 
suiker-, zout- en vetgehalte) op scholen 
wordt verboden; bepleit een vrijwillige 
toezegging van alle sportorganisatie en -
teams om evenwichtige voeding en fysieke 
activiteit te bevorderen en spoort hen aan 
om sponsorship en promotie van voedsel 
met een geringe voedingswaarde te 
vermijden;

15 vindt het van essentieel belang dat elke 
vorm van sponsorship en adverteren voor 
zogeheten HSSF-producten (een hoog 
suiker-, zout- en vetgehalte) op scholen 
wordt verboden; bepleit een vrijwillige 
toezegging van alle sportorganisatie en -
teams om evenwichtige voeding en fysieke 
activiteit te bevorderen en spoort hen aan 
om sponsorship en promotie van voedsel 
met een geringe voedingswaarde te 
vermijden; verzoekt scholen om in 
samenwerking met gezondheidswerkers 
en gerenommeerde koks theoretische en 
praktische workshops te organiseren over 
smaak en voeding;

Or. fr

Amendement 191
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. vindt het van essentieel belang dat 
elke vorm van sponsorship en adverteren 
voor zogeheten HSSF-producten (een hoog 
suiker-, zout- en vetgehalte) op scholen 

15. vindt dat de lidstaten dienen te streven 
naar een inperking van sponsorship en 
adverteren voor zogeheten HSSF-
producten (een hoog suiker-, zout- en 
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wordt verboden; bepleit een vrijwillige 
toezegging van alle sportorganisatie en -
teams om evenwichtige voeding en fysieke 
activiteit te bevorderen en spoort hen aan 
om sponsorship en promotie van voedsel 
met een geringe voedingswaarde te 
vermijden;

vetgehalte), en dat dergelijke promotie 
naar behoren rekening moet houden met 
de toepasselijke nationale en 
internationale richtsnoeren voor 
voedingsgedrag en alleen voor educatieve 
doeleinden mag plaatsvinden op verzoek 
van of met uitdrukkelijke toestemming 
van schoolleidingen; bepleit een 
vrijwillige toezegging van alle 
sportorganisatie en -teams om 
evenwichtige voeding en fysieke activiteit 
te bevorderen en spoort hen aan om 
sponsorship en promotie van voedsel met 
een geringe voedingswaarde te vermijden;

Or. en

Amendement 192
Kathalijne Maria Buitenweg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de lidstaten en de 
schoolleidingen ervoor te zorgen dat in de 
verkoopautomaten op scholen ook 
gezonde opties beschikbaar worden 
gemaakt en dat sponsorship op scholen 
niet gepaard gaat met de promotie van 
snacks of voedingsmiddelen die niet 
regelmatig dienen te worden genuttigd; is 
van mening dat publiek-private 
partnerschappen op scholen transparant 
dienen te zijn en onder zorgvuldig toezicht 
van onafhankelijke derden dienen te 
staan;

Or. en
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Amendement 193
Avril Doyle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. spreekt zich uit voor een initiatief 
van de Europese Unie voor de aankoop 
van groenten en fruit en de uitdeling 
daarvan op scholen, naar het voorbeeld 
van het bestaande schoolmelkprogramma;

Or. en

Amendement 194
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. acht het van essentieel belang dat 
op scholen helemaal geen reclame wordt 
gemaakt voor producten;

Or. de

Amendement 195
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. is van mening dat 
sportorganisaties en sportploegen een 
voorbeeldfunctie hebben met betrekking 
tot lichaamsbeweging en gezonde 
voeding;
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Or. de

Amendement 196
Kathalijne Maria Buitenweg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. is van mening dat zelfregulering 
ertoe moet leiden dat gezonde producten 
een prominente plaats in de winkels 
krijgen, terwijl ongezonde voeding een 
minder prominente plek behoort te 
krijgen;

Or. en

Amendement 197
Kathalijne Maria Buitenweg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quater. benadrukt het belang van water 
voor de gewichtsbeheersing; verzoekt de 
Europese Unie en de lidstaten te 
waarborgen dat iedereen toegang heeft tot 
drinkwater;

Or. en

Amendement 198
Philip Bushill-Matthews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. is verheugd over de hervorming van de 
GMO die het mogelijk moet maken dat er 
meer fruit en groente op scholen wordt 
verstrekt, mits er toezicht is op de kwaliteit 
en de chemische veiligheid van deze 
producten; bepleit meer steun voor 
organische productie;

16. is verheugd over de hervorming van de 
GMO die het mogelijk moet maken dat er 
meer fruit en groente op scholen wordt 
verstrekt, mits er toezicht is op de kwaliteit 
en de chemische veiligheid van deze 
producten;

Or. en

Amendement 199
Kathy Sinnott

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is verheugd over de hervorming van de 
GMO die het mogelijk moet maken dat er 
meer fruit en groente op scholen wordt 
verstrekt, mits er toezicht is op de kwaliteit 
en de chemische veiligheid van deze 
producten; bepleit meer steun voor 
organische productie;

16. is verheugd over de hervorming van de 
GMO die het mogelijk moet maken dat er 
meer fruit en groente op scholen wordt 
verstrekt, mits er toezicht is op de kwaliteit 
en de chemische veiligheid van deze 
producten; bepleit meer steun voor 
organische productie, rekening houdend 
met het belang van een zorgvuldige 
monitoring van voedingsmiddelen op 
monosodium glutamaat, dat moet worden 
opgenomen in de etiketteringsregeling;

Or. en

Amendement 200
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is verheugd over de hervorming van de 16. is verheugd over de hervorming van de 
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GMO die het mogelijk moet maken dat er 
meer fruit en groente op scholen wordt 
verstrekt, mits er toezicht is op de kwaliteit 
en de chemische veiligheid van deze 
producten; bepleit meer steun voor 
organische productie;

GMO die het mogelijk moet maken dat er 
meer fruit en groente op scholen wordt 
verstrekt, mits er toezicht is op de kwaliteit 
en de chemische veiligheid van deze 
producten;

Or. de

Amendement 201
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is verheugd over de hervorming van de 
GMO die het mogelijk moet maken dat er 
meer fruit en groente op scholen wordt 
verstrekt, mits er toezicht is op de kwaliteit 
en de chemische veiligheid van deze 
producten; bepleit meer steun voor 
organische productie;

16. is verheugd over de hervorming van de 
GMO die het mogelijk moet maken dat er 
meer fruit en groente op scholen wordt 
verstrekt, mits er toezicht is op de kwaliteit 
en de chemische veiligheid van deze 
producten; bepleit gepaste steun voor 
organische productie;

Or. de

Amendement 202
Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. vraagt om een oplossing ten 
behoeve van de voortzetting van de gratis 
verstrekking van groenten en fruit aan 
scholen en liefdadigheidsinstellingen in 
2008, waarom sommige lidstaten hebben 
verzocht, in afwachting van de 
inwerkingtreding van de regeling voor 
schoolfruit op 1 januari 2009;
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Or. en

Amendement 203
Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. dringt er bij de EU, en met name 
bij de Raad ECOFIN, op aan flexibeler 
om te gaan met het verzoek van de 
lidstaten om het verlaagde BTW-tarief te 
mogen toepassen op producten die in 
dringende sociale, economische, 
ecologische of gezondheidsgerelateerde
behoeften voorzien; roept in dit verband 
de lidstaten die dit nog niet hebben 
gedaan het BTW-tarief voor groenten en 
fruit te verlagen, herinnerend aan het feit 
dat de Gemeenschapswetgeving dit 
toelaat; verzoekt daarnaast om een 
wijziging van de geldende communautaire 
wetgeving om op groenten en fruit een 
zeer laag BTW-tarief (van minder dan 
5%) te kunnen toepassen;

Or. fr

Amendement 204
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is verheugd over EU-initiatieven zoals 
het opzetten van de website "EU-
minichefs" en de "EU-dag voor gezond 
voedsel en koken" op 8 november 2007; 
stelt voor om voorlichtingscampagnes te 
houden ter bevordering van de 
bewustwording van het verband tussen 

17. is van mening dat het opzetten van de 
website "EU-minichefs"* een voorbeeld is 
voor een EU-initiatief waarvan het nut, 
het effect en de doelmatigheid sterk 
moeten worden betwijfeld; is van mening 
dat het effect van dergelijke 
internetprojecten op de gezondheid van de 
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energierijke producten en de hoeveelheid 
tijd die nodig is om deze calorieën met 
fysieke inspanningen af te breken;

burgers uiterst beperkt is, terwijl het risico 
bestaat dat de scepsis ten aanzien van de 
EU toeneemt, aangezien de burgers zulke 
projecten als verspilling van 
communautaire middelen beschouwen;
* (http://eu.mini-chefs.eu)

Or. sv

Amendement 205
Magor Imre Csibi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is verheugd over de toezegging die de 
producenten op vrijwillige basis hebben 
gedaan ten aanzien van het voldoen aan 
voedselcriteria bij het samenstellen van 
voedsel;

18. is verheugd over de toezegging die de 
producenten op vrijwillige basis hebben 
gedaan ten aanzien van het voldoen aan 
voedselcriteria bij het samenstellen van 
voedsel; moedigt de voedselproducenten 
aan om zich te blijven inzetten voor de 
wijziging van de samenstelling van 
energierijke, voedingsarme 
levensmiddelen om het gehalte aan vet, 
suiker en zout te reduceren en het gehalte 
aan vezels, fruit en groente te verhogen; 
verzoekt om een grondig onderzoek van 
nieuwe recepten om te waarborgen dat 
ongezonde voedingsstoffen niet domweg 
door even gevaarlijke ingrediënten 
worden vervangen;

Or. en

Amendement 206
Linda McAvan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
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Ontwerpresolutie Amendement

18. is verheugd over de toezegging die de 
producenten op vrijwillige basis hebben 
gedaan ten aanzien van het voldoen aan
voedselcriteria bij het samenstellen van 
voedsel;

18. is van mening dat de wijziging van de 
samenstelling van voedingsproducten een 
doeltreffend instrument is om de inname 
van vet, suiker en zout via onze voeding te 
verminderen en is verheugd over de 
toezegging die de producenten op 
vrijwillige basis hebben gedaan ten aanzien 
van het voldoen aan voedselcriteria bij het 
samenstellen van voedsel; verzoekt de 
Commissie een mechanisme in het leven 
te roepen voor de uitwisseling van beste 
praktijken inzake nieuwe samenstellingen 
en om vrijwillige streefdoelen overeen te 
komen in alle lidstaten en met alle 
belanghebbenden;

Or. en

Amendement 207
Antonio De Blasio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is verheugd over de toezegging die de 
producenten op vrijwillige basis hebben 
gedaan ten aanzien van het voldoen aan 
voedselcriteria bij het samenstellen van 
voedsel;

18. is verheugd over de toezegging die de 
producenten op vrijwillige basis hebben 
gedaan ten aanzien van het voldoen aan 
voedselcriteria bij het samenstellen van 
voedsel; benadrukt, naast dergelijke 
vrijwillige verbintenissen, het belang van 
de rol van de staat en beveelt aan dat de 
lidstaten fiscale en andere financiële 
prikkels toepassen om de producenten tot 
de ontwikkeling van gezonde 
voedingsmiddelen aan te sporen;

Or. hu
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Amendement 208
Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is verheugd over de toezegging die de 
producenten op vrijwillige basis hebben 
gedaan ten aanzien van het voldoen aan 
voedselcriteria bij het samenstellen van 
voedsel;

18. is verheugd over de toezegging die de 
producenten op vrijwillige basis hebben 
gedaan ten aanzien van het voldoen aan 
voedselcriteria bij het samenstellen van 
voedsel; verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat geen enkele vorm van voeding 
en geen enkele soort levensmiddelen waar 
ook in de EU wordt gediscrimineerd;

Or. de

Amendement 209
Kathalijne Maria Buitenweg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. benadrukt dat vlees, 
zuivelproducten en eieren in zeer grote 
mate bijdragen tot de inname van vet, en 
daarmee ook to obesitas; verzoekt de 
Commissie, de lidstaten en de 
voedingsmiddelenindustrie om deze 
informatie te integreren in al hun 
campagnes voor gezondere voeding;

Or. en

Amendement 210
Dorette Corbey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt om regelmatige 
monitoring van de kwaliteit van het 
voedsel door steekproeven in alle 
lidstaten; beveelt aan om deze informatie 
te gebruiken als middel om de kwaliteit 
van de voedselinname te verbeteren. 

Or. nl

Amendement 211
Dan Jørgensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. benadrukt dat voedingsetikettering 
verplicht dient te worden gesteld en 
duidelijk moet zijn om consumenten te 
helpen voor gezonde voeding te kiezen; 
beveelt derhalve aan de consumenten in 
staat te stellen het voedingsgehalte van 
verschillende levensmiddelen te 
vergelijken; is van mening dat de in het 
kader van de voedseletikettering vermelde 
waarden per 100g/100ml moeten worden 
aangegeven;

Or. en

Amendement 212
Antonio De Blasio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. dringt er tevens bij de lidstaten op 
aan om directe of indirecte financiële 
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steun te verlenen aan 
onderwijsinstellingen die hun scholieren 
in de schoolkantine bijzonder gezonde 
voeding aanbieden;

Or. hu

Amendement 213
Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. roept de lidstaten op om door 
middel van wetgeving te waarborgen dat 
geen enkele vorm van voeding en geen 
enkele soort levensmiddelen waar ook in 
de EU wordt gediscrimineerd;

Or. de

Amendement 214
Alfonso Andria

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. onderstreept dat het belangrijk is om 
de consumenten van alle informatie te 
voorzien die zij nodig hebben voor een 
adequate inschatting van een 
voedingswaarde die is afgestemd op hun 
individuele levensstijl en 
gezondheidstoestand;

Or. it
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Amendement 215
Philip Bushill-Matthews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. wenst een verbod op transvetzuren en 
verzoekt de EU-lidstaten om de goede 
praktijken te volgen bij de controle op de 
bestanddelen van voedsel (b.v. 
zoutgehalte); wijst er evenwel op dat 
speciale ontheffingen moeten worden 
verleend aan PDO (beschermde 
herkomstaanduiding) en PGI (beschermde 
geografische aanduiding) en traditionele 
producten om te kunnen vasthouden aan de 
oorspronkelijke recepten;

19. wenst een verbod op niet-natuurlijke 
transvetzuren en verzoekt de EU-lidstaten 
om de goede praktijken te volgen bij de 
controle op de bestanddelen van voedsel 
(b.v. zoutgehalte); wijst er evenwel op dat 
speciale ontheffingen van de voorschriften 
inzake voedingsetikettering moeten 
worden verleend voor BOB-producten
(beschermde oorsprongsaanduiding) en 
BGA-producten (beschermde geografische 
aanduiding) en natuurlijke traditionele 
producten van hoge kwaliteit, door hun 
algehele samenstelling en voedingswaarde 
in aanmerking te nemen, om te kunnen 
vasthouden aan de oorspronkelijke 
recepten;

Or. en

Amendement 216
Avril Doyle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. wenst een verbod op transvetzuren en 
verzoekt de EU-lidstaten om de goede 
praktijken te volgen bij de controle op de 
bestanddelen van voedsel (b.v. 
zoutgehalte); wijst er evenwel op dat 
speciale ontheffingen moeten worden 
verleend aan PDO (beschermde 
herkomstaanduiding) en PGI (beschermde 
geografische aanduiding) en traditionele 
producten om te kunnen vasthouden aan de 
oorspronkelijke recepten;

19. wenst een EU-wijd verbod op 
transvetzuren en verzoekt de EU-lidstaten 
om de goede praktijken te volgen bij de 
controle op de bestanddelen van voedsel 
(b.v. zoutgehalte); wijst er evenwel op dat 
speciale ontheffingen moeten worden 
verleend voor BOB-producten (beschermde 
oorsprongsaanduiding) en BGA-producten
(beschermde geografische aanduiding) en 
traditionele producten om te kunnen 
vasthouden aan de oorspronkelijke 



AM\702355NL.doc 107/168 PE400.373v01-00

NL

recepten;

Or. en

Amendement 217
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. wenst een verbod op transvetzuren en 
verzoekt de EU-lidstaten om de goede 
praktijken te volgen bij de controle op de 
bestanddelen van voedsel (b.v. 
zoutgehalte); wijst er evenwel op dat 
speciale ontheffingen moeten worden 
verleend aan PDO (beschermde 
herkomstaanduiding) en PGI 
(beschermde geografische aanduiding) en 
traditionele producten om te kunnen 
vasthouden aan de oorspronkelijke 
recepten;

Schrappen

Or. sv

Amendement 218
John Bowis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. wenst een verbod op transvetzuren en 
verzoekt de EU-lidstaten om de goede 
praktijken te volgen bij de controle op de 
bestanddelen van voedsel (b.v. 
zoutgehalte); wijst er evenwel op dat 
speciale ontheffingen moeten worden 
verleend aan PDO (beschermde 
herkomstaanduiding) en PGI (beschermde 
geografische aanduiding) en traditionele 

19. wenst een communautair verbod op 
transvetzuren en verzoekt de EU-lidstaten 
om een goede praktijk te volgen bij de 
controle op de bestanddelen van voedsel 
(b.v. zoutgehalte) en verzoekt de 
Commissie een programma op te zetten 
voor de uitwisseling van beste praktijken 
tussen de lidstaten van de EU; wijst er 
evenwel op dat speciale ontheffingen 
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producten om te kunnen vasthouden aan de 
oorspronkelijke recepten;

moeten worden verleend voor BOB-
producten (beschermde 
oorsprongsaanduiding) en BGA-producten
(beschermde geografische aanduiding) en 
traditionele producten om te kunnen 
vasthouden aan de oorspronkelijke 
recepten;

Or. en

Amendement 219
Linda McAvan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. wenst een verbod op transvetzuren en 
verzoekt de EU-lidstaten om de goede 
praktijken te volgen bij de controle op de 
bestanddelen van voedsel (b.v. 
zoutgehalte); wijst er evenwel op dat 
speciale ontheffingen moeten worden 
verleend aan PDO (beschermde 
herkomstaanduiding) en PGI (beschermde 
geografische aanduiding) en traditionele 
producten om te kunnen vasthouden aan de 
oorspronkelijke recepten;

19. wenst een verbod op kunstmatige
transvetzuren en verzoekt de EU-lidstaten 
om de goede praktijken te volgen bij de 
controle op de bestanddelen van voedsel 
(b.v. zoutgehalte); wijst er evenwel op dat 
speciale ontheffingen moeten worden 
verleend voor BOB-producten (beschermde 
oorsprongsaanduiding) en BGA-producten
(beschermde geografische aanduiding) en 
traditionele producten om te kunnen 
vasthouden aan de oorspronkelijke 
recepten;

Or. en

Amendement 220
Adriana Poli Bortone

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. wenst een verbod op transvetzuren en 
verzoekt de EU-lidstaten om de goede 
praktijken te volgen bij de controle op de 

19. wenst een verbod op industriële
transvetzuren en verzoekt de EU-lidstaten 
om de goede praktijken te volgen bij de 
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bestanddelen van voedsel (b.v. 
zoutgehalte); wijst er evenwel op dat 
speciale ontheffingen moeten worden 
verleend aan PDO (beschermde 
herkomstaanduiding) en PGI (beschermde 
geografische aanduiding) en traditionele 
producten om te kunnen vasthouden aan de 
oorspronkelijke recepten;

controle op de bestanddelen van voedsel 
(b.v. zoutgehalte); wijst er evenwel op dat 
speciale ontheffingen moeten worden 
verleend voor BOB-producten (beschermde 
oorsprongsaanduiding) en BGA-producten
(beschermde geografische aanduiding) en 
traditionele producten om te kunnen 
vasthouden aan de oorspronkelijke 
recepten;

Or. it

Amendement 221
Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. wenst een verbod op transvetzuren en
verzoekt de EU-lidstaten om de goede 
praktijken te volgen bij de controle op de 
bestanddelen van voedsel (b.v. 
zoutgehalte); wijst er evenwel op dat 
speciale ontheffingen moeten worden 
verleend aan PDO (beschermde 
herkomstaanduiding) en PGI (beschermde 
geografische aanduiding) en traditionele 
producten om te kunnen vasthouden aan de 
oorspronkelijke recepten;

19. verzoekt de EU-lidstaten om de goede 
praktijken te volgen bij de controle op de 
bestanddelen van voedsel (b.v. 
zoutgehalte); wijst er evenwel op dat 
speciale ontheffingen moeten worden 
verleend voor BOB-producten (beschermde 
oorsprongsaanduiding), BGA-producten
(beschermde geografische aanduiding), 
GTS-producten (gegarandeerde 
traditionele specialiteiten) en andere 
soorten traditionele producten om te 
kunnen vasthouden aan de oorspronkelijke 
recepten; verwacht in dit verband veel van 
het komende groenboek inzake het 
kwaliteitsbeleid in de landbouw met 
betrekking tot een betere kwaliteit en 
bescherming van de regelingen voor 
geografische aanduidingen; 

Or. en
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Amendement 222
Horst Schnellhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. wenst een verbod op transvetzuren en
verzoekt de EU-lidstaten om de goede 
praktijken te volgen bij de controle op de 
bestanddelen van voedsel (b.v. 
zoutgehalte); wijst er evenwel op dat 
speciale ontheffingen moeten worden 
verleend aan PDO (beschermde 
herkomstaanduiding) en PGI (beschermde 
geografische aanduiding) en traditionele 
producten om te kunnen vasthouden aan de 
oorspronkelijke recepten;

19. verzoekt de EU-lidstaten om de goede 
praktijken te volgen bij de controle op de 
bestanddelen van voedsel (b.v. 
zoutgehalte); wijst er evenwel op dat 
speciale ontheffingen moeten worden 
verleend voor BOB-producten (beschermde 
oorsprongsaanduiding) en BGA-producten
(beschermde geografische aanduiding) en 
traditionele producten om te kunnen 
vasthouden aan de oorspronkelijke 
recepten;

Or. de

Amendement 223
Kathy Sinnott

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. wenst een verbod op transvetzuren en 
verzoekt de EU-lidstaten om de goede 
praktijken te volgen bij de controle op de 
bestanddelen van voedsel (b.v. 
zoutgehalte); wijst er evenwel op dat 
speciale ontheffingen moeten worden 
verleend aan PDO (beschermde 
herkomstaanduiding) en PGI (beschermde 
geografische aanduiding) en traditionele 
producten om te kunnen vasthouden aan de 
oorspronkelijke recepten;

19. wenst een EU-wijd verbod op 
transvetzuren en verzoekt de EU-lidstaten 
om de goede praktijken te volgen bij de 
controle op de bestanddelen van voedsel 
(b.v. zoutgehalte); is van mening dat het 
doel moet zijn om de samenstelling van 
voedingsmiddelen te wijzigen en de 
producten te vernieuwen; wijst er evenwel 
op dat speciale ontheffingen moeten 
worden verleend voor BOB-producten
(beschermde oorsprongsaanduiding) en 
BGA-producten (beschermde geografische 
aanduiding) en traditionele producten om 
te kunnen vasthouden aan de 
oorspronkelijke recepten;
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Or. en

Amendement 224
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. wenst een verbod op transvetzuren en 
verzoekt de EU-lidstaten om de goede 
praktijken te volgen bij de controle op de 
bestanddelen van voedsel (b.v. 
zoutgehalte); wijst er evenwel op dat 
speciale ontheffingen moeten worden 
verleend aan PDO (beschermde 
herkomstaanduiding) en PGI 
(beschermde geografische aanduiding) en 
traditionele producten om te kunnen 
vasthouden aan de oorspronkelijke 
recepten;

Schrappen

Or. de

Amendement 225
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. wenst een verbod op transvetzuren en 
verzoekt de EU-lidstaten om de goede 
praktijken te volgen bij de controle op de 
bestanddelen van voedsel (b.v. 
zoutgehalte); wijst er evenwel op dat 
speciale ontheffingen moeten worden 
verleend aan PDO (beschermde 
herkomstaanduiding) en PGI (beschermde 
geografische aanduiding) en traditionele 
producten om te kunnen vasthouden aan de 
oorspronkelijke recepten;

19. wenst, als eerste stap, een 
vermindering van niet-natuurlijke
transvetzuren en verzoekt de EU-lidstaten 
om de goede praktijken te volgen bij de 
controle op de bestanddelen van voedsel 
(b.v. zoutgehalte); wijst er evenwel op dat 
speciale ontheffingen moeten worden 
verleend voor BOB-producten (beschermde 
oorsprongsaanduiding) en BGA-producten
(beschermde geografische aanduiding) en 
traditionele producten om te kunnen 
vasthouden aan de oorspronkelijke 
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recepten;

Or. de

Amendement 226
Dan Jørgensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. wenst een verbod op transvetzuren en 
verzoekt de EU-lidstaten om de goede 
praktijken te volgen bij de controle op de 
bestanddelen van voedsel (b.v. 
zoutgehalte); wijst er evenwel op dat 
speciale ontheffingen moeten worden 
verleend aan PDO (beschermde 
herkomstaanduiding) en PGI (beschermde 
geografische aanduiding) en traditionele 
producten om te kunnen vasthouden aan de 
oorspronkelijke recepten;

19. wenst een verbod op industrieel 
verwerkte transvetzuren en verzoekt de 
EU-lidstaten om de goede praktijken te 
volgen bij de controle op de bestanddelen 
van voedsel (b.v. zoutgehalte); wijst er 
evenwel op dat speciale ontheffingen 
moeten worden verleend voor BOB-
producten (beschermde 
oorsprongsaanduiding) en BGA-producten
(beschermde geografische aanduiding) en 
traditionele producten om te kunnen 
vasthouden aan de oorspronkelijke 
recepten;

Or. en

Amendement 227
Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. wenst een verbod op transvetzuren en 
verzoekt de EU-lidstaten om de goede 
praktijken te volgen bij de controle op de 
bestanddelen van voedsel (b.v. 
zoutgehalte); wijst er evenwel op dat 
speciale ontheffingen moeten worden 
verleend aan PDO (beschermde 
herkomstaanduiding) en PGI 

19. wenst een verbod op transvetzuren, met 
uitzondering van de in melkvet 
voorkomende natuurlijke transvetzuren,
en verzoekt de EU-lidstaten om de goede 
praktijken te volgen bij de controle op de 
bestanddelen van voedsel (b.v. 
zoutgehalte); wijst er evenwel op dat 
speciale ontheffingen moeten worden 
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(beschermde geografische aanduiding) en 
traditionele producten om te kunnen 
vasthouden aan de oorspronkelijke 
recepten;

verleend voor landbouwproducten;

Or. de

Amendement 228
Johannes Lebech

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. wenst een verbod op transvetzuren en 
verzoekt de EU-lidstaten om de goede 
praktijken te volgen bij de controle op de 
bestanddelen van voedsel (b.v. 
zoutgehalte); wijst er evenwel op dat 
speciale ontheffingen moeten worden 
verleend aan PDO (beschermde 
herkomstaanduiding) en PGI 
(beschermde geografische aanduiding) en 
traditionele producten om te kunnen 
vasthouden aan de oorspronkelijke 
recepten;

19. wenst een verbod op transvetzuren, met 
name industrieel geproduceerde 
transvetzuren, maar met uitzondering van 
transvetzuren die in geringe hoeveelheden 
voorkomen in natuurlijke grondstoffen,
en verzoekt de EU-lidstaten om de goede 
praktijken te volgen bij de controle op de 
bestanddelen van voedsel (b.v. 
zoutgehalte);

Or. en

Amendement 229
Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. benadrukt dat een buitensporige 
consumptie van transvetzuren (meer dan 
2% van de totale energie-inname) volgens 
de huidige stand van de wetenschap 
verbonden is met duidelijk hogere 
cardiovasculaire risico's; betreurt het 
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derhalve ten zeerste dat tot dusver geen 
enkele Europese regering maatregelen 
heeft getroffen ter vermindering van de 
cumulatieve blootstelling van de Europese 
burgers aan kunstmatige transvetzuren en 
verzadigde vetzuren, die in tal van 
verwerkte producten met een lage 
voedingswaarde voorkomen;

Or. fr

Amendement 230
Philip Bushill-Matthews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de lidstaten om coupons te 
helpen verstrekken voor vers fruit en 
groente voor mensen met een laag 
inkomen, vooral ouderen en vrouwen met 
kinderen; deze coupons mogen alleen 
worden gebruikt op goedgekeurde 
plaatselijke voedselmarkten zodat het 
voedingsgehalte van de producten kan 
worden gegarandeerd;

20. verzoekt de lidstaten om te overwegen 
coupons te helpen verstrekken voor vers 
fruit en groente voor mensen met een laag 
inkomen, vooral ouderen en vrouwen met 
kinderen; deze coupons mogen alleen 
worden gebruikt op goedgekeurde 
plaatselijke voedselmarkten zodat het 
voedingsgehalte van de producten kan 
worden gegarandeerd;

Or. en

Amendement 231
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de lidstaten om coupons te 
helpen verstrekken voor vers fruit en 
groente voor mensen met een laag 
inkomen, vooral ouderen en vrouwen met 
kinderen; deze coupons mogen alleen 

20. wijst erop dat de economische 
ontwikkeling van de afgelopen honderd 
jaar – in alle lidstaten – een financieel 
potentieel heeft gecreëerd op grond 
waarvan de burgers meer dan ooit tevoren 
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worden gebruikt op goedgekeurde 
plaatselijke voedselmarkten zodat het 
voedingsgehalte van de producten kan 
worden gegarandeerd;

in staat zijn in hun dagelijks leven 
prioriteit te geven aan gezonde voeding;

Or. sv

Amendement 232
John Bowis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de lidstaten om coupons te 
helpen verstrekken voor vers fruit en 
groente voor mensen met een laag 
inkomen, vooral ouderen en vrouwen met 
kinderen; deze coupons mogen alleen 
worden gebruikt op goedgekeurde 
plaatselijke voedselmarkten zodat het 
voedingsgehalte van de producten kan 
worden gegarandeerd;

20. verzoekt de lidstaten om meer 
bekendheid te geven aan de voordelen van 
gezonde eetgewoonten en om het inzicht 
van de burger in voeding, de beste 
bronnen van nutriënten en andere goede 
voedingscomponenten, zoals vers fruit en 
groente, te bevorderen teneinde de 
Europese consumenten, vooral ouderen en 
vrouwen met kinderen,
keuzemogelijkheden aan de hand te doen
met betrekking tot de verwezenlijking en 
de handhaving van een optimale 
voedingsinname die het best is afgestemd 
op hun individuele leefstijl en gezondheid;

Or. en

Amendement 233
Frédérique Ries en Jules Maaten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de lidstaten om coupons te 
helpen verstrekken voor vers fruit en 
groente voor mensen met een laag 
inkomen, vooral ouderen en vrouwen met 

Schrappen
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kinderen; deze coupons mogen alleen 
worden gebruikt op goedgekeurde 
plaatselijke voedselmarkten zodat het 
voedingsgehalte van de producten kan 
worden gegarandeerd;

Or. en

Amendement 234
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de lidstaten om coupons te 
helpen verstrekken voor vers fruit en 
groente voor mensen met een laag 
inkomen, vooral ouderen en vrouwen met 
kinderen; deze coupons mogen alleen 
worden gebruikt op goedgekeurde 
plaatselijke voedselmarkten zodat het 
voedingsgehalte van de producten kan 
worden gegarandeerd;

Schrappen

Or. de

Amendement 235
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de lidstaten om coupons te 
helpen verstrekken voor vers fruit en 
groente voor mensen met een laag 
inkomen, vooral ouderen en vrouwen met 
kinderen; deze coupons mogen alleen 
worden gebruikt op goedgekeurde 
plaatselijke voedselmarkten zodat het 
voedingsgehalte van de producten kan 

Schrappen
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worden gegarandeerd;

Or. de

Amendement 236
Anne Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de lidstaten om coupons te 
helpen verstrekken voor vers fruit en 
groente voor mensen met een laag 
inkomen, vooral ouderen en vrouwen met 
kinderen; deze coupons mogen alleen 
worden gebruikt op goedgekeurde 
plaatselijke voedselmarkten zodat het 
voedingsgehalte van de producten kan 
worden gegarandeerd;

20. verzoekt de lidstaten en de Unie om 
maatregelen goed te keuren om lage-
inkomensgroepen in staat te stellen tegen 
redelijke prijzen groenten en fruit te 
kopen en er, meer algemeen, een 
evenwichtiger dieet op na te houden;

Or. fr

Amendement 237
Holger Krahmer en Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de lidstaten om coupons te 
helpen verstrekken voor vers fruit en 
groente voor mensen met een laag 
inkomen, vooral ouderen en vrouwen met 
kinderen; deze coupons mogen alleen 
worden gebruikt op goedgekeurde 
plaatselijke voedselmarkten zodat het 
voedingsgehalte van de producten kan 
worden gegarandeerd;

Schrappen

Or. de
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Amendement 238
Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. verzoekt de lidstaten om voor de 
gehele bevolking, met name 
achtergestelde groepen, een betere
toegang tot gezonde voeding te 
bevorderen, door de BTW-tarieven op 
evenwichtige voedingsproducten te 
verlagen;

Or. pt

Amendement 239
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. verzoekt de lidstaten om in het 
kader van sociale programma's te 
waarborgen dat ook sociaal 
achtergestelde groepen toegang hebben 
tot voeding van hoge kwaliteit;

Or. de

Amendement 240
Holger Krahmer en Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. verzoekt de lidstaten om het inzicht 
van de burger in voeding, geschikte
bronnen van nutriënten en andere goede
voedingscomponenten, zoals vers fruit en 
groente, te bevorderen, zodat de Europese 
consumenten, vooral ouderen en vrouwen 
met kinderen, keuzemogelijkheden 
krijgen met betrekking tot de 
verwezenlijking en de handhaving van 
een optimaal dieet dat het best is 
afgestemd op hun individuele leefstijl en 
gezondheid;

Or. de

Amendement 241
Philip Bushill-Matthews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de industrie om de 
eenpersoonsporties te herzien, met een 
breder scala aan keuzemogelijkheden voor 
kleine porties; verzoekt supermarkten, 
restaurants en fastfoodbedrijven om de 
beschikbaarheid van organische 
producten tegen een redelijke prijs te 
promoten;

21. verzoekt de industrie om de 
eenpersoonsporties te herzien, met een 
breder scala aan keuzemogelijkheden voor 
kleine porties;

Or. de

Amendement 242
John Bowis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de industrie om de 
eenpersoonsporties te herzien, met een 
breder scala aan keuzemogelijkheden voor 
kleine porties; verzoekt supermarkten, 
restaurants en fastfoodbedrijven om de 
beschikbaarheid van organische 
producten tegen een redelijke prijs te 
promoten;

21. verzoekt de industrie om de 
eenpersoonsporties te herzien, met een 
breder scala aan keuzemogelijkheden voor 
kleine porties;

Or. en

Amendement 243
Anne Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de industrie om de 
eenpersoonsporties te herzien, met een 
breder scala aan keuzemogelijkheden 
voor kleine porties; verzoekt 
supermarkten, restaurants en 
fastfoodbedrijven om de beschikbaarheid 
van organische producten tegen een 
redelijke prijs te promoten;

21. verzoekt supermarkten en restaurants 
om de beschikbaarheid van organische 
producten tegen een redelijke prijs te 
promoten;

Or. fr

Amendement 244
Linda McAvan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de industrie om de 
eenpersoonsporties te herzien, met een 
breder scala aan keuzemogelijkheden voor 

21. verzoekt de industrie om de 
eenpersoonsporties te herzien, met een 
breder scala aan keuzemogelijkheden voor 
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kleine porties; verzoekt supermarkten, 
restaurants en fastfoodbedrijven om de 
beschikbaarheid van organische producten 
tegen een redelijke prijs te promoten;

kleine porties; verzoekt supermarkten, 
restaurants en fastfoodbedrijven om 
keuzevrijheid van de consument en de 
beschikbaarheid van een breed scala aan
verse voedingsproducten, met inbegrip 
van organische producten, tegen een 
redelijke prijs te promoten;

Or. en

Amendement 245
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de industrie om de 
eenpersoonsporties te herzien, met een 
breder scala aan keuzemogelijkheden 
voor kleine porties; verzoekt 
supermarkten, restaurants en 
fastfoodbedrijven om de beschikbaarheid 
van organische producten tegen een 
redelijke prijs te promoten;

Schrappen

Or. de

Amendement 246
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de industrie om de 
eenpersoonsporties te herzien, met een 
breder scala aan keuzemogelijkheden 
voor kleine porties; verzoekt 
supermarkten, restaurants en 
fastfoodbedrijven om de beschikbaarheid 
van organische producten tegen een 

Schrappen
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redelijke prijs te promoten;

Or. de

Amendement 247
Kathalijne Maria Buitenweg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verzoekt om één duidelijk 
etiketteringssysteem dat ook op porties en 
niet alleen op gewicht is gebaseerd en 
waaruit de consument kan opmaken of 
een product gezond is;

Or. en

Amendement 248
Antonio De Blasio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. beveelt aan dat de lidstaten, naar 
het voorbeeld van coupons die op lokale 
voedselmarkten kunnen worden ingeruild 
tegen vers fruit en groente, voor de 
verstrekking van coupons voor 
sportactiviteiten zorgen die worden 
toegekend op basis van een beoordeling 
van de sociale situatie en de 
gezondheidstoestand;

Or. hu
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Amendement 249
Magor Imre Csibi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie de herziening 
te versnellen van de richtlijn van de Raad 
90/496/EEG van 24 september 1990 over 
de voedingsetikettering voor voedsel1 en 
daarbij rekening te houden met het feit 
dat etikettering voor de consument 
relevant en makkelijk te begrijpen moet 
zijn;

Schrappen

Or. en

Amendement 250
Adamos Adamou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie de herziening 
te versnellen van de richtlijn van de Raad 
90/496/EEG van 24 september 1990 over 
de voedingsetikettering voor voedsel1 en 
daarbij rekening te houden met het feit dat 
etikettering voor de consument relevant en 
makkelijk te begrijpen moet zijn;

22. verzoekt de Commissie de herziening 
te versnellen van de richtlijn van de Raad 
90/496/EEG van 24 september 1990 over 
de voedingsetikettering voor voedsel1 en 
daarbij rekening te houden met het feit dat 
etikettering voor de consument relevant en 
makkelijk te begrijpen moet zijn en niet 
misleidend mag zijn;·

Or. el

Amendement 251
John Bowis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22
                                               
1 PB L 276 van 6.10.1990, blz. 40.
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Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie de herziening 
te versnellen van de richtlijn van de Raad 
90/496/EEG van 24 september 1990 over 
de voedingsetikettering voor voedsel1 en 
daarbij rekening te houden met het feit dat 
etikettering voor de consument relevant en 
makkelijk te begrijpen moet zijn;

22. verzoekt de Commissie de herziening 
te versnellen van de richtlijn van de Raad 
90/496/EEG van 24 september 1990 over 
de voedingsetikettering voor voedsel1 en 
daarbij rekening te houden met het feit dat 
etikettering voor de consument relevant en 
makkelijk te begrijpen moet zijn, met 
inbegrip van een verplichte 
voedingsetikettering op de voorkant van 
de verpakking, onder gebruikmaking van 
een kleurcode;

Or. en

Amendement 252
Anne Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie de herziening 
te versnellen van de richtlijn van de Raad 
90/496/EEG van 24 september 1990 over 
de voedingsetikettering voor voedsel1 en 
daarbij rekening te houden met het feit dat 
etikettering voor de consument relevant en 
makkelijk te begrijpen moet zijn;

22. verzoekt de Commissie de herziening 
te versnellen van de richtlijn van de Raad 
90/496/EEG van 24 september 1990 over 
de voedingsetikettering voor voedsel1 en 
daarbij rekening te houden met het feit dat 
etikettering voor de consument zichtbaar, 
duidelijk en makkelijk te begrijpen moet 
zijn;

Or. fr

Amendement 253
Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

                                               
1 PB L 276 van 6.10.1990, blz. 40.
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Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie de herziening te 
versnellen van de richtlijn van de Raad 
90/496/EEG van 24 september 1990 over 
de voedingsetikettering voor voedsel1 en 
daarbij rekening te houden met het feit 
dat etikettering voor de consument relevant 
en makkelijk te begrijpen moet zijn;

22. is verheugd over het nieuwe voorstel 
van de Commissie tot herziening van de 
richtlijn van de Raad 90/496/EEG van 24 
september 1990 over de 
voedingsetikettering voor voedsel1, en 
dringt er bij haar op aan te waarborgen 
dat etikettering voor de consument relevant 
en makkelijk te begrijpen is;

Or. en

Amendement 254
Kathy Sinnott

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie de herziening 
te versnellen van de richtlijn van de Raad 
90/496/EEG van 24 september 1990 over 
de voedingsetikettering voor voedsel1 en 
daarbij rekening te houden met het feit dat 
etikettering voor de consument relevant en 
makkelijk te begrijpen moet zijn;

22. verzoekt de Commissie de herziening 
te versnellen van de richtlijn van de Raad 
90/496/EEG van 24 september 1990 over 
de voedingsetikettering voor voedsel1 en 
daarbij rekening te houden met het feit dat 
etikettering voor de consument relevant en 
makkelijk te begrijpen moet zijn; is van 
mening dat daarnaast de nadruk moet 
worden gelegd op de grote invloed van
allergieën en verslaving op individuele 
voedingspatronen en derhalve ook op het 
belang van op het individu afgestemde 
voeding;

Or. en

                                               
1 PB L 276 van 6.10.1990, blz. 40.
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Amendement 255
Linda McAvan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. verzoekt erom bij de herziening 
van de richtlijn een verplichte etikettering 
in te voeren voor ten minste de 8 
belangrijkste voedingsbestanddelen (vet, 
verzadigde vetten, zout, suiker, vezels, 
koolhydraten, energie en eiwitten), 
evenals een aparte etikettering voor 
kunstmatige transvetten;

Or. en

Amendement 256
Magor Imre Csibi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. is verheugd over het voorstel van 
de Commissie voor een verordening 
betreffende de verstrekking van 
voedselinformatie aan de consumenten, 
dat in verplichte voedingswaarde-
etikettering voor verwerkte 
voedselproducten voorziet; betreurt 
evenwel dat het voorstel van de 
Commissie voor het verstrekken van 
duidelijke en begrijpelijke informatie aan 
de consument via een etiketteringssysteem 
niet ver genoeg gaat;

Or. en
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Amendement 257
John Bowis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. verzoekt de Commissie voorts een 
uitvoerig onderzoek in te stellen naar het 
gezondheidseffect van het GLB, teneinde 
te evalueren of het beleid kan worden 
aangepast ter bevordering van de 
verbetering van eetgewoonten in Europa;

Or. en

Amendement 258
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. verzoekt de Commissie een 
Europa-wijd programma op te zetten, 
getiteld "Zelf verbouwen – zelf koken –
zelf toebereiden";

Or. de

Amendement 259
Linda McAvan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 ter. spreekt zich uit voor 
vereenvoudigde etiketteringssystemen op 
de voorkant van verpakkingen voor 
samengestelde, verwerkte
voedingsmiddelen en dranken, waarbij 
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inzichtelijke informatie wordt geleverd 
waaruit kan worden opgemaakt of het 
gehalte aan bepaalde ingrediënten zoals 
vet, zout en suiker relatief hoog, 
middelmatig of laag is;

Or. en

Amendement 260
Magor Imre Csibi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de mediasector om vrijwillig 
mee te werken aan het voorkomen van 
marketingpraktijken rond "ongezond 
voedsel" die gericht zijn op kinderen in de 
media; dringt er bij houders van 
intellectuele eigendomsrechten op aan om 
geen toestemming te verlenen dat 
stripfiguren worden ingezet voor 
advertenties voor dit soort voedsel;

23. verzoekt de mediasector om de 
noodzakelijke maatregelen te treffen ter 
voorkoming van marketingpraktijken rond 
"ongezond voedsel" die gericht zijn op 
kinderen en jongeren in de media, met 
inbegrip van nieuwe media; dringt er bij 
houders van intellectuele 
eigendomsrechten op aan om geen 
toestemming te verlenen dat stripfiguren 
worden ingezet voor advertenties voor dit 
soort voedsel;

Or. en

Amendement 261
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de mediasector om vrijwillig 
mee te werken aan het voorkomen van 
marketingpraktijken rond "ongezond 
voedsel" die gericht zijn op kinderen in de 
media; dringt er bij houders van 
intellectuele eigendomsrechten op aan om 

23. verzoekt de mediasector om vrijwillig 
mee te werken aan het voorkomen van 
marketingpraktijken rond "ongezond 
voedsel" die gericht zijn op kinderen in de 
media;
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geen toestemming te verlenen dat 
stripfiguren worden ingezet voor 
advertenties voor dit soort voedsel;

Or. sv

Amendement 262
Horst Schnellhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de mediasector om vrijwillig 
mee te werken aan het voorkomen van 
marketingpraktijken rond "ongezond 
voedsel" die gericht zijn op kinderen in de 
media; dringt er bij houders van 
intellectuele eigendomsrechten op aan om 
geen toestemming te verlenen dat 
stripfiguren worden ingezet voor 
advertenties voor dit soort voedsel;

23. verzoekt de mediasector om in 
samenwerking met de lidstaten en 
sportorganisaties in alle media meer 
prikkels te geven voor meer 
lichaamsbeweging en de beoefening van 
sport;

Or. de

Amendement 263
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de mediasector om vrijwillig 
mee te werken aan het voorkomen van 
marketingpraktijken rond "ongezond 
voedsel" die gericht zijn op kinderen in de 
media; dringt er bij houders van 
intellectuele eigendomsrechten op aan om 
geen toestemming te verlenen dat 
stripfiguren worden ingezet voor 
advertenties voor dit soort voedsel;

Schrappen
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Or. de

Amendement 264
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de mediasector om vrijwillig 
mee te werken aan het voorkomen van 
marketingpraktijken rond "ongezond 
voedsel" die gericht zijn op kinderen in de 
media; dringt er bij houders van 
intellectuele eigendomsrechten op aan om 
geen toestemming te verlenen dat 
stripfiguren worden ingezet voor 
advertenties voor dit soort voedsel;

23. verzoekt de mediasector om vrijwillig 
mee te werken aan het voorkomen van 
marketingpraktijken rond "ongezond 
voedsel" die gericht zijn op kinderen in de 
media;

Or. de

Amendement 265
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de mediasector om vrijwillig 
mee te werken aan het voorkomen van 
marketingpraktijken rond "ongezond 
voedsel" die gericht zijn op kinderen in de 
media; dringt er bij houders van 
intellectuele eigendomsrechten op aan om 
geen toestemming te verlenen dat 
stripfiguren worden ingezet voor 
advertenties voor dit soort voedsel;

23. verzoekt de mediasector om vast te 
houden aan bestaande en zo nodig nieuwe 
vrijwillige maatregelen in te voeren ter 
voorkoming van onverantwoorde 
marketingpraktijken voor
voedingsmiddelen en dranken die gericht 
zijn op kinderen in de media;

Or. en
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Amendement 266
Philip Bushill-Matthews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is doordrongen van het belang dat de 
media hebben bij het informeren, 
voorlichten en overreden in verband met 
een gezond evenwichtig dieet; beschouwt 
de vrijwillige benadering, waarvoor wordt 
gekozen in het voorstel voor een richtlijn 
over "Audiovisuele mediadiensten zonder 
grenzen"1 als ontoereikend;

24. herinnert aan het belang dat de media 
hebben bij het informeren, voorlichten en 
overreden in verband met een gezond 
evenwichtig dieet, evenals aan hun rol bij 
het scheppen van een stereotiep 
lichaamsbeeld;

Or. en

Amendement 267
Magor Imre Csibi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24 is doordrongen van het belang dat de 
media hebben bij het informeren, 
voorlichten en overreden in verband met 
een gezond evenwichtig dieet; beschouwt 
de vrijwillige benadering, waarvoor wordt 
gekozen in het voorstel voor een richtlijn 
over "Audiovisuele mediadiensten zonder 
grenzen"2 als ontoereikend;

24. is doordrongen van het belang dat de 
media hebben bij het informeren, 
voorlichten en overreden in verband met 
een gezond evenwichtig dieet; beschouwt 
de vrijwillige benadering, waarvoor wordt 
gekozen in een richtlijn over "Audiovisuele 
mediadiensten zonder grenzen"3 als 
ontoereikend; verzoekt om een 
communautair verbod op het adverteren 
voor producten met een hoog gehalte aan 
vet, suiker en zout rond of in 
programma's voor kinderen en jongeren;

                                               
1 COM(2005)0646 en COM(2007)0170 - 2005/0260(COD).
2 COM(2005)0646 en COM(2007)0170 - 2005/0260(COD).
3 Richtlijn 2007/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2007 tot wijziging van 
Richtlijn 89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisieomroepactiviteiten (PB L 332 van 18.12.2007, 
blz. 27).



PE400.373v01-00 132/168 AM\702355NL.doc

NL

Or. en

Amendement 268
Lambert van Nistelrooij en Avril Doyle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is doordrongen van het belang dat de 
media hebben bij het informeren, 
voorlichten en overreden in verband met 
een gezond evenwichtig dieet; beschouwt
de vrijwillige benadering, waarvoor wordt 
gekozen in het voorstel voor een richtlijn 
over "Audiovisuele mediadiensten zonder 
grenzen"1 als ontoereikend;

24. is doordrongen van het belang dat de 
media hebben bij het informeren, 
voorlichten en overreden in verband met 
een gezond evenwichtig dieet; is verheugd 
over de benadering waarvoor wordt 
gekozen in de richtlijn over "Audiovisuele 
mediadiensten zonder grenzen"2, die een 
duidelijk regelgevingskader voor reclame 
bevat, en roept de lidstaten en de 
Commissie op om aanbieders van 
mediadiensten aan te moedigen 
gedragscodes te ontwikkelen met 
betrekking tot ongepaste audiovisuele 
commerciële communicatie omtrent 
voedingsmiddelen en dranken; 

Or. en

Amendement 269
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is doordrongen van het belang dat de 
media hebben bij het informeren, 
voorlichten en overreden in verband met 

24. is doordrongen van het belang dat de 
media hebben bij het informeren, 
voorlichten en overreden in verband met 

                                               
1 COM(2005)0646 en COM(2007)0170 - 2005/0260(COD).
2 Richtlijn 2007/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2007 tot wijziging van 
Richtlijn 89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisieomroepactiviteiten (PB L 332 van 18.12.2007, 
blz. 27).
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een gezond evenwichtig dieet; beschouwt 
de vrijwillige benadering, waarvoor wordt 
gekozen in het voorstel voor een richtlijn 
over "Audiovisuele mediadiensten zonder 
grenzen"1 als ontoereikend;

een gezond evenwichtig dieet; wijst erop 
dat de media een belangrijke 
trendbepalende rol spelen met betrekking 
tot uiterlijk en voeding;

Or. sv

Amendement 270
Linda McAvan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is doordrongen van het belang dat de 
media hebben bij het informeren, 
voorlichten en overreden in verband met 
een gezond evenwichtig dieet; beschouwt 
de vrijwillige benadering, waarvoor wordt 
gekozen in het voorstel voor een richtlijn 
over "Audiovisuele mediadiensten zonder 
grenzen"1 als ontoereikend;

24: is doordrongen van het belang dat de 
media hebben bij het informeren, 
voorlichten en overreden in verband met 
een gezond evenwichtig dieet; beschouwt 
de vrijwillige benadering, waarvoor wordt 
gekozen in de richtlijn over "Audiovisuele 
mediadiensten zonder grenzen"2 als 
ontoereikend; verzoekt de Commissie een 
duidelijk systeem in te voeren voor
monitoring van de vrijwillige benadering, 
met de toezegging om 
wetgevingsvoorstellen te zullen indienen
indien bij de herziening mocht blijken dat 
de vrijwillige benadering heeft gefaald;

Or. en

Amendement 271
Frédérique Ries en Jules Maaten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

                                                                                                                                                  
1 COM(2005)0646 en COM(2007)0170 - 2005/0260(COD).
1 COM(2005)0646 en COM(2007)0170 - 2005/0260(COD).
2 Richtlijn 2007/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2007 tot wijziging van
Richtlijn 89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisieomroepactiviteiten (PB L 332 van 18.12.2007, 
blz. 27).
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Ontwerpresolutie Amendement

24. is doordrongen van het belang dat de 
media hebben bij het informeren, 
voorlichten en overreden in verband met 
een gezond evenwichtig dieet; beschouwt 
de vrijwillige benadering, waarvoor wordt 
gekozen in het voorstel voor een richtlijn 
over "Audiovisuele mediadiensten zonder 
grenzen"1 als ontoereikend;

24. is doordrongen van het belang dat de 
media hebben bij het informeren, 
voorlichten en overreden in verband met 
een gezond evenwichtig dieet; beschouwt 
de vrijwillige benadering, waarvoor wordt 
gekozen in de richtlijn over "Audiovisuele 
mediadiensten zonder grenzen"2 als stap in 
de goede richting, en roept de media-
exploitanten op om op nationaal niveau 
concrete maatregelen te nemen teneinde 
de voorschriften van die richtlijn ten 
uitvoer te leggen of te versterken;

Or. en

Amendement 272
Horst Schnellhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is doordrongen van het belang dat de 
media hebben bij het informeren, 
voorlichten en overreden in verband met 
een gezond evenwichtig dieet; beschouwt 
de vrijwillige benadering, waarvoor wordt 
gekozen in het voorstel voor een richtlijn 
over "Audiovisuele mediadiensten zonder 
grenzen" als ontoereikend;

24. is doordrongen van het belang dat de 
media hebben bij het informeren, 
voorlichten en overreden in verband met 
een gezond evenwichtig dieet;

Or. de

                                               
1 COM(2005)0646 en COM(2007)0170 - 2005/0260(COD).
2 Richtlijn 2007/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2007 tot wijziging van 
Richtlijn 89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisieomroepactiviteiten (PB L 332 van 18.12.2007, 
blz. 27)..
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Amendement 273
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is doordrongen van het belang dat de 
media hebben bij het informeren, 
voorlichten en overreden in verband met 
een gezond evenwichtig dieet; beschouwt 
de vrijwillige benadering, waarvoor wordt 
gekozen in het voorstel voor een richtlijn 
over "Audiovisuele mediadiensten zonder 
grenzen" als ontoereikend;

24. is doordrongen van het belang dat de 
media hebben bij het informeren, 
voorlichten en overreden in verband met 
een gezond evenwichtig dieet;

Or. de

Amendement 274
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is doordrongen van het belang dat de 
media hebben bij het informeren, 
voorlichten en overreden in verband met 
een gezond evenwichtig dieet; beschouwt 
de vrijwillige benadering, waarvoor wordt 
gekozen in het voorstel voor een richtlijn 
over "Audiovisuele mediadiensten zonder 
grenzen" als ontoereikend;

24. is doordrongen van het belang dat de 
media hebben bij het informeren, 
voorlichten en overreden in verband met 
een gezond evenwichtig dieet; beschouwt 
de vrijwillige benadering, waarvoor wordt 
gekozen in het voorstel voor een richtlijn 
over "Audiovisuele mediadiensten zonder 
grenzen" als toereikend;

Or. de

Amendement 275
Philip Bushill-Matthews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. is verheugd dat particuliere 
bedrijven die goed zijn voor meer dan 
50% van de reclame op het gebied van 
voedingsmiddelen en dranken, vrijwillige, 
maar sterke verbintenissen zijn 
aangedaan om alle reclame voor 
producten voor kinderen jonger dan 12 
jaar uit te bannen, met uitzondering van 
producten die aan bepaalde, op 
wetenschappelijke bewijzen en/of 
toepasselijke nationale en internationale 
voedingsrichtsnoeren gebaseerde 
voedingscriteria voldoen; is van oordeel 
dat genoeg tijd moet worden ingeruimd 
voor de monitoring van het effect dat deze 
verbintenissen in de praktijk hebben;

Or. en

Amendement 276
Adamos Adamou en Dimitrios Papadimoulis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. roept er met klem toe op om in de 
hele EU om reclame voor 
voedingsmiddelen met een hoog gehalte 
aan vet, suiker en zout na 21.00 uur strikt 
te verbieden;

Or. en

Amendement 277
Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. wijst erop dat reclame in nieuwe 
media en nieuwe, op kinderen gerichte 
marketingpraktijken, zoals tekstberichten 
op mobiele telefoons, online 
computerspelletjes en sponsoring van 
speeltuinen, eveneens moeten worden 
onderworpen aan de voor traditionele 
media ontwikkelde normen, en verzoekt 
om de spoedige invoering van 
doeltreffende maatregelen op EU-niveau 
om deze nieuwe praktijken te reguleren;

Or. en

Amendement 278
Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. is tegelijkertijd ingenomen met de 
vrijwillige toezegging (de zogeheten "EU 
Pledge") die recentelijk door 11 grote
concerns uit de voedingssector is gedaan 
om de op kinderen onder de 12 jaar 
gerichte reclame voor voedingsmiddelen 
en dranken op de tv, in de pers en in het 
Internet in de Europese Unie te beperken, 
maar benadrukt dat ervoor moet worden 
gezorgd dergelijke verbintenissen 
doeltreffend te laten monitoren door een 
onafhankelijk orgaan, om te waarborgen 
dat vorderingen naar behoren kunnen 
worden gemeten;

Or. en
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Amendement 279
Kathalijne Maria Buitenweg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. bepleit beschermde tijden en 
beperkingen voor reclame voor ongezond 
voedsel, vooral wanneer dit zich richt op 
kinderen; is ervan overtuigd dat het 
probleem van verborgen plaatsing van 
producten met een geringe voedingswaarde 
in films en tekenfilms eveneens op 
Europees niveau moet worden aangepakt;

25. bepleit beschermde tijden en een 
verbod op reclame voor ongezond voedsel, 
vooral wanneer dit zich richt op kinderen; 
is ervan overtuigd dat het probleem van 
verborgen plaatsing van producten met een 
geringe voedingswaarde in films en 
tekenfilms eveneens op Europees niveau 
moet worden aangepakt;

Or. en

Amendement 280
Philip Bushill-Matthews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. bepleit beschermde tijden en 
beperkingen voor reclame voor ongezond 
voedsel, vooral wanneer dit zich richt op 
kinderen; is ervan overtuigd dat het 
probleem van verborgen plaatsing van 
producten met een geringe voedingswaarde 
in films en tekenfilms eveneens op 
Europees niveau moet worden aangepakt;

25. bepleit beschermde tijden en 
beperkingen voor reclame voor ongezond 
voedsel, vooral wanneer dit zich richt op 
kinderen; is van oordeel dat het probleem 
van verborgen plaatsing van producten met 
een geringe voedingswaarde in films en 
tekenfilms eveneens op Europees niveau 
moet worden aangepakt;

Or. en

Amendement 281
Lambert van Nistelrooij en Avril Doyle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25
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Ontwerpresolutie Amendement

25. bepleit beschermde tijden en 
beperkingen voor reclame voor ongezond 
voedsel, vooral wanneer dit zich richt op 
kinderen; is ervan overtuigd dat het 
probleem van verborgen plaatsing van 
producten met een geringe voedingswaarde 
in films en tekenfilms eveneens op 
Europees niveau moet worden aangepakt;

25. verzoekt de industrie om zeer 
voorzichtig te zijn met reclame voor 
voedingsproducten die op kinderen is 
gericht, en bepleit beschermde tijden en 
beperkingen voor reclame voor ongezond 
voedsel, vooral wanneer dit zich richt op 
kinderen; is ervan overtuigd dat het 
probleem van verborgen plaatsing van 
producten met een geringe voedingswaarde 
in films en tekenfilms eveneens op 
Europees niveau moet worden aangepakt;

Or. en

Amendement 282
Linda McAvan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. bepleit beschermde tijden en 
beperkingen voor reclame voor ongezond 
voedsel, vooral wanneer dit zich richt op 
kinderen; is ervan overtuigd dat het 
probleem van verborgen plaatsing van 
producten met een geringe voedingswaarde 
in films en tekenfilms eveneens op 
Europees niveau moet worden aangepakt;

25. bepleit beschermde tijden en 
beperkingen voor reclame voor ongezond 
voedsel, vooral wanneer dit zich richt op 
kinderen, en er nauwlettend op toe te zien 
dat al deze beperkingen eveneens van 
toepassing zijn op nieuwe media zoals 
online computerspelletjes, pop-up-
advertenties en tekstberichten op mobiele 
telefoons; is ervan overtuigd dat het 
probleem van verborgen plaatsing van 
producten met een geringe voedingswaarde 
in films en tekenfilms eveneens op 
Europees niveau moet worden aangepakt;

Or. en
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Amendement 283
Frédérique Ries en Jules Maaten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. bepleit beschermde tijden en 
beperkingen voor reclame voor ongezond 
voedsel, vooral wanneer dit zich richt op 
kinderen; is ervan overtuigd dat het 
probleem van verborgen plaatsing van 
producten met een geringe 
voedingswaarde in films en tekenfilms 
eveneens op Europees niveau moet 
worden aangepakt;

Schrappen

Or. en

Amendement 284
Horst Schnellhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. bepleit beschermde tijden en 
beperkingen voor reclame voor ongezond 
voedsel, vooral wanneer dit zich richt op 
kinderen; is ervan overtuigd dat het 
probleem van verborgen plaatsing van 
producten met een geringe 
voedingswaarde in films en tekenfilms 
eveneens op Europees niveau moet 
worden aangepakt;

25. moedigt aanbieders van mediadiensten 
aan een gedragscode te ontwikkelen 
betreffende ongepaste audiovisuele 
commerciële communicatie, die 
kinderprogramma’s vergezelt of daar deel 
van uitmaakt, inzake voedingsmiddelen en 
dranken die voedingsstoffen en andere 
stoffen met nutritieve en fysiologische 
effecten bevatten, met name stoffen zoals 
vetten, trans-vetzuren, zout/natrium en 
suikers, waarvan een overmatig gebruik 
in het algehele dieet niet aanbevolen is;

Or. de
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Amendement 285
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. bepleit beschermde tijden en 
beperkingen voor reclame voor ongezond 
voedsel, vooral wanneer dit zich richt op 
kinderen; is ervan overtuigd dat het 
probleem van verborgen plaatsing van 
producten met een geringe voedingswaarde 
in films en tekenfilms eveneens op 
Europees niveau moet worden aangepakt;

25. bepleit beschermde tijden; is ervan 
overtuigd dat het probleem van verborgen 
plaatsing van producten met een geringe 
voedingswaarde in films en tekenfilms 
moet worden aangepakt;

Or. de

Amendement 286
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. bepleit beschermde tijden en 
beperkingen voor reclame voor ongezond 
voedsel, vooral wanneer dit zich richt op 
kinderen; is ervan overtuigd dat het 
probleem van verborgen plaatsing van 
producten met een geringe 
voedingswaarde in films en tekenfilms 
eveneens op Europees niveau moet 
worden aangepakt;

25. bepleit beschermde tijden en 
beperkingen voor reclame voor ongezond 
voedsel, vooral wanneer dit zich richt op 
kinderen;

Or. de

Amendement 287
Philip Bushill-Matthews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26
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Ontwerpresolutie Amendement

26. bepleit oprichting van een ad hoc 
waarnemingspost over adverteren in de 
media gericht op kinderen;

Schrappen

Or. en

Amendement 288
Lambert van Nistelrooij en Avril Doyle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. bepleit oprichting van een ad hoc 
waarnemingspost over adverteren in de 
media gericht op kinderen;

26. verzoekt de Commissie, de industrie en 
andere belanghebbende partijen die 
betrokken zijn bij het Europese 
actieplatform op het gebied van voeding, 
lichaamsbeweging en gezondheid, de 
transparante, participatieve en door een 
onafhankelijke instantie geverifieerde 
monitoring van de in het kader van het 
actieplatform aangegane vrijwillige 
verbintenissen voort te zetten en 
regelmatig verslag te doen van de 
gemaakte vorderingen;

Or. en

Amendement 289
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. bepleit oprichting van een ad hoc 
waarnemingspost over adverteren in de 
media gericht op kinderen;

Schrappen
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Or. sv

Amendement 290
John Bowis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. bepleit oprichting van een ad hoc 
waarnemingspost over adverteren in de 
media gericht op kinderen;

Schrappen

Or. en

Amendement 291
Horst Schnellhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. bepleit oprichting van een ad hoc 
waarnemingspost over adverteren in de 
media gericht op kinderen;

Schrappen

Or. de

Amendement 292
Kathy Sinnott

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. bepleit oprichting van een ad hoc 
waarnemingspost over adverteren in de 
media gericht op kinderen;

26. bepleit oprichting van een ad hoc 
waarnemingspost over adverteren in de 
media gericht op kinderen, rekening 
houdend met het feit dat dit een neutraal 
orgaan dient te zijn dat geen banden heeft 
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met de reclamesector;

Or. en

Amendement 293
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. bepleit oprichting van een ad hoc 
waarnemingspost over adverteren in de 
media gericht op kinderen;

Schrappen

Or. de

Amendement 294
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. bepleit oprichting van een ad hoc 
waarnemingspost over adverteren in de 
media gericht op kinderen;

Schrappen

Or. de

Amendement 295
Pilar Ayuso

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. verzoekt de lidstaten nogmaals om 
obesitas als chronische ziekte te erkennen 
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teneinde stigmatisering van zwaarlijvige 
mensen te voorkomen, en beveelt de 
lidstaten aan ervoor te zorgen dat zij 
toegang hebben tot een goede 
behandeling in het kader van de nationale 
gezondheidszorgstelsels;

Or. en

Amendement 296
Kathalijne Maria Buitenweg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. verzoekt om een verbod op het 
gebruik van kinderidolen voor de 
promotie van voedingsmiddelen met een 
hoog gehalte aan vet, suiker of zout onder 
kinderen;

Or. en

Amendement 297
Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. benadrukt de noodzaak om de 
consumenten, met name kinderen, te 
beschermen tegen misleidende reclame 
voor voedingsmiddelen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten voor een 
doeltreffende monitoring te zorgen en 
boetes op te leggen voor commerciële 
praktijken waardoor consumenten misleid 
zouden kunnen worden;

Or. pt
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Amendement 298
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. verzoekt de Raad en de Commissie 
om in de algemene media een EU-wijde 
campagne voor gezonde voeding en 
lichaamsbeweging te voeren;

Or. de

Amendement 299
Philip Bushill-Matthews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. erkent dat huisartsen doordrongen 
moeten worden van hun essentiële rol bij 
het tijdig opsporen van patiënten die het 
risico hebben van overgewicht en het feit
dat zij centraal moeten staan bij de 
bestrijding van de obesitasepidemie;

27. erkent dat gezondheidswerkers
doordrongen moeten worden van hun 
essentiële rol bij het tijdig opsporen van 
patiënten die het risico hebben van 
overgewicht, en is van mening dat zij 
belangrijke actoren zijn bij de bestrijding 
van de obesitasepidemie;

Or. en

Amendement 300
Avril Doyle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. erkent dat huisartsen doordrongen 
moeten worden van hun essentiële rol bij 

27. erkent dat huisartsen doordrongen 
moeten worden van hun essentiële rol bij 
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het tijdig opsporen van patiënten die het 
risico hebben van overgewicht en het feit 
dat zij centraal moeten staan bij de 
bestrijding van de obesitasepidemie;

het tijdig opsporen van patiënten die het 
risico hebben van overgewicht en hart- en 
vaatziekten, en het feit dat zij centraal 
moeten staan bij de bestrijding van de 
obesitasepidemie en niet-besmettelijke 
ziekten;

Or. en

Amendement 301
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. erkent dat huisartsen doordrongen 
moeten worden van hun essentiële rol bij 
het tijdig opsporen van patiënten die het 
risico hebben van overgewicht en het feit 
dat zij centraal moeten staan bij de 
bestrijding van de obesitasepidemie;

27. erkent dat huisartsen doordrongen 
moeten worden van hun essentiële rol bij 
het tijdig opsporen van patiënten die het 
risico hebben van overgewicht en het feit 
dat zij centraal moeten staan bij de 
bestrijding van de obesitasepidemie;
verzoekt ten behoeve van de ontwikkeling 
van maatregelen op communautair 
niveau om de definitie van Europese 
indicatoren, zoals buikomvang en andere 
risicofactoren met betrekking tot obesitas 
(met name abdominale obesitas);

Or. fr

Amendement 302
John Bowis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. erkent dat huisartsen doordrongen 
moeten worden van hun essentiële rol bij 
het tijdig opsporen van patiënten die het 
risico hebben van overgewicht en het feit 

27. erkent dat beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg doordrongen moeten 
worden van hun essentiële rol bij het tijdig 
opsporen van patiënten die het risico 
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dat zij centraal moeten staan bij de 
bestrijding van de obesitasepidemie;

hebben van overgewicht en het feit dat zij 
centraal moeten staan bij de bestrijding van 
de obesitasepidemie;

Or. en

Amendement 303
Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. erkent dat huisartsen doordrongen 
moeten worden van hun essentiële rol bij 
het tijdig opsporen van patiënten die het 
risico hebben van overgewicht en het feit 
dat zij centraal moeten staan bij de 
bestrijding van de obesitasepidemie;

27. erkent dat huisartsen, en met name ook 
kinderartsen, doordrongen moeten worden 
van hun essentiële rol bij het tijdig 
opsporen van patiënten die het risico 
hebben van overgewicht en het feit dat zij 
centraal moeten staan bij de bestrijding van 
de obesitasepidemie;

Or. de

Amendement 304
Adriana Poli Bortone

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. erkent dat huisartsen doordrongen 
moeten worden van hun essentiële rol bij 
het tijdig opsporen van patiënten die het 
risico hebben van overgewicht en het feit 
dat zij centraal moeten staan bij de 
bestrijding van de obesitasepidemie;

27. erkent dat huisartsen en apothekers
doordrongen moeten worden van hun 
essentiële rol bij het tijdig opsporen van 
patiënten die het risico hebben van 
overgewicht en het feit dat zij centraal 
moeten staan bij de gezamenlijke 
inspanningen ter bestrijding van de 
obesitasepidemie;

Or. it
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Amendement 305
Kathy Sinnott

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. erkent dat huisartsen doordrongen 
moeten worden van hun essentiële rol bij 
het tijdig opsporen van patiënten die het 
risico hebben van overgewicht en het feit 
dat zij centraal moeten staan bij de
bestrijding van de obesitasepidemie;

27. erkent dat gezondheidswerkers
doordrongen moeten worden van hun 
essentiële rol bij het tijdig opsporen van 
patiënten die het risico hebben van 
overgewicht en hart- en vaatziekten, en 
het feit dat zij centraal moeten staan in een 
gecoördineerde zorgverlening ter 
bestrijding van de obesitasepidemie en 
niet-besmettelijke ziekten; is bovendien
van mening dat de EU dient te investeren 
in educatieve maatregelen voor de 
verstrekking van wetenschappelijk 
gefundeerde informatie over 
gedragsondersteuning en scholing van 
patiënten aan diëtisten en 
voedingsdeskundigen, en meer financiële 
steun dient te verlenen om 
gezondheidswerkers in staat te stellen 
meer tijd te besteden aan preventie;

Or. en

Amendement 306
Antonios Trakatellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. erkent dat huisartsen doordrongen 
moeten worden van hun essentiële rol bij 
het tijdig opsporen van patiënten die het 
risico hebben van overgewicht en het feit 
dat zij centraal moeten staan bij de 
bestrijding van de obesitasepidemie;

27. erkent dat huisartsen doordrongen 
moeten worden van hun essentiële rol bij 
het tijdig opsporen van patiënten die het 
risico hebben van overgewicht en het feit 
dat zij centraal moeten staan bij de 
bestrijding van de obesitasepidemie; 
benadrukt derhalve het belang van het 
uitvoeren van systematisch 
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antropometrische routinemetingen in 
combinatie met screening op andere 
cardiometabolische risicofactoren, 
teneinde de comorbiditeit van 
overgewicht/obesitas op het niveau van de 
primaire gezondheidszorg te kunnen 
evalueren;

Or. en

Amendement 307
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. erkent dat huisartsen doordrongen 
moeten worden van hun essentiële rol bij 
het tijdig opsporen van patiënten die het 
risico hebben van overgewicht en het feit 
dat zij centraal moeten staan bij de 
bestrijding van de obesitasepidemie;

Schrappen

Or. de

Amendement 308
Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. erkent dat huisartsen doordrongen 
moeten worden van hun essentiële rol bij 
het tijdig opsporen van patiënten die het 
risico hebben van overgewicht en het feit 
dat zij centraal moeten staan bij de 
bestrijding van de obesitasepidemie;

27. erkent dat beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg doordrongen moeten 
worden van hun essentiële rol bij het tijdig 
opsporen van patiënten die het risico 
hebben van overgewicht en het feit dat zij 
centraal moeten staan bij de bestrijding van 
de obesitasepidemie; beveelt aan om 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg ter ondersteuning van
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hun werkzaamheden toegang te verlenen 
tot nascholing en wetenschappelijk 
gefundeerde informatie over 
gedragstherapieën;

Or. de

Amendement 309
Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. moedigt de gezondheidszorg en de 
wetenschap aan om abdominale obesitas 
te erkennen als belangrijke factor voor 
het ontstaan van voor cardiometabolische 
afwijkingen, en zorg te dragen voor de 
meting, evaluatie en behandeling van deze 
vorm van obesitas;

Or. en

Amendement 310
Dan Jørgensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. onderstreept dat industrieel 
verwerkte transvetzuren een aangetoond, 
ernstig en onnodig risico voor de 
gezondheid van de Europese bevolking 
vormen en dienen te worden aangepakt 
middels een daartoe geschikt 
wetgevingsinitiatief dat erop is gericht de 
industriële verwerking van transvetzuren 
in voedingsmiddelen op doeltreffende 
wijze uit te bannen;
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Or. en

Amendement 311
Dorette Corbey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. wijst op het probleem van 
malnutrition, een toestand waarin een 
deficiëntie, een overmaat of een 
onevenwichtigheid van voedselopname 
meetbare ongunstige gevolgen heeft voor 
weefsel, lichaamsvorm en -functie; wijst 
er voorts op dat Malnutrition een zware 
last is voor zowel individueel welbevinden 
als voor de samenleving met name de 
gezondheidszorg en dat het leidt tot 
verhoogde mortaliteit, langere 
ziekenhuisverblijven, verhoogde 
complicaties en verminderde 
levenskwaliteit voor patiënten; herinnert 
eraan dat extra ziekenhuisdagen en 
behandeling van complicaties als gevolg 
van malnutrition miljarden euro´s publiek 
geld per jaar kosten.

Or. nl

Amendement 312
Antonio De Blasio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. beveelt tevens aan om naast de 
bovengenoemde maatregelen gebruik te 
maken van de mogelijkheden van de 
media om kinderen een gezonde 
levensstijl aan te leren via positieve 
reclame en het geven van aantrekkelijke 



AM\702355NL.doc 153/168 PE400.373v01-00

NL

voorbeelden voor gezonde voeding en 
regelmatige lichaamsbeweging;

Or. hu

Amendement 313
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. erkent dat huisartsen doordrongen 
moeten worden van hun essentiële rol bij 
het tijdig opsporen van patiënten die het 
risico hebben van overgewicht en het feit 
dat zij centraal moeten staan bij de 
bestrijding van de obesitasepidemie;

Or. de

Amendement 314
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is overtuigd van het nut van volledige 
erkenning van de vakbekwaamheid van 
medische professionals als "klinische 
diëtisten" alsook "voedingsdeskundigen"; 
dringt er bij de lidstaten op aan om deze 
mensen een taak te geven op scholen en 
op alle werkplekken;

Schrappen

Or. sv
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Amendement 315
Adriana Poli Bortone

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is overtuigd van het nut van volledige 
erkenning van de vakbekwaamheid van 
medische professionals als "klinische 
diëtisten" alsook "voedingsdeskundigen"; 
dringt er bij de lidstaten op aan om deze 
mensen een taak te geven op scholen en op 
alle werkplekken;

28. is overtuigd van het nut van volledige 
erkenning van de vakbekwaamheid van 
medische professionals als "klinische 
diëtisten" alsook "voedingsdeskundigen"; 
dringt er bij de lidstaten op aan om deze 
mensen een taak te geven op scholen en op 
alle werkplekken; is van oordeel dat in de 
opleiding van deze professionals de 
nodige aandacht dient te worden besteed 
aan gender-, culturele, etnische en 
leeftijdsverschillen in de algemene 
bevolking;

Or. it

Amendement 316
Antonio De Blasio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is overtuigd van het nut van volledige 
erkenning van de vakbekwaamheid van 
medische professionals als "klinische 
diëtisten" alsook "voedingsdeskundigen"; 
dringt er bij de lidstaten op aan om deze 
mensen een taak te geven op scholen en op 
alle werkplekken;

28. is overtuigd van het nut van volledige 
erkenning van de vakbekwaamheid van 
medische professionals als "klinische 
diëtisten" alsook "voedingsdeskundigen"; 
dringt er bij de lidstaten op aan om deze 
mensen of andere medische en 
gezondheidsdeskundigen een taak te geven 
op scholen en op alle werkplekken;

Or. hu
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Amendement 317
Kathy Sinnott

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is overtuigd van het nut van volledige 
erkenning van de vakbekwaamheid van 
medische professionals als "klinische 
diëtisten" alsook "voedingsdeskundigen"; 
dringt er bij de lidstaten op aan om deze 
mensen een taak te geven op scholen en 
op alle werkplekken;

28. is overtuigd van het nut van volledige 
erkenning van de vakbekwaamheid van 
medische professionals als "klinische 
diëtisten" alsook "voedingsdeskundigen"; 
dringt er bij de lidstaten op aan om hen in 
te zetten op scholen en op alle werkplekken
om hen op deze wijze gemakkelijk 
toegankelijk te maken voor het publiek;

Or. en

Amendement 318
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is overtuigd van het nut van volledige 
erkenning van de vakbekwaamheid van 
medische professionals als "klinische 
diëtisten" alsook "voedingsdeskundigen"; 
dringt er bij de lidstaten op aan om deze 
mensen een taak te geven op scholen en 
op alle werkplekken;

28. is overtuigd van het nut van volledige 
erkenning van de vakbekwaamheid van 
medische professionals als "klinische 
diëtisten" alsook "voedingsdeskundigen";

Or. de

Amendement 319
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28
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Ontwerpresolutie Amendement

28. is overtuigd van het nut van volledige 
erkenning van de vakbekwaamheid van 
medische professionals als "klinische 
diëtisten" alsook "voedingsdeskundigen"; 
dringt er bij de lidstaten op aan om deze 
mensen een taak te geven op scholen en 
op alle werkplekken;

28. is overtuigd van het nut van volledige 
erkenning van de vakbekwaamheid van 
medische professionals als "klinische 
diëtisten" alsook "voedingsdeskundigen"; 
dringt er bij de lidstaten op aan om deze 
erkenning te bevorderen;

Or. de

Amendement 320
Avril Doyle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de Commissie om de beste 
medische praktijken te bevorderen alsook 
informatiecampagnes over 
zwaarlijvigheidproblemen en speciaal het 
buikje; dringt er bij de Commissie op aan 
informatie te verstrekken over de gevaren 
van thuisdiëten, vooral wanneer deze 
gepaard gaan met het gebruik van 
slankheidsmiddelen zonder medisch 
voorschrift;

29. verzoekt de Commissie om, 
bijvoorbeeld via het Europees 
Gezondheidsforum, de beste medische 
praktijken te bevorderen; dringt er bij de 
Commissie op aan informatie te 
verstrekken over de gevaren van 
thuisdiëten, vooral wanneer deze gepaard 
gaan met het gebruik van 
slankheidsmiddelen zonder medisch 
voorschrift;

Or. en

Amendement 321
Adamos Adamou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de Commissie om de beste 
medische praktijken te bevorderen alsook 

29. verzoekt de Commissie om de beste 
medische praktijken te bevorderen alsook 
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informatiecampagnes over 
zwaarlijvigheidproblemen en speciaal het 
buikje; dringt er bij de Commissie op aan 
informatie te verstrekken over de gevaren 
van thuisdiëten, vooral wanneer deze 
gepaard gaan met het gebruik van 
slankheidsmiddelen zonder medisch 
voorschrift;

informatiecampagnes over 
zwaarlijvigheidproblemen en speciaal het 
buikje; dringt er bij de Commissie op aan 
informatie te verstrekken over de gevaren 
van thuisdiëten, vooral wanneer deze 
gepaard gaan met het gebruik van 
slankheidsmiddelen zonder medisch 
voorschrift; merkt op dat het zinvol zou 
zijn om in de ziekenhuizen van de 
lidstaten programma's en gesprekken over 
de bestrijding van obesitas te organiseren;

Or. el

Amendement 322
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de Commissie om de beste 
medische praktijken te bevorderen alsook 
informatiecampagnes over 
zwaarlijvigheidproblemen en speciaal het 
buikje; dringt er bij de Commissie op aan 
informatie te verstrekken over de gevaren 
van thuisdiëten, vooral wanneer deze 
gepaard gaan met het gebruik van 
slankheidsmiddelen zonder medisch 
voorschrift;

29. verzoekt de Commissie om de beste 
medische praktijken te bevorderen alsook 
informatiecampagnes over 
zwaarlijvigheidproblemen en speciaal het 
buikje die de aandacht te vestigen op 
cardiovasculaire risico's; dringt er bij de 
Commissie op aan informatie te 
verstrekken over de gevaren van 
thuisdiëten, vooral wanneer deze gepaard 
gaan met het gebruik van 
slankheidsmiddelen zonder medisch 
voorschrift;

Or. fr

Amendement 323
Miroslav Mikolášik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29
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Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de Commissie om de beste 
medische praktijken te bevorderen alsook 
informatiecampagnes over 
zwaarlijvigheidproblemen en speciaal het 
buikje; dringt er bij de Commissie op aan 
informatie te verstrekken over de gevaren 
van thuisdiëten, vooral wanneer deze 
gepaard gaan met het gebruik van 
slankheidsmiddelen zonder medisch 
voorschrift;

29. verzoekt de Commissie om de beste 
medische praktijken te bevorderen alsook 
informatiecampagnes over 
zwaarlijvigheidproblemen en speciaal het 
buikje; dringt er op aan de potentiële rol 
van klinisch geteste medicamenten voor 
gewichtsvermindering te onderzoeken, die 
waar mogelijk een aanvulling kunnen 
vormen op gezonde voeding en 
lichaamsbeweging;

Or. en

Amendement 324
Adriana Poli Bortone

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de Commissie om de beste 
medische praktijken te bevorderen alsook 
informatiecampagnes over 
zwaarlijvigheidproblemen en speciaal het 
buikje; dringt er bij de Commissie op aan 
informatie te verstrekken over de gevaren 
van thuisdiëten, vooral wanneer deze 
gepaard gaan met het gebruik van 
slankheidsmiddelen zonder medisch 
voorschrift;

29. verzoekt de Commissie om de beste 
medische praktijken te bevorderen alsook 
informatiecampagnes over 
zwaarlijvigheidproblemen en speciaal het 
buikje, en steun te verlenen aan 
scholingscampagnes inzake preventie 
voor beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg en 
publieksvoorlichtingscampagnes over de 
voorkoming van verschillende 
cardiovasculaire risico's; dringt er bij de 
Commissie op aan informatie te 
verstrekken over de gevaren van 
thuisdiëten, vooral wanneer deze gepaard 
gaan met het gebruik van 
slankheidsmiddelen zonder medisch 
voorschrift;

Or. it
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Amendement 325
Kathy Sinnott

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de Commissie om de beste 
medische praktijken te bevorderen alsook 
informatiecampagnes over 
zwaarlijvigheidproblemen en speciaal het 
buikje; dringt er bij de Commissie op aan 
informatie te verstrekken over de gevaren 
van thuisdiëten, vooral wanneer deze 
gepaard gaan met het gebruik van 
slankheidsmiddelen zonder medisch 
voorschrift;

29. verzoekt de Commissie om de beste 
medische praktijken te bevorderen, 
bijvoorbeeld via het Europees 
Gezondheidsforum, alsook 
informatiecampagnes over 
zwaarlijvigheidproblemen en speciaal het 
buikje; dringt er bij de Commissie op aan 
informatie te verstrekken over de gevaren 
van thuisdiëten, vooral wanneer deze 
gepaard gaan met het gebruik van 
slankheidsmiddelen zonder medisch 
voorschrift en advies;

Or. en

Amendement 326
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de Commissie om de beste 
medische praktijken te bevorderen alsook 
informatiecampagnes over 
zwaarlijvigheidproblemen en speciaal het 
buikje; dringt er bij de Commissie op aan 
informatie te verstrekken over de gevaren 
van thuisdiëten, vooral wanneer deze 
gepaard gaan met het gebruik van 
slankheidsmiddelen zonder medisch 
voorschrift;

29. verzoekt de Commissie om de beste 
medische praktijken te bevorderen alsook 
informatiecampagnes over 
zwaarlijvigheidproblemen en speciaal het 
buikje; dringt er bij de Commissie op aan 
informatie te verstrekken over de gevaren 
van thuisdiëten, vooral wanneer deze 
gepaard gaan met het gebruik van 
slankheidsmiddelen zonder medisch 
voorschrift; verzoekt de Commissie meer 
aandacht te besteden aan het probleem 
van verkeerde voeding, malnutritie en 
dehydratie;

Or. de
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Amendement 327
Antonios Trakatellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de Commissie om de beste 
medische praktijken te bevorderen alsook 
informatiecampagnes over 
zwaarlijvigheidproblemen en speciaal het 
buikje; dringt er bij de Commissie op aan 
informatie te verstrekken over de gevaren 
van thuisdiëten, vooral wanneer deze 
gepaard gaan met het gebruik van 
slankheidsmiddelen zonder medisch 
voorschrift;

29. verzoekt de Commissie om de 
ontwikkeling van Europese 
antropometrische indicatoren en 
richtsnoeren inzake cardiometabolische 
risicofactoren die met obesitas verband 
houden, teneinde de beste medische 
praktijken te bevorderen alsook 
informatiecampagnes over 
zwaarlijvigheidproblemen en speciaal het 
buikje; dringt er bij de Commissie op aan 
informatie te verstrekken over de gevaren 
van thuisdiëten, vooral wanneer deze 
gepaard gaan met het gebruik van 
slankheidsmiddelen zonder medisch 
voorschrift;

Or. en

Amendement 328
Pilar Ayuso

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. erkent dat de pogingen van vele 
Europese burgers om hun gewicht te 
beheersen, door dieetproducten en –kuren 
worden ondermijnd die niet op grondig, 
klinisch wetenschappelijk onderzoek zijn 
gebaseerd, misleidende informatie 
bevatten en niet op medische adviezen 
berusten; verzoekt de Commissie een 
diepgaand onderzoek in te stellen naar de 
markt voor afslankkuren en -producten 
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en daarbij een duidelijk onderscheid te 
maken tussen klinische getoetste en niet-
getoetste kuren en producten;

Or. en

Amendement 329
John Bowis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om onderzoek te financieren 
naar de verbanden tussen obesitas en 
chronische ziekten als kanker en diabetes, 
aangezien de factoren die het meest 
bijdragen tot de toename van de 
obesitasprevalentie, door middel van 
epidemiologisch onderzoek dienen te 
worden vastgesteld; verzoekt tevens om 
studies waarin de effectiviteit van 
verschillende behandelingen wordt 
vergeleken en geëvalueerd;

Or. en

Amendement 330
Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. erkent dat de pogingen van vele 
Europese burgers om hun gewicht te 
beheersen, door dieetproducten en –kuren 
worden ondermijnd die niet op grondig, 
klinisch wetenschappelijk onderzoek zijn 
gebaseerd, misleidende informatie 
bevatten en niet op medische adviezen 
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berusten; verzoekt de Commissie een 
diepgaand onderzoek in te stellen naar de 
markt voor afslankkuren en -producten 
en daarbij een duidelijk onderscheid te 
maken tussen klinische getoetste en niet-
getoetste kuren en producten;

Or. de

Amendement 331
Antonios Trakatellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. verzoekt de lidstaten een systeem 
op te zetten ter waarborging van de 
toegang tot een kwalitatief hoogstaande 
verrichting van diensten ter voorkoming, 
screening en beheersing van overgewicht, 
obesitas en daarmee verband houdende 
chronische aandoeningen;

Or. en

Amendement 332
Kathy Sinnott

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 ter. verzoekt het Europees Parlement 
en de Commissie om fundamenteel 
onderzoek naar de verbanden tussen 
obesitas en chronische ziekten als kanker 
te financieren, evenals studies waarin 
verschillende behandelingen worden
vergeleken en geëvalueerd; is van mening 
dat epidemiologisch onderzoek dient te 
worden verricht om de factoren die het 
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meest bijdragen tot de toename van de 
obesitasprevalentie vast te stellen en om, 
in combinatie met behandelingsstudies en 
psychologisch onderzoek, factoren aan te 
wijzen die tot verandering zouden kunnen 
bijdragen; 

Or. en

Amendement 333
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. is verheugd dat suikerziekte en obesitas 
zijn opgenomen als prioriteiten in het 7de 
Kaderprogramma voor gezondheid;

30. is verheugd dat suikerziekte en obesitas 
zijn opgenomen als prioriteiten in het aan 
gezondheid gewijde deel van het 7de 
kaderprogramma, aangezien diabetes een 
chronische ziekte is die vaak verband 
houdt met obesitas, met name abdominale 
obesitas;

Or. fr

Amendement 334
Adriana Poli Bortone

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. is verheugd dat suikerziekte en obesitas 
zijn opgenomen als prioriteiten in het 7de 
Kaderprogramma voor gezondheid;

30. is verheugd dat suikerziekte en obesitas 
zijn opgenomen als prioriteiten in het aan 
gezondheid gewijde deel van het 7de 
kaderprogramma en roept ertoe op daarin 
ook de overige risicofactoren voor 
cardiovasculaire aandoeningen op te 
nemen;

Or. it
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Amendement 335
Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. is verheugd dat suikerziekte en obesitas 
zijn opgenomen als prioriteiten in het 7de 
Kaderprogramma voor gezondheid;

30. is verheugd dat suikerziekte en obesitas 
zijn opgenomen als prioriteiten in het aan 
gezondheid gewijde deel van het 7de 
kaderprogramma en verzoekt de 
Commissie fundamenteel onderzoek te 
financieren, onder meer met betrekking 
tot de identificatie en evaluatie van 
multivariabele biomarkers in bepaalde 
subgroepen van de bevolking, teneinde 
inzicht te krijgen in de biologische 
mechanismen die ten grondslag liggen 
aan obesitas;

Or. en

Amendement 336
Philip Bushill-Matthews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. wijst erop dat naar schatting 40% 
van de ziekenhuispatiënten en 80% van de 
bewoners van bejaardentehuizen 
ondervoed zijn; verzoekt de lidstaten de 
kwantiteit en de kwaliteit van de voeding 
in ziekenhuizen en bejaardentehuizen te 
verbeteren, opdat de opnameduur in 
ziekenhuizen kan worden verminderd;

Or. en
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Amendement 337
Adamos Adamou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. pleit voor verder wetenschappelijk 
onderzoek naar en screening van 
abdominale obesitas in de context van het 
kaderprogramma voor onderzoek van de 
EU;

Or. el

Amendement 338
John Bowis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. pleit voor verder wetenschappelijk 
onderzoek naar en screening van 
abdominale obesitas in de context van het 
kaderprogramma voor onderzoek van de 
EU;

Or. en

Amendement 339
Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie 
te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie, alsmede aan de regeringen en 
parlementen van de lidstaten;

31. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie 
te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie, alsmede aan de regeringen en 
parlementen van de lidstaten en de 
kandidaat-lidstaten en de 
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Wereldgezondheidsorganisatie.

Or. en

Amendement 340
Adriana Poli Bortone

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
om voor een meer holistische benadering 
inzake voeding te kiezen en om op het 
gebied van voeding en gezondheid, naast 
obesitas, prioriteit te geven aan 
malnutritie en dit onderwerp waar 
mogelijk op te nemen in door de EU 
gefinancierde onderzoeksinitiatieven en 
partnerschappen op EU-niveau;

Or. en

Amendement 341
Antonio De Blasio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. is ervan overtuigd dat, zowel op 
Europees als op nationaal niveau, een 
horizontale aanpak nodig is om in alle 
opzichten gezonde eetgewoonten en 
levensstijlen te ontwikkelen en te 
promoten en om de bestaande problemen, 
gezien het multisectorale karakter 
daarvan, op te kunnen lossen;

Or. hu
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Amendement 342
Adriana Poli Bortone

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 ter. verzoekt de lidstaten om de 
bevordering van opleidingen en 
activiteiten voor medici en 
gezondheidswerkers, gericht op de 
stimulering van screening, diagnose en 
behandeling van abdominale obesitas;

Or. it

Amendement 343
Antonio De Blasio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 ter. benadrukt het belang van een 
horizontale aanpak van de problemen die 
verbonden zijn aan voeding, overgewicht 
en obesitas, met name met betrekking tot 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
van de Europese Unie, waarin bij de 
besluitvorming over communautaire 
steunverlening momenteel geen aandacht 
wordt geschonken aan de 
gezondheidseffecten van gesubsidieerde 
programma's;

Or. hu

Amendement 344
Adriana Poli Bortone

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

30 quater. verzoekt de Commissie om 
Europa-wijde voorlichtingscampagnes te 
bevorderen die zijn gericht op het 
algemene publiek en met name op 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg, om het bewustzijn voor 
de risico's van abdominale obesitas te 
vergroten;

Or. it
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