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Poprawka 1
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Tytuł

Projekt rezolucji Poprawka

w sprawie białej księgi na temat zagadnień 
zdrowotnych związanych z odżywianiem, 
nadwagą i otyłością

w sprawie białej księgi na temat zagadnień 
zdrowotnych związanych z odżywianiem, 
nadwagą, otyłością, złym odżywianiem i 
niedożywieniem

Or. de

Poprawka 2
John Bowis

Projekt rezolucji
Odniesienie 6 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając konkluzje Rady ds. 
zatrudnienia, polityki społecznej, zdrowia 
i konsumentów z dnia 5 i 6 grudnia 
2007 r. dotyczące wprowadzenia w życie 
strategii UE w sprawie zagadnień 
zdrowotnych związanych z odżywianiem, 
nadwagą i otyłością,

Or. en

Poprawka 3
Lambert van Nistelrooij i Avril Doyle

Projekt rezolucji
Odniesienie 6 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając konkluzje Rady ds. 
zatrudnienia, polityki społecznej, zdrowia 
i konsumentów z dnia 6 grudnia 2007 r. 
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dotyczące strategii dla Europy w sprawie 
odżywiania, nadwagi i otyłości,

Or. en

Poprawka 4
John Bowis

Projekt rezolucji
Odniesienie 8 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając zieloną księgę Komisji na 
temat nowej kultury mobilności w mieście 
(COM(2007)0551),

Or. en

Poprawka 5
Avril Doyle

Projekt rezolucji
Odniesienie 9 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając zieloną księgę Komisji na 
temat nowej kultury mobilności w mieście 
(COM(2007)0551),

Or. en

Poprawka 6
Avril Doyle

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że nadwaga oraz A. mając na uwadze, że nadwaga oraz 
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otyłość stają się coraz większą epidemią i 
stanowią jedną z głównych przyczyn 
chorób w Europie,

otyłość stają się coraz większą epidemią i 
stanowią jedną z głównych przyczyn 
umieralności i chorób w Europie,

Or. en

Poprawka 7
John Bowis

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że nadwaga oraz 
otyłość stają się coraz większą epidemią i 
stanowią jedną z głównych przyczyn 
chorób w Europie,

A. mając na uwadze, że nadwaga, otyłość 
i choroba związana z odżywianiem stają 
się coraz większą epidemią i stanowią 
jedną z głównych przyczyn umieralności 
i chorób w Europie,

Or. en

Poprawka 8
Linda McAvan

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że nadwaga oraz 
otyłość stają się coraz większą epidemią i 
stanowią jedną z głównych przyczyn 
chorób w Europie,

A. mając na uwadze, że nadwaga, otyłość 
i choroby związane z odżywianiem stają 
się coraz większą epidemią i stanowią 
jedną z głównych przyczyn umieralności 
i chorób w Europie,

Or. en
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Poprawka 9
Horst Schnellhardt

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że nadwaga oraz 
otyłość stają się coraz większą epidemią i 
stanowią jedną z głównych przyczyn 
chorób w Europie,

A. mając na uwadze, że nadwaga oraz 
otyłość występują coraz częściej i stanowią
jedną z głównych przyczyn chorób w 
Europie, 

Or. de

Poprawka 10
Kathy Sinnott

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że nadwaga oraz 
otyłość stają się coraz większą epidemią i 
stanowią jedną z głównych przyczyn
chorób w Europie,

A. mając na uwadze, że nadwaga oraz 
otyłość stają się coraz większą epidemią i 
stanowią główne przyczyny umieralności 
i chorób w Europie,

Or. en

Poprawka 11
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że nadwaga oraz 
otyłość stają się coraz większą epidemią i 
stanowią jedną z głównych przyczyn 
chorób w Europie,

A. mając na uwadze, że nadwaga oraz 
otyłość, a także złe odżywianie i 
niedożywienie stają się coraz większą
epidemią i stanowią jedną z głównych 
przyczyn chorób w Europie,
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Or. de

Poprawka 12
Antonios Trakatellis

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że nadwaga oraz 
otyłość stają się coraz większą epidemią i 
stanowią jedną z głównych przyczyn 
chorób w Europie, 

A. mając na uwadze, że nadwaga oraz 
otyłość są coraz większą epidemią i 
stanowią jedną z głównych przyczyn 
chorób w Europie,

Or. en

Poprawka 13
Adriana Poli Bortone

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

A a. mając na uwadze, że nadwaga/otyłość 
wraz z paleniem papierosów, dyslipidemią, 
nadciśnieniem, cukrzycą, złym 
odżywianiem się, siedzącym trybem życia, 
stresem i zanieczyszczeniem 
atmosferycznym przyczyniają się w 92% 
do ogólnego zagrożenia chorobami 
układu krążenia i stanowią pierwszą 
przyczynę zgonów wśród ludności Europy 
(1,9 milionów zgonów każdego roku w 
UE-25),

Or. it
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Poprawka 14
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że otyłość dotyka 
ponad 3 miliony dzieci, a nadwaga prawie 
22 miliony, a liczby te szybko rosną,

C. mając na uwadze, że otyłość dotyka 
ponad 5 milionów dzieci, a nadwaga 
prawie 22 miliony, a liczby te szybko 
rosną, w związku z czym w 2010 r. 
przewiduje się nadwagę lub otyłość u 
kolejnych 1,3 miliona dzieci rocznie,

Or. en

Poprawka 15
Philip Bushill-Matthews

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że zgodnie z 
szacunkami choroby związane z otyłością 
i nadwagą pochłaniają w Europie do 6% 
rządowych wydatków na opiekę 
zdrowotną; mając na uwadze, że 
pośrednie koszty tych chorób, generowane 
przykładowo przez zmniejszoną wydajność 
i urlopy chorobowe, są znacznie wyższe,

Or. en

Poprawka 16
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że otyłość brzuszna

Or. en

Poprawka 17
John Bowis

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że nawyki 
żywieniowe nabyte w dzieciństwie często 
pozostają w dorosłym życiu, a badania 
wykazały, że w przypadku otyłych dzieci 
prawdopodobieństwo stania się otyłymi 
dorosłymi jest większe,

Or. en

Poprawka 18
Christa Klaß

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że promień 
aktywności dzieci wokół domu bardzo się 
zmniejszył, ponieważ codzienne trasy 
coraz rzadziej pokonywane są pieszo czy 
na rowerze, a istniejące możliwości do 
podejmowania aktywności ruchowej 
uchodzą często za nieatrakcyjne lub nie 
uznaje się ich za takie.

Or. de
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Poprawka 19
Horst Schnellhardt

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że obywatele Europy 
żyją w środowisku sprzyjającym otyłości, 
gdzie spożycie wysokoenergetycznych 
pokarmów oraz siedzący tryb życia 
zwiększają ryzyko otyłości,

D. mając na uwadze, że obywatele Europy 
żyją w środowisku sprzyjającym otyłości, 
gdzie siedzący tryb życia zwiększają 
ryzyko otyłości,

Or. de

Poprawka 20
Kathy Sinnott

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że obywatele Europy 
żyją w środowisku sprzyjającym otyłości, 
gdzie spożycie wysokoenergetycznych 
pokarmów oraz siedzący tryb życia 
zwiększają ryzyko otyłości,

D. mając na uwadze, że obywatele Europy 
oraz w coraz większym stopniu dzieci żyją 
w środowisku sprzyjającym otyłości, gdzie 
spożycie wysokoenergetycznych 
pokarmów oraz siedzący tryb życia 
zwiększają ryzyko otyłości, uwzględniając 
ewidentnie występujące obecnie choroby 
związane z żywnością, niezależnie od ich 
fizycznego bądź psychicznego charakteru, 
które dotykając zwłaszcza młodszą część 
populacji,

Or. en

Poprawka 21
John Bowis

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że złe odżywianie 
się stanowi główny czynnik ryzyka dla 
innych chorób związanych z odżywianiem, 
które są głównymi przyczynami 
śmiertelności w UE, takimi jak zawał, 
nowotwory, cukrzyca i udar,

Or. en

Poprawka 22
Linda McAvan

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że złe odżywianie 
się stanowi główny czynnik ryzyka dla 
innych chorób związanych z odżywianiem, 
będących główną przyczyną śmiertelności 
w UE, w tym zawału, nowotworów, 
cukrzycy i udaru,

Or. en

Poprawka 23
Antonios Trakatellis

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że raport Światowej 
Organizacji Zdrowia o stanie zdrowia na 
świecie w 2005 r. wykazuje w sposób 
analityczny, że duża ilość zgonów i chorób 
jest powodowana przez siedem głównych 
czynników ryzyka, z których sześć 
(nadciśnienie, cholesterol, indeks masy 
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ciała, spożywanie niewystarczającej ilości 
owoców i warzyw, brak aktywności 
fizycznej i nadmierne spożywanie 
alkoholu) jest związanych z dietą i 
ćwiczeniami fizycznymi oraz mając na 
uwadze, że istotne jest zatem, by 
oddziaływać równocześnie na te czynniki 
warunkujące stan zdrowia w celu 
zapobiegania znaczącej liczbie zgonów 
i chorób,

Or. en

Poprawka 24
Anne Ferreira

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. uznając aktywność fizyczną za 
najważniejszy środek zapobiegający 
powstawaniu nadwagi i odnotowując z 
zaniepokojeniem, że jeden na trzech 
Europejczyków nie wykonuje w czasie 
wolnym jakichkolwiek ćwiczeń 
fizycznych, a tymczasem przeciętny 
Europejczyk spędza ponad pięć godzin 
dziennie w pozycji siedzącej,

E. uznając aktywność fizyczną połączoną 
ze zrównoważonym sposobem odżywiania 
się za najważniejszy środek zapobiegający 
powstawaniu nadwagi i  odnotowując z 
zaniepokojeniem, że jeden na trzech 
Europejczyków nie wykonuje w czasie 
wolnym jakichkolwiek ćwiczeń 
fizycznych, a tymczasem przeciętny 
Europejczyk spędza ponad pięć godzin 
dziennie w pozycji siedzącej oraz że 
sposoby odżywiania się wielu 
Europejczyków nie są zrównoważone,

Or. fr

Poprawka 25
John Bowis

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

E. uznając aktywność fizyczną za 
najważniejszy środek zapobiegający
powstawaniu nadwagi i odnotowując z 
zaniepokojeniem, że jeden na trzech 
Europejczyków nie wykonuje w czasie 
wolnym jakichkolwiek ćwiczeń 
fizycznych, a tymczasem przeciętny 
Europejczyk spędza ponad pięć godzin 
dziennie w pozycji siedzącej,

E. uznając aktywność fizyczną oraz 
odżywianie się w sposób zdrowy 
i zrównoważony za najważniejsze środki 
zapobiegające powstawaniu nadwagi 
i odnotowując z zaniepokojeniem, że jeden 
na trzech Europejczyków nie wykonuje 
w czasie wolnym jakichkolwiek ćwiczeń 
fizycznych, a tymczasem przeciętny 
Europejczyk spędza ponad pięć godzin 
dziennie w pozycji siedzącej,

Or. en

Poprawka 26
Linda McAvan

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. uznając aktywność fizyczną za 
najważniejszy środek zapobiegający 
powstawaniu nadwagi i odnotowując z 
zaniepokojeniem, że jeden na trzech 
Europejczyków nie wykonuje w czasie 
wolnym jakichkolwiek ćwiczeń 
fizycznych, a tymczasem przeciętny 
Europejczyk spędza ponad pięć godzin 
dziennie w pozycji siedzącej,

E. uznając aktywność fizyczną oraz 
zdrowe odżywianie się za najważniejszy 
środek zapobiegający powstawaniu 
nadwagi i odnotowując z zaniepokojeniem, 
że jeden na trzech Europejczyków nie 
wykonuje w czasie wolnym jakichkolwiek 
ćwiczeń fizycznych, a tymczasem 
przeciętny Europejczyk spędza ponad pięć 
godzin dziennie w pozycji siedzącej,

Or. en

Poprawka 27
Péter Olajos

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

E. uznając aktywność fizyczną za 
najważniejszy środek zapobiegający 
powstawaniu nadwagi i odnotowując z 
zaniepokojeniem, że jeden na trzech 
Europejczyków nie wykonuje w czasie 
wolnym jakichkolwiek ćwiczeń 
fizycznych, a tymczasem przeciętny 
Europejczyk spędza ponad pięć godzin 
dziennie w pozycji siedzącej,

E. uznając właściwe odżywianie się i 
aktywność fizyczną za najważniejszy 
środek zapobiegający powstawaniu 
nadwagi i odnotowując z zaniepokojeniem, 
że jeden na trzech Europejczyków nie 
wykonuje w czasie wolnym jakichkolwiek 
ćwiczeń fizycznych, a tymczasem 
przeciętny Europejczyk spędza ponad pięć 
godzin dziennie w pozycji siedzącej,

Or. hu

Poprawka 28
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. uznając aktywność fizyczną za 
najważniejszy środek zapobiegający 
powstawaniu nadwagi i odnotowując z 
zaniepokojeniem, że jeden na trzech 
Europejczyków nie wykonuje w czasie 
wolnym jakichkolwiek ćwiczeń 
fizycznych, a tymczasem przeciętny 
Europejczyk spędza ponad pięć godzin 
dziennie w pozycji siedzącej,

uznając aktywność fizyczną za 
najważniejszy środek zapobiegający 
powstawaniu nadwagi i ze świadomością,
że jeden na trzech Europejczyków nie 
wykonuje w czasie wolnym jakichkolwiek 
ćwiczeń fizycznych, a tymczasem 
przeciętny Europejczyk spędza ponad pięć 
godzin dziennie w pozycji siedzącej,

Or. de

Poprawka 29
John Bowis

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że otyłość brzuszna 
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jest obecnie powszechnie uznana przez 
ekspertów za główną przyczynę zaburzeń 
kardiometabolicznych, które zwiększają 
ryzyko zapadnięcia na chorobę układu 
krążenia i cukrzycę typu 2,

Or. en

Poprawka 30
Christa Klaß

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że tylko w oparciu o 
wiedzę na temat powiązania ze zdrowym 
ożywianiem i ruchem można doprowadzić 
do zmiany zachowania,

Or. de

Poprawka 31
Horst Schnellhardt

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że liczba godzin 
wychowania fizycznego zmniejszyła się w 
ostatnich dziesięciu latach zarówno w 
szkołach podstawowych, jak i w średnich 
oraz że istnieją duże różnice między 
państwami członkowskimi w zakresie 
infrastruktury i wyposażenia,

Or. de
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Poprawka 32
Antonios Trakatellis

Projekt rezolucji
Punkt F a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że odżywianie 
można uznać za zdrowe wówczas, gdy 
charakteryzuje się ono pewnymi 
ilościowymi i jakościowymi 
właściwościami, które są nastawione na 
zaspokojenie indywidualnych potrzeb 
i ściśle przestrzegają zaleceń 
żywieniowych; 

Or. en

Poprawka 33
Antonios Trakatellis

Projekt rezolucji
Punkt F b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fb. mając na uwadze, że dieta musi 
zawierać następujące kategorie kryteriów, 
aby uznać ją za posiadającą „wartości 
zdrowotne”: 1) zawartość energii i 
składników odżywczych (wartość 
odżywcza), 2) kryteria zdrowotne i 
toksykologiczne (bezpieczeństwo 
żywności), 3) naturalne właściwości 
żywności (jej „estetyczne/smakowe” oraz 
„trawienne” walory), 4) ekologiczny 
charakter produkcji żywności (rolnictwo 
zrównoważone),

Or. en
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Poprawka 34
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. uznając, że do problemu nadwagi i 
otyłości winno się podejść w sposób 
całościowy, działając poprzez obszary 
polityki rządowej oraz na różnych 
poziomach rządowych, w szczególności na 
poziomie krajowym i lokalnym,

G. uznając, że do problemu nadwagi i 
otyłości winno się podejść w sposób 
całościowy, biorąc pod uwagę 
ograniczenia rozwiązań politycznych,

Or. sv

Poprawka 35
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. uznając, że do problemu nadwagi i
otyłości winno się podejść w sposób 
całościowy, działając poprzez obszary 
polityki rządowej oraz na różnych 
poziomach rządowych, w szczególności na 
poziomie krajowym i lokalnym,

G. uznając, że do problemu nadwagi, 
otyłości, złego odżywiania i niedożywienia
winno się podejść w sposób całościowy, 
działając poprzez obszary polityki 
rządowej oraz na różnych poziomach 
rządowych, w szczególności na poziomie 
krajowym, regionalnym i lokalnym,

Or. de

Poprawka 36
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. uznając, że do problemu nadwagi i 
otyłości winno się podejść w sposób 

G. uznając, że do problemu nadwagi i 
otyłości winno się podejść w sposób 
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całościowy, działając poprzez obszary 
polityki rządowej oraz na różnych 
poziomach rządowych, w szczególności na 
poziomie krajowym i lokalnym,

całościowy, działając poprzez obszary 
polityki rządowej oraz na różnych 
poziomach rządowych, w szczególności na 
poziomie krajowym i lokalnym, przy 
ścisłym poszanowaniu zasady
pomocniczości,

Or. de

Poprawka 37
John Bowis

Projekt rezolucji
Punkt G a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że nie należy 
przymykać oczu na znaczenie, jakie 
alkohol (z jego wysokim 
zapotrzebowaniem kalorycznym) oraz 
palenie odgrywają w zaburzeniach 
łaknienia i picia, ani na udowodnione 
zagrożenia, jakie niosą one dla zdrowia,

Or. en

Poprawka 38
Kathy Sinnott

Projekt rezolucji
Punkt G a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że zdrowe podejście 
do żywności jest koniecznością dla osób 
jedzących za dużo, jak i dla tych jedzących 
za mało,

Or. en
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Poprawka 39
Horst Schnellhardt

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. uznając społeczny wymiar problemu, a 
w szczególności fakt, że najwyższe 
wskaźniki nadwagi i otyłości 
odnotowywane są w grupach o gorszej 
sytuacji społeczno-ekonomicznej; 
zauważając z zaniepokojeniem, że otyłość 
może przyczyniać się do pogłębiania 
nierówności w zakresie zdrowia oraz 
nierówności społeczno-ekonomicznych,

H. uznając społeczny wymiar problemu, a 
w szczególności fakt, że najwyższe 
wskaźniki nadwagi i otyłości, a także złego 
odżywiania lub niedożywienia oraz
odwodnienia odnotowywane są w grupach 
o gorszej sytuacji społeczno-ekonomicznej,

Or. de

Poprawka 40
Kathy Sinnott

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. uznając społeczny wymiar problemu, a 
w szczególności fakt, że najwyższe 
wskaźniki nadwagi i otyłości 
odnotowywane są w grupach o gorszej 
sytuacji społeczno-ekonomicznej; 
zauważając z zaniepokojeniem, że otyłość 
może przyczyniać się do pogłębiania 
nierówności w zakresie zdrowia oraz 
nierówności społeczno-ekonomicznych,

H. uznając społeczny wymiar problemu, 
a w szczególności fakt, że najwyższe 
wskaźniki nadwagi i otyłości 
odnotowywane są w grupach o gorszej 
sytuacji społeczno-ekonomicznej, 
ponieważ biedniejszych ludzi nie stać na 
kupno świeżych produktów, przez co 
spożywają więcej niezdrowej żywności 
zawierającej glutaminianu sodu (MSG); 
zauważając z zaniepokojeniem, że otyłość 
może przyczyniać się do pogłębiania tych 
nierówności w zakresie zdrowia oraz 
społeczno-ekonomicznych,

Or. en
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Poprawka 41
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. uznając społeczny wymiar problemu, a 
w szczególności fakt, że najwyższe 
wskaźniki nadwagi i otyłości 
odnotowywane są w grupach o gorszej 
sytuacji społeczno-ekonomicznej; 
zauważając z zaniepokojeniem, że otyłość
może przyczyniać się do pogłębiania 
nierówności w zakresie zdrowia oraz 
nierówności społeczno-ekonomicznych

H. uznając społeczny wymiar problemu, a 
w szczególności fakt, że najwyższe 
wskaźniki nadwagi i otyłości, a także złego 
odżywiania lub niedożywienia oraz 
odwodnienia odnotowywane są w grupach 
o gorszej sytuacji społeczno-ekonomicznej; 
zauważając z zaniepokojeniem, że może 
przyczyniać się to do pogłębiania 
nierówności w zakresie zdrowia oraz 
nierówności społeczno-ekonomicznych.

Or. de

Poprawka 42
Evangelia Tzampazi

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

Η. uznając społeczny wymiar problemu, a 
w szczególności fakt, że najwyższe 
wskaźniki nadwagi i otyłości 
odnotowywane są w grupach o gorszej 
sytuacji społeczno-ekonomicznej; 
zauważając z zaniepokojeniem, że otyłość 
może przyczyniać się do pogłębiania 
nierówności w zakresie zdrowia oraz 
nierówności społeczno-ekonomicznych,

Η. uznając społeczny wymiar problemu, a 
w szczególności fakt, że najwyższe 
wskaźniki nadwagi i otyłości 
odnotowywane są w grupach o gorszej 
sytuacji społeczno-ekonomicznej; 
zauważając z zaniepokojeniem, że otyłość 
może przyczyniać się do pogłębiania 
nierówności w zakresie zdrowia oraz 
nierówności społeczno-ekonomicznych, 
przede wszystkim w przypadku najbardziej 
wrażliwych grup społecznych, takich jak 
osoby niepełnosprawne,

Or. el
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Poprawka 43
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. uznając społeczny wymiar problemu, a 
w szczególności fakt, że najwyższe 
wskaźniki nadwagi i otyłości 
odnotowywane są w grupach o gorszej 
sytuacji społeczno-ekonomicznej; 
zauważając z zaniepokojeniem, że otyłość 
może przyczyniać się do pogłębiania 
nierówności w zakresie zdrowia oraz 
nierówności społeczno-ekonomicznych

H. uznając społeczny wymiar problemu, a 
w szczególności fakt, że najwyższe 
wskaźniki nadwagi i otyłości
odnotowywane są w grupach o gorszej 
sytuacji społeczno-ekonomicznej; 
zauważając, że otyłość może przyczyniać 
się do pogłębiania nierówności w zakresie 
zdrowia oraz nierówności społeczno-
ekonomicznych.

Or. de

Poprawka 44
Adamos Adamou i Dimitrios Papadimoulis

Projekt rezolucji
Punkt H a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że różne nowe 
warstwy społeczne, takie jak młodzież, 
dorośli z małymi dziećmi, osoby starsze 
oraz migranci wydają się być coraz 
bardziej narażeni na ryzyko,

Or. en

Poprawka 45
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Punkt H a preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że nierówności 
społeczno-ekonomiczne nabierają nowego 
znaczenia w sytuacji wzrostu cen 
nieprzetworzonych surowców (takich jak 
zboże, masło, mleko itd.), który nie ma 
sobie równych zarówno pod względem 
liczby produktów objętych podwyżkami, 
jak i pod względem ich skali,

Or. en

Poprawka 46
Evangelia Tzampazi

Projekt rezolucji
Punkt H a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

H a. mając na uwadze, że osoby 
niepełnosprawne stanowią 15% czynnego 
społeczeństwa UE; mając ponadto na 
uwadze, że badania pokazują, że osoby 
niepełnosprawne są w większym stopniu 
narażone na otyłość, m. in. z powodu 
zmian patofizjologicznych w metabolizmie 
energii i strukturze ciała oraz ze względu 
na zanik mięśni i bezwład fizyczny,

Or. el

Poprawka 47
Anne Ferreira

Projekt rezolucji
Punkt H a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

H a. mając na uwadze roczny poziom 
inflacji Unii Europejskiej w 2007 r., 
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spadek siły nabywczej w niektórych 
państwach członkowskich oraz wzrost cen 
produktów żywnościowych, a w 
szczególności owoców i warzyw,

Or. fr

Poprawka 48
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Punkt H b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hb. mając na uwadze, że wzrost cen 
surowców, który zbiegł się z brakiem 
przejrzystości zasad regulujących 
w niektórych państwach członkowskich 
funkcjonowanie sektora dostawczego 
spowodował nagły wzrost cen 
podstawowych produktów spożywczych 
o wysokiej wartości odżywczej, takich jak 
owoce i warzywa oraz niesłodzone 
przetwory mleczne, co wyraźnie obciążyło 
budżety większości europejskich rodzin; 
mając też na uwadze, że Unia Europejska 
powinna zareagować odpowiednio do 
wagi sprawy,

Or. en

Poprawka 49
Holger Krahmer

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. uznając znaczenie różnych kuchni 
tradycyjnych, które powinny być 
zachowane jako część naszego dziedzictwa 
kulturowego i które winny być

J. uznając, że różne kuchnie tradycyjne
powinny być propagowane jako część 
naszego dziedzictwa kulturowego, lecz 
jednocześnie, że należy dopilnować, by 
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propagowane jako właściwa alternatywa 
dla kultury spożywania pokarmów typu 
fast-food oraz już ugotowanych, gotowych 
do podgrzania produktów,

konsumenci byli świadomi ich 
faktycznego wpływu na zdrowie i mogli w 
ten sposób podejmować świadome decyzje, 

Or. de

Poprawka 50
Anne Ferreira

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. uznając znaczenie różnych kuchni 
tradycyjnych, które powinny być 
zachowane jako część naszego dziedzictwa 
kulturowego i które winny być 
propagowane jako właściwa alternatywa 
dla kultury spożywania pokarmów typu 
fast-food oraz już ugotowanych, gotowych 
do podgrzania produktów,

J. uznając znaczenie różnych kuchni 
tradycyjnych, które powinny być 
zachowane jako część naszego dziedzictwa 
kulturowego; uznając, że jakość i 
różnorodność żywności i sposobów 
odżywiania się w znacznym stopniu 
przyczyniają się do przejmowania 
zdrowych sposobów odżywiania,

Or. fr

Poprawka 51
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. considering the importance of different 
traditional cuisines which should be 
preserved as part of our cultural heritage 
and which should be promoted as valid 
alternatives to fast-food or pre-cooked food 
eating culture,

J. uznając znaczenie różnych kuchni 
tradycyjnych, które powinny być 
zachowane jako część naszego dziedzictwa 
kulturowego i które winny być 
propagowane w celu zapewnienia 
zrównoważonej diety, takie jak kuchnia 
wysokoodżywcza, molekularna i typu slow 
food, jako właściwa alternatywa dla 
kultury spożywania pokarmów typu fast-
food oraz już ugotowanych, gotowych do 
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podgrzania produktów,

Or. de

Poprawka 52
Horst Schnellhardt

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. uznając znaczenie różnych kuchni 
tradycyjnych, które powinny być 
zachowane jako część naszego dziedzictwa 
kulturowego i które winny być 
propagowane jako właściwa alternatywa 
dla kultury spożywania pokarmów typu 
fast-food oraz już ugotowanych, gotowych 
do podgrzania produktów,

J. uznając znaczenie różnych kuchni 
tradycyjnych, które powinny być 
zachowane jako część naszego dziedzictwa 
kulturowego,

Or. de

Poprawka 53
Holger Krahmer i Anja Weisgerber

Projekt rezolucji
Punkt J a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że konsumenci w 
Europie powinni mieć dostęp do 
niezbędnych informacji umożliwiających 
im wybór najlepszych składników 
odżywczych dla optymalnej diety, biorąc 
pod uwagę ich indywidualny styl życia i 
stan zdrowia,

Or. de
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Poprawka 54
Kathy Sinnott

Projekt rezolucji
Punkt J a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze znaczenie, jakie ma 
ożywienie tradycji rodzinnego obiadu, 
który gwarantuje spożywanie zdrowszej 
żywności (gdyż domowej roboty) bez 
pośpiechu, gdyż członkowie rodziny mają 
okazję do celebrowania posiłku, dzięki 
czemu odczuwana jest większa satysfakcja 
ze spożywania jedzenia i unika się ryzyka 
przejedzenia,

Or. en

Poprawka 55
Holger Krahmer

Projekt rezolucji
Punkt J b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka



AM\702355PL.doc 27/172 PE400.376v01-00

PL

Jb. mając na uwadze, że w ramach 
zrównoważonej diety sporadyczne jedzenie 
w restauracjach szybkiej obsługi, 
sporadyczne konsumowanie napojów 
słodzonych oraz sporadyczne spożywanie 
tłustych potraw może korzystnie wpływać 
na dobre samopoczucie i nie jest 
szkodliwe;

Or. de

Poprawka 56
Pilar Ayuso

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. uznając pogarszającą się sytuację w 
sektorze marketingu oraz fakt, że reklamy 
w dziedzinie produktów spożywczych 
stanowią około połowy wszystkich reklam 
pojawiających się podczas emisji w 
telewizji programów dla dzieci oraz że trzy 
czwarte tych reklam promuje 
wysokokaloryczne produkty o niewielkiej 
wartości odżywczej; zauważając z 
niepokojem stosowanie nowych form 
marketingu wykorzystujących wszelkie 
środki technologiczne, a w szczególności
tak zwane advergames (gry reklamujące 
konkretny produkt lub markę), w tym 
wykorzystujące telefony komórkowe, 
komunikatory służące natychmiastowej 
komunikacji, gry video, a także 
interaktywne gry internetowe,

K. mając na uwadze fakt, że niedawne 
inicjatywy branżowe dotyczące 
samoregulacji sektora reklamowego 
odbiją się na równowadze i sposobach 
reklamowania żywności i napojów; 
zauważając konieczność objęcia 
samoregulacyjnymi środkami wszystkich 
form marketingu, a w szczególności 
marketingu w Internecie oraz poprzez 
inne nowe środki przekazu,

Or. en
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Poprawka 57
Philip Bushill-Matthews

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. uznając pogarszającą się sytuację w 
sektorze marketingu oraz fakt, że reklamy 
w dziedzinie produktów spożywczych 
stanowią około połowy wszystkich reklam 
pojawiających się podczas emisji w 
telewizji programów dla dzieci oraz że trzy 
czwarte tych reklam promuje 
wysokokaloryczne produkty o niewielkiej 
wartości odżywczej; zauważając z 
niepokojem stosowanie nowych form 
marketingu wykorzystujących wszelkie 
środki technologiczne, a w szczególności 
tak zwane advergames (gry reklamujące 
konkretny produkt lub markę), w tym 
wykorzystujące telefony komórkowe, 
komunikatory służące natychmiastowej 
komunikacji, gry video, a także 
interaktywne gry internetowe,

K. uznając, że reklamy w dziedzinie 
produktów spożywczych stanowią około 
połowy wszystkich reklam pojawiających 
się podczas emisji w telewizji programów 
dla dzieci oraz że trzy czwarte tych reklam 
promuje wysokokaloryczne produkty 
o niewielkiej wartości odżywczej; 
zauważając z niepokojem stosowanie 
nowych form marketingu 
wykorzystujących wszelkie środki 
technologiczne, a w szczególności tak 
zwane advergames (gry reklamujące 
konkretny produkt lub markę), w tym 
wykorzystujące telefony komórkowe, 
komunikatory służące natychmiastowej 
komunikacji, gry video, a także 
interaktywne gry internetowe,

Or. en

Poprawka 58
Avril Doyle i Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. uznając pogarszającą się sytuację w 
sektorze marketingu oraz fakt, że reklamy 
w dziedzinie produktów spożywczych 
stanowią około połowy wszystkich reklam 
pojawiających się podczas emisji w 
telewizji programów dla dzieci oraz że trzy 
czwarte tych reklam promuje 
wysokokaloryczne produkty o niewielkiej 
wartości odżywczej; zauważając z 

K. mając na uwadze, że niedawne 
inicjatywy branżowe dotyczące 
samoregulacji sektora reklamowego 
powinny zapewnić równowagę sposobu 
reklamowania żywności i napojów oraz 
powinny uwzględnić fakt, że reklamy w 
dziedzinie produktów spożywczych 
stanowią około połowy wszystkich reklam 
pojawiających się podczas emisji w 
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niepokojem stosowanie nowych form 
marketingu wykorzystujących wszelkie 
środki technologiczne, a w szczególności 
tak zwane advergames (gry reklamujące 
konkretny produkt lub markę), w tym 
wykorzystujące telefony komórkowe, 
komunikatory służące natychmiastowej 
komunikacji, gry video, a także 
interaktywne gry internetowe,

telewizji programów dla dzieci oraz że trzy 
czwarte tych reklam promuje 
wysokokaloryczne produkty o niewielkiej 
wartości odżywczej; zauważając z 
niepokojem stosowanie nowych form 
marketingu wykorzystujących wszelkie 
środki technologiczne, a w szczególności 
tak zwane advergames (gry reklamujące 
konkretny produkt lub markę), w tym 
wykorzystujące telefony komórkowe, 
komunikatory służące natychmiastowej 
komunikacji, gry video, a także 
interaktywne gry internetowe oraz inne 
nowe środki przekazu,

Or. en

Poprawka 59
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. uznając pogarszającą się sytuację w 
sektorze marketingu oraz fakt, że reklamy 
w dziedzinie produktów spożywczych 
stanowią około połowy wszystkich reklam 
pojawiających się podczas emisji w 
telewizji programów dla dzieci oraz że trzy 
czwarte tych reklam promuje 
wysokokaloryczne produkty o niewielkiej 
wartości odżywczej;  zauważając z 
niepokojem stosowanie nowych form 
marketingu wykorzystujących wszelkie 
środki technologiczne, a w szczególności 
tak zwane advergames (gry reklamujące 
konkretny produkt lub markę), w tym 
wykorzystujące telefony komórkowe, 
komunikatory służące natychmiastowej 
komunikacji, gry video, a także 
interaktywne gry internetowe,

skreślony

Or. sv
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Poprawka 60
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. uznając pogarszającą się sytuację w 
sektorze marketingu oraz fakt, że reklamy 
w dziedzinie produktów spożywczych 
stanowią około połowy wszystkich reklam 
pojawiających się podczas emisji w 
telewizji programów dla dzieci oraz że trzy 
czwarte tych reklam promuje 
wysokokaloryczne produkty o niewielkiej 
wartości odżywczej; zauważając z 
niepokojem stosowanie nowych form 
marketingu wykorzystujących wszelkie 
środki technologiczne, a w szczególności 
tak zwane advergames (gry reklamujące 
konkretny produkt lub markę), w tym 
wykorzystujące telefony komórkowe, 
komunikatory służące natychmiastowej 
komunikacji, gry video, a także 
interaktywne gry internetowe,

K. uznając, że reklamy w dziedzinie 
produktów spożywczych stanowią około 
połowy wszystkich reklam pojawiających 
się podczas emisji w telewizji programów 
dla dzieci oraz że istnieją niezbite dowody 
na to, że reklama telewizyjna wpływa na 
krótkoterminowe nawyki konsumpcyjne
dzieci pomiędzy 2 a 11 rokiem życia;
zauważając z niepokojem stosowanie 
nowych form marketingu 
wykorzystujących wszelkie środki 
technologiczne, a w szczególności tak 
zwane advergames (gry reklamujące 
konkretny produkt lub markę), w tym 
wykorzystujące telefony komórkowe, 
komunikatory służące natychmiastowej 
komunikacji, gry video, a także 
interaktywne gry internetowe,

Or. en

Poprawka 61
Horst Schnellhardt

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. uznając pogarszającą się sytuację w 
sektorze marketingu oraz fakt, że reklamy 
w dziedzinie produktów spożywczych 
stanowią około połowy wszystkich reklam 
pojawiających się podczas emisji w 
telewizji programów dla dzieci oraz że trzy 
czwarte tych reklam promuje 

K. uznając fakt, że już wielu producentów 
żywności, firm reklamowych i 
marketingowych oraz organizacji ochrony 
zdrowia i konsumentów angażuje się 
intensywnie w platformę działań UE na 
rzecz właściwego sposobu odżywiania, 
aktywności fizycznej i zdrowia oraz że 
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wysokokaloryczne produkty o niewielkiej 
wartości odżywczej; zauważając z 
niepokojem stosowanie nowych form 
marketingu wykorzystujących wszelkie 
środki technologiczne, a w szczególności 
tak zwane advergames (gry reklamujące 
konkretny produkt lub markę), w tym 
wykorzystujące telefony komórkowe, 
komunikatory służące natychmiastowej 
komunikacji, gry video, a także 
interaktywne gry internetowe,

mogą one wskazać na udane badania i 
projekty, 

Or. de

Poprawka 62
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. uznając pogarszającą się sytuację w 
sektorze marketingu oraz fakt, że reklamy 
w dziedzinie produktów spożywczych 
stanowią około połowy wszystkich reklam 
pojawiających się podczas emisji w 
telewizji programów dla dzieci oraz że trzy 
czwarte tych reklam promuje 
wysokokaloryczne produkty o niewielkiej 
wartości odżywczej; zauważając z 
niepokojem stosowanie nowych form 
marketingu wykorzystujących wszelkie 
środki technologiczne, a w szczególności 
tak zwane advergames (gry reklamujące 
konkretny produkt lub markę), w tym 
wykorzystujące telefony komórkowe, 
komunikatory służące natychmiastowej 
komunikacji, gry video, a także 
interaktywne gry internetowe,

K. uznając pogarszającą się sytuację w 
sektorze marketingu oraz fakt, że reklamy 
w dziedzinie produktów spożywczych, np. 
we Włoszech, stanowią około połowy 
wszystkich reklam pojawiających się 
podczas emisji w telewizji programów dla 
dzieci oraz że trzy czwarte tych reklam 
promuje wysokokaloryczne produkty o 
niewielkiej wartości odżywczej; 
zauważając z niepokojem stosowanie 
nowych form marketingu 
wykorzystujących wszelkie środki 
technologiczne, a w szczególności tak 
zwane advergames (gry reklamujące 
konkretny produkt lub markę), w tym 
wykorzystujące telefony komórkowe, 
komunikatory służące natychmiastowej 
komunikacji, gry video, a także 
interaktywne gry internetowe,

Or. de
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Poprawka 63
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. uznając pogarszającą się sytuację w 
sektorze marketingu oraz fakt, że reklamy 
w dziedzinie produktów spożywczych 
stanowią około połowy wszystkich reklam 
pojawiających się podczas emisji w 
telewizji programów dla dzieci oraz że trzy 
czwarte tych reklam promuje 
wysokokaloryczne produkty o niewielkiej 
wartości odżywczej; zauważając z 
niepokojem stosowanie nowych form 
marketingu wykorzystujących wszelkie 
środki technologiczne, a w szczególności 
tak zwane advergames (gry reklamujące 
konkretny produkt lub markę), w tym 
wykorzystujące telefony komórkowe, 
komunikatory służące natychmiastowej 
komunikacji, gry video, a także 
interaktywne gry internetowe,

skreślony

Or. de

Poprawka 64
Magor Imre Csibi

Projekt rezolucji
Punkt K a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. uznając, że unormowany, 
wszechstronny i przejrzysty system 
etykietowania produktów żywnościowych 
mógłby zwiększyć możliwość zrozumienia 
przez konsumentów udzielanych 
informacji i mógłby pomóc im dokonywać 
zdrowszych wyborów żywieniowych;

Or. en
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Poprawka 65
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Punkt K a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że dotychczasowe 
działania i zachowanie branży reklamowej 
wymaga trwałej poprawy oraz że 
nowoczesne media reklamowe, takie jak 
telefony komórkowe, komunikatory 
służące natychmiastowej komunikacji, gry 
video i interaktywne gry internetowe, 
mają negatywny wpływ na dzieci,

Or. de

Poprawka 66
Philip Bushill-Matthews

Projekt rezolucji
Punkt K a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że złe odżywianie 
się, obserwowane zwłaszcza u osób 
starszych, kosztuje europejskie systemy 
opieki zdrowotnej prawie tyle samo, co 
otyłość i nadwaga,

Or. en

Poprawka 67
Avril Doyle

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje białą księgę 
na temat żywienia jako punkt wyjścia dla 
zahamowania pogłębiania się problemu 
otyłości w Europie;

1. z zadowoleniem przyjmuje białą księgę 
na temat żywienia jako punkt wyjścia dla 
zahamowania pogłębiania się problemu 
otyłości oraz dla zajęcia się takimi 
przewlekłymi chorobami związanymi 
z odżywianiem się, jak choroba układu 
krążenia obejmująca zawał i udar, czy też 
nowotwory i cukrzyca w Europie;

Or. en

Poprawka 68
John Bowis

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje białą księgę 
na temat żywienia jako punkt wyjścia dla 
zahamowania pogłębiania się problemu 
otyłości w Europie;

1. z zadowoleniem przyjmuje białą księgę 
na temat żywienia jako punkt wyjścia dla 
zahamowania pogłębiania się problemu 
otyłości oraz dla zajęcia się takimi 
przewlekłymi chorobami związanymi 
z odżywianiem się, jak choroby układu 
krążenia obejmujące zawał i udar, czy też 
nowotwory i cukrzyca w Europie;

Or. en

Poprawka 69
Anne Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje białą księgę
na temat żywienia jako punkt wyjścia dla 
zahamowania pogłębiania się problemu 

1. z zadowoleniem przyjmuje białą księgę 
na temat żywienia jako punkt wyjścia dla 
zahamowania rosnącej liczby przypadków 
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otyłości w Europie; otyłości i nadwagi w Europie;

Or. fr

Poprawka 70
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje białą księgę 
na temat żywienia jako punkt wyjścia dla 
zahamowania pogłębiania się problemu 
otyłości w Europie;

1. z zadowoleniem przyjmuje białą księgę 
na temat żywienia jako ważny krok w 
kierunku globalnej strategii dla 
zahamowania pogłębiania się problemu 
otyłości w Europie;

Or. en

Poprawka 71
Kathy Sinnott

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje białą księgę 
na temat żywienia jako punkt wyjścia dla 
zahamowania pogłębiania się problemu 
otyłości w Europie;

1. z zadowoleniem przyjmuje białą księgę 
na temat żywienia jako punkt wyjścia dla 
zahamowania pogłębiania się problemu 
otyłości oraz takich przewlekłych chorób 
związanych z odżywianiem się, jak 
choroby układu krążenia obejmujące 
zawał i udar, czy też nowotwory i cukrzyca 
w Europie;

Or. en
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Poprawka 72
Kathalijne Maria Buitenweg

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie do oficjalnego uznania 
otyłości za chorobę przewlekłą, co 
powinno umożliwić uniknięcie zjawiska 
publicznego potępiania osób otyłych; 
wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania niedyskryminowania 
osób otyłych i objęcia ich systemem 
ubezpieczenia zdrowotnego;

Or. en

Poprawka 73
Adamos Adamou i Dimitrios Papadimoulis

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. ubolewa, że w białej księdze zabrakło 
ponaglającego podejścia; jest 
zaniepokojony tym, że przegląd wszystkich 
działań został odłożony do 2010 roku, przy 
jednoczesnym dalszym prowadzeniu 
badań i wzywa Komisję do 
zaproponowania priorytetowych 
konkretnych kroków przeciwdziałających 
rozpowszechnianiu się otyłości i chorób 
związanych ze sposobem żywienia;

Or. en
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Poprawka 74
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że środki polityczne nigdy 
nie mogą zastępować zaangażowania osób 
indywidualnych w ochronę własnego 
zdrowia;

Or. sv

Poprawka 75
Péter Olajos

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. „Nadmierna waga” oznacza 
nieprawidłowe zwiększenie się tkanki 
tłuszczowej ciała, które może jednak 
znacznie się wahać od 12% do 30% 
całkowitej masy ciała. Ponieważ 
bezpośrednie, codzienne dokonywanie 
pomiaru nie jest możliwe, nadmierna 
waga może zostać zdefiniowana 
niebezpośrednio za pomocą wartości 
wskaźnikowych:
- opartych na współczynniku masy ciała: 
jeżeli biorąc pod uwagę wiek i płeć, 
wartość BMI wyrażona w centylach 
przekracza 97;
- opartych na masie ciała w porównaniu 
ze wzrostem (%): jeżeli wartość ta 
przekracza 120%;
- opartych na grubości fałdów skórnych: 
jeżeli biorąc pod uwagę wiek i płeć, 
wartość wyrażona w centylach przekracza 
95;
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Or. hu

Poprawka 76
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uznaje wielopoziomowe oraz całościowe 
podejście za najlepszy sposób na 
zwalczanie otyłości, która dotyka 
populację UE;

2. uznaje obywateli Unii Europejskiej za 
osoby wrażliwe, zdolne do dbania o siebie 
i podejmowania decyzji dotyczących 
zarówno własnych wyborów życiowych, 
jak i wyboru sposobu odżywiania się;

Or. sv

Poprawka 77
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uznaje wielopoziomowe oraz całościowe 
podejście za najlepszy sposób na 
zwalczanie otyłości, która dotyka 
populację UE;

2. uznaje wielopoziomowe oraz całościowe 
podejście za najlepszy sposób na 
zwalczanie otyłości, która dotyka 
populację UE i wskazuje, że istnieje wiele 
programów europejskich (w dziedzinie 
badań, zdrowia, edukacji, kształcenia 
ustawicznego), które mogą pomóc nam 
zwalczyć tę prawdziwą plagę;

Or. en

Poprawka 78
John Bowis

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

2a. uważa, że należy przyłożyć większą 
wagę do lepszej znajomości zagadnień 
zdrowotnych przez obywateli, aby 
umożliwić im podejmowanie skutecznych 
decyzji dotyczących sposobu żywienia 
własnych dzieci oraz ich samych;

Or. en

Poprawka 79
Linda McAvan

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. popiera kontynuację europejskiej 
platformy na rzecz właściwego sposobu 
żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia; 
podkreśla potrzebę zagwarantowania 
skutecznego monitoringu i niezależnej 
kontroli dobrowolnych zobowiązań 
podjętych w ramach platformy; wzywa 
Komisję do corocznego przedstawiania 
Parlamentowi sprawozdań w sprawie 
działania platformy;

Or. en

Poprawka 80
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. ponownie wzywa wszystkie państwa 
członkowskie (na wzór działań podjętych 
przez Portugalię) do uznania otyłości za 
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chorobę przewlekłą, aby umożliwić 
uniknięcie zjawiska publicznego 
potępiania i dyskryminowania osób 
otyłych;

Or. en

Poprawka 81
Dorette Corbey

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. uważa, że polityka zorientowana na 
jakość żywności może znacznie przyczynić 
się do promowania zdrowia i ograniczać 
otyłość oraz że zrozumiałe informacje na 
etykietach są kluczowe dla umożliwienia 
konsumentom dokonania wyboru między 
dobrym, lepszym i gorszym sposobem 
odżywiania;

Or. nl

Poprawka 82
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zatwierdza instytucję „grupy wysokiego 
szczebla ds. żywienia oraz aktywności 
fizycznej” oraz ustanowienie „systemu 
monitorującego badanie ankietowe 
dotyczące zdrowia (EHIS)”, jako 
skutecznych narzędzi w rękach 
decydentów politycznych oraz wszelkich 
innych podmiotów zaangażowanych w 
poprawianie stanu wiedzy oraz wymianę 
najlepszych praktyk;

3. zatwierdza instytucję „grupy wysokiego 
szczebla ds. żywienia oraz aktywności 
fizycznej” oraz ustanowienie europejskich 
podstawowych badań ankietowych 
dotyczących zdrowia, jako skutecznych 
narzędzi w rękach decydentów 
politycznych oraz wszelkich innych 
podmiotów zaangażowanych w 
poprawianie stanu wiedzy oraz wymianę 
najlepszych praktyk;
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.

Or. de

Poprawka 83
Antonios Trakatellis

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zatwierdza instytucję „grupy wysokiego 
szczebla ds. żywienia oraz aktywności 
fizycznej” oraz ustanowienie „systemu 
monitorującego badanie ankietowe 
dotyczące zdrowia (EHIS)”, jako 
skutecznych narzędzi w rękach 
decydentów politycznych oraz wszelkich 
innych podmiotów zaangażowanych w 
poprawianie stanu wiedzy oraz wymianę 
najlepszych praktyk;

3. zatwierdza instytucję „grupy wysokiego 
szczebla ds. żywienia oraz aktywności 
fizycznej” oraz ustanowienie „systemu 
monitorującego badanie ankietowe 
dotyczące zdrowia (EHIS)”, jak i samo 
badanie ankietowe dotyczące stanu 
zdrowia (HES), gromadzące niektóre 
fizyczne i biologiczne pomiary, takie jak 
pomiary antropometryczne, jako 
skuteczne narzędzia w rękach decydentów 
politycznych oraz wszelkich innych 
podmiotów zaangażowanych w 
poprawianie stanu wiedzy oraz wymianę 
najlepszych praktyk w celu zwalczania 
otyłości;

Or. en

Poprawka 84
Kathalijne Maria Buitenweg

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uznaje zasadniczą rolę oraz skuteczność 
samoregulacji; 

4. uznaje zasadniczą rolę oraz skuteczność, 
jaką może mieć samoregulacja będąca 
częścią strategii dynamiczniejszego 
zwalczania otyłości; podkreśla, że 
przemysł żywnościowy powinien czynić 
znacznie więcej, by przeciwdziałać 
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problemowi otyłości;

Or. en

Poprawka 85
Philip Bushill-Matthews

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uznaje zasadniczą rolę oraz skuteczność 
samoregulacji;

4. uznaje zasadniczą rolę oraz skuteczność 
samoregulacji; gratuluje unijnej 
platformie działania na rzecz właściwego 
sposobu żywienia, aktywności fizycznej i 
zdrowia szeroko zakrojonych zobowiązań 
zmierzających do przeformułowania i 
ograniczenia reklam przeznaczonych dla 
dzieci, jak i promowania zrównoważonej 
diety poprzez stosowanie etykietowania 
oraz innych narzędzi; uważa, że 
możliwością nabycia członkostwa w 
platformie powinno się objąć też 
wytwórców gier komputerowych i konsoli 
oraz dostawców Internetu;

Or. en

Poprawka 86
Magor Imre Csibi

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uznaje zasadniczą rolę oraz skuteczność 
samoregulacji; 

4. uznaje rolę oraz – w pewnych 
warunkach – skuteczność samoregulacji; 
podkreśla, że skuteczna samoregulacja 
wymaga jasnych i konkretnych celów, 
uzupełnionych niezależnymi systemami 
monitoringu;
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Or. en

Poprawka 87
John Bowis

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uznaje zasadniczą rolę oraz skuteczność 
samoregulacji;

4. uznaje zasadniczą rolę oraz skuteczność 
samoregulacji, ale zauważa, że 
uregulowanie prawne bywa czasem 
konieczne do wprowadzenia konkretnej 
i istotnej zmiany we wszystkich sektorach 
przemysłu, zwłaszcza gdy dotyczy ona 
dzieci;

Or. en

Poprawka 88
Linda McAvan

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uznaje zasadniczą rolę oraz skuteczność 
samoregulacji;

4. uznaje zasadniczą rolę oraz skuteczność 
samoregulacji w pewnych obszarach; 
uważa jednak, że środki wprowadzane na 
zasadzie dobrowolności muszą podlegać 
niezależnemu monitoringowi, 
a Parlamentowi należy regularnie 
przedstawiać sprawozdania oceniające;

Or. en

Poprawka 89
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. uznaje zasadniczą rolę oraz skuteczność 
samoregulacji;

4. uznaje zasadniczą rolę oraz skuteczność 
samoregulacji i z ogromnym 
zainteresowaniem rozważa 203 
zobowiązania podjęte przez różne 
podmioty przemysłu żywnościowego oraz 
organizacje pozarządowe, które zaczęto 
wprowadzać w życie w kontekście unijnej 
platformy UE ds. żywienia, aktywności 
fizycznej i zdrowia;

Or. en

Poprawka 90
Anne Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uznaje zasadniczą rolę oraz skuteczność
samoregulacji;

4. uznaje rolę samoregulacji, lecz 
podkreśla, że nie jest ona wystarczająca 
dla rozwiązania wszystkich napotykanych 
problemów oraz że wdrożenie 
ustawodawstwa i odpowiednich przepisów 
umożliwi zagwarantowanie ochrony 
konsumenta oraz podniesienie poziomu 
zdrowia publicznego;

Or. fr

Poprawka 91
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uznaje zasadniczą rolę oraz skuteczność 
samoregulacji;

4. w pełni uznaje zasadniczą rolę oraz 
skuteczność samoregulacji;
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Or. de

Poprawka 92
Adamos Adamou i Dimitrios Papadimoulis

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że skutecznej samoregulacji 
muszą towarzyszyć jasne i konkretne cele 
wyznaczone wszystkim zainteresowanym 
stronom, jak i monitoring wykonania tych 
celów;

Or. en

Poprawka 93
Péter Olajos

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa jednak do podjęcia 
konkretniejszych środków 
ukierunkowanych w szczególności na 
dzieci oraz grupy szczególnego ryzyka 
takie jak ludzie starsi, zwłaszcza kobiety, 
osoby niepełnosprawne, ubogie oraz 
bezrobotne;

5. wzywa jednak do podjęcia 
konkretniejszych środków 
ukierunkowanych w szczególności na 
dzieci oraz grupy szczególnego ryzyka 
takie jak ludzie starsi, zwłaszcza kobiety, 
osoby niepełnosprawne, nastolatki oraz 
osoby ubogie i bezrobotne;

Or. hu

Poprawka 94
Adamos Adamou i Dimitrios Papadimoulis

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa jednak do podjęcia 
konkretniejszych środków 
ukierunkowanych w szczególności na 
dzieci oraz grupy szczególnego ryzyka 
takie jak ludzie starsi, zwłaszcza kobiety, 
osoby niepełnosprawne, ubogie oraz 
bezrobotne;

5. wzywa jednak do podjęcia 
konkretniejszych środków 
ukierunkowanych w szczególności na 
dzieci oraz grupy szczególnego ryzyka 
takie jak ludzie starsi, zwłaszcza kobiety, 
osoby niepełnosprawne, ubogie,
bezrobotne oraz młodzież;

Or. en

Poprawka 95
Anne Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa jednak do podjęcia 
konkretniejszych środków 
ukierunkowanych w szczególności na
dzieci oraz grupy szczególnego ryzyka 
takie jak ludzie starsi, zwłaszcza kobiety, 
osoby niepełnosprawne, ubogie oraz 
bezrobotne;

5. wzywa do podjęcia konkretniejszych 
środków ukierunkowanych w 
szczególności na grupy społeczne, w 
przypadku których spadek siły nabywczej 
powoduje najwięcej szkód, na grupy 
szczególnego ryzyka takie jak ludzie starsi, 
kobiety i dzieci, osoby niepełnosprawne 
oraz osoby ubogie i bezrobotne;

Or. fr

Poprawka 96
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa jednak do podjęcia 
konkretniejszych środków 
ukierunkowanych w szczególności na 
dzieci oraz grupy szczególnego ryzyka 

5. wzywa jednak do podjęcia 
konkretniejszych środków 
ukierunkowanych w szczególności na 
dzieci oraz grupy szczególnego ryzyka 
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takie jak ludzie starsi, zwłaszcza kobiety, 
osoby niepełnosprawne, ubogie oraz 
bezrobotne;

takie jak ludzie starsi, emigranci i
imigranci, zwłaszcza kobiety, osoby 
niepełnosprawne oraz bezrobotne, słabo 
wykształcone i ubogie;

Or. de

Poprawka 97
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa jednak do podjęcia 
konkretniejszych środków 
ukierunkowanych w szczególności na 
dzieci oraz grupy szczególnego ryzyka 
takie jak ludzie starsi, zwłaszcza kobiety, 
osoby niepełnosprawne, ubogie oraz 
bezrobotne;

5. wzywa jednak do podjęcia 
konkretniejszych środków 
ukierunkowanych w szczególności na 
dzieci oraz grupy szczególnego ryzyka;

Or. de

Poprawka 98
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5 a. podkreśla, że skuteczność kampanii 
zdrowotnych zależy od ich dostosowania 
do poszczególnych odbiorców; zwraca się 
do Komisji i do państw członkowskich o 
promowanie kampanii edukacyjnych i 
wspierających zdrowe odżywianie się, 
dostosowanych do specyficznych potrzeb 
różnych odbiorców, do których będą 
adresowane: dzieci, nastolatków, kobiet w 
ciąży, karmiących piersią i 
przechodzących menopauzę, osób 
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starszych, a także grup najmniej 
uprzywilejowanych;

Or. pt

Poprawka 99
John Bowis

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. uważa, że należy podjąć starania 
przeciwdziałające piętnowaniu 
poszczególnych osób lub grup osób, które 
są najbardziej narażone na problemy 
zdrowotne związane z odżywianiem, 
nadwagą i otyłością ze względu na 
uwarunkowania kulturowe, na choroby 
takie jak cukrzyca, lub na zaburzenia 
łaknienia takie jak anoreksja lub bulimia;

Or. en

Poprawka 100
Jules Maaten i Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, że skutecznej samoregulacji 
muszą towarzyszyć jasne i konkretne cele 
wyznaczone wszystkim zainteresowanym 
stronom, jak i niezależny monitoring 
wykonania tych celów;

Or. en
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Poprawka 101
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. zachęca Komisję do przyjęcia bardziej 
holistycznego podejścia do żywienia oraz 
do uczynienia ze złego odżywiania się –
równolegle do kwestii otyłości –
kluczowego priorytetu w dziedzinie 
żywienia i zdrowia, tam gdzie to tylko 
możliwe włączając je do finansowanych 
przez UE inicjatyw badawczych 
i partnerstw na szczeblu UE;

Or. en

Poprawka 102
Philip Bushill-Matthews

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. ubolewa, że w białej księdze brakuje 
zdecydowanych inicjatyw zmierzających 
do znacznego obniżenia wskaźników 
otyłości w ciągu następnych 4 czy 5 lat, o 
co wnosi WHO;

6. wskazuje, że to, ile jemy i jak jesteśmy 
aktywni wynika ze złożonych interakcji 
pomiędzy fizycznymi, psychologicznymi i 
środowiskowymi czynnikami; podkreśla 
potrzebę ponownego pilnego 
przeprojektowania skostniałego otoczenia, 
aby zachęcić do aktywności fizycznej 
społeczeństwo uznawane obecnie za 
„otyłogenne”;

Or. en
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Poprawka 103
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. ubolewa, ze w białej księdze brakuje 
zdecydowanych inicjatyw zmierzających 
do znacznego obniżenia wskaźników 
otyłości w ciągu następnych 4 czy 5 lat, o 
co wnosi WHO;

skreślony

Or. de

Poprawka 104
Kathalijne Maria Buitenweg

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla fakt, że otyłość występuje 
częściej wśród ludzi z niższych grup 
ekonomiczno-społecznych; wzywa Unię 
Europejską i państwa członkowskie do 
zagwarantowania swobodnego dostępu do 
zajęć sportowych dla obywateli o niższych 
dochodach;

Or. en

Poprawka 105
John Bowis

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. przychylnie odnosi się do dobrowolnie 
podjętych przez członków platformy 
zobowiązań; podkreśla potrzebę 
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zagwarantowania skutecznego 
monitoringu rzeczonych zobowiązań; 
zauważa, że wiarygodna ocena ma 
podstawowe znaczenie dla 
zagwarantowania właściwego pomiaru 
postępów oraz umożliwienia 
podejmowania przez UE przyszłych 
działań lub przyjmowania wniosków 
legislacyjnych tam, gdzie mogą one być 
konieczne; wzywa Komisję do corocznego 
przedstawiania Parlamentowi 
Europejskiemu sprawozdań w sprawie 
osiągnięć platformy;

Or. en

Poprawka 106
John Bowis

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. uważa, że europejscy konsumenci 
powinni mieć dostęp do informacji 
niezbędnych im do wybrania najlepszych 
źródeł składników odżywczych 
gwarantujących osiągnięcie i utrzymanie 
optymalnego poziomu żywieniowego, 
najlepiej dopasowanego do ich 
poszczególnych stylów życia oraz zdrowia;

Or. en

Poprawka 107
Philip Bushill-Matthews

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa podmioty regionalne oraz 7. wzywa państwa członkowskie, 
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lokalne do tworzenia „środowisk 
sprzyjających aktywności”, zwłaszcza w 
kontekście rozwoju obszarów miejskich: 
można to osiągnąć poprzez łączenie 
rozwoju w zakresie handlu oraz mieszkań, 
poprzez tworzenie szkół, organizowanie 
publicznych środków transportu oraz łatwo 
dostępnych obiektów sportowych oraz 
poprzez tworzenie ścieżek rowerowych i 
przejść dla pieszych, unikając jednocześnie 
„środowiskowych czynników ryzyka”, 
takich jak nagromadzenie punktów 
sprzedających jedzenie typu fast food, 
przeszkody dla aktywności fizycznej, brak 
chodników, parków czy baz rekreacyjnych; 
uznaje fakt, że ograniczenie przestępczości 
również stanowi ważne narzędzie służące 
propagowaniu aktywności fizycznej na 
świeżym powietrzu, w szczególności 
wśród dzieci oraz osób starszych; zachęca 
władze miast do promowania sieci „Miasta 
dla zdrowego stylu życia” organizującej 
wspólne działania na rzecz zwalczania 
otyłości;

podmioty regionalne oraz lokalne do 
większej proaktywności w tworzeniu
„środowisk sprzyjających aktywności”, 
zwłaszcza w kontekście rozwoju obszarów 
miejskich: można to osiągnąć poprzez 
łączenie rozwoju w zakresie handlu oraz 
mieszkań, poprzez wspieranie większej 
liczby lokalnych szkół, organizowanie 
publicznych środków transportu oraz łatwo 
dostępnych obiektów sportowych oraz 
poprzez tworzenie ścieżek rowerowych i 
przejść dla pieszych, unikając jednocześnie 
„środowiskowych czynników ryzyka”, 
takich jak nagromadzenie punktów 
sprzedających jedzenie typu fast food, 
przeszkody dla aktywności fizycznej, brak 
chodników, parków czy baz rekreacyjnych; 
uznaje fakt, że ograniczenie przestępczości 
również stanowi ważne narzędzie służące 
propagowaniu aktywności fizycznej na 
świeżym powietrzu, w szczególności 
wśród dzieci oraz osób starszych; zachęca 
władze miast do promowania sieci „Miasta 
dla zdrowego stylu życia” organizującej 
wspólne działania na rzecz zwalczania 
otyłości;

Or. en

Poprawka 108
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa podmioty regionalne oraz 
lokalne do tworzenia „środowisk 
sprzyjających aktywności”, zwłaszcza w 
kontekście rozwoju obszarów miejskich: 
można to osiągnąć poprzez łączenie 
rozwoju w zakresie handlu oraz mieszkań, 
poprzez tworzenie szkół, organizowanie 
publicznych środków transportu oraz łatwo 
dostępnych obiektów sportowych oraz 

7. wzywa podmioty regionalne oraz 
lokalne do tworzenia „środowisk 
sprzyjających aktywności”, zwłaszcza w 
kontekście rozwoju obszarów miejskich: 
można to osiągnąć poprzez łączenie 
rozwoju w zakresie handlu oraz mieszkań, 
poprzez tworzenie szkół, organizowanie 
publicznych środków transportu oraz łatwo 
dostępnych obiektów sportowych oraz 
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poprzez tworzenie ścieżek rowerowych i 
przejść dla pieszych, unikając 
jednocześnie „środowiskowych czynników 
ryzyka”, takich jak nagromadzenie 
punktów sprzedających jedzenie typu fast 
food, przeszkody dla aktywności fizycznej, 
brak chodników, parków czy baz 
rekreacyjnych; uznaje fakt, że 
ograniczenie przestępczości również 
stanowi ważne narzędzie służące 
propagowaniu aktywności fizycznej na 
świeżym powietrzu, w szczególności 
wśród dzieci oraz osób starszych; zachęca 
władze miast do promowania sieci 
„Miasta dla zdrowego stylu życia” 
organizującej wspólne działania na rzecz 
zwalczania otyłości;

poprzez tworzenie ścieżek rowerowych i 
przejść dla pieszych; uznaje fakt, że 
ograniczenie przestępczości również 
stanowi ważne narzędzie służące 
propagowaniu aktywności fizycznej na 
świeżym powietrzu, w szczególności 
wśród dzieci oraz osób starszych; 

Or. sv

Poprawka 109
Holger Krahmer

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa podmioty regionalne oraz 
lokalne do tworzenia „środowisk 
sprzyjających aktywności”, zwłaszcza w 
kontekście rozwoju obszarów miejskich: 
można to osiągnąć poprzez łączenie 
rozwoju w zakresie handlu oraz mieszkań, 
poprzez tworzenie szkół, organizowanie 
publicznych środków transportu oraz łatwo 
dostępnych obiektów sportowych oraz 
poprzez tworzenie ścieżek rowerowych i 
przejść dla pieszych, unikając 
jednocześnie „środowiskowych czynników 
ryzyka”, takich jak nagromadzenie 
punktów sprzedających jedzenie typu fast 
food, przeszkody dla aktywności fizycznej, 
brak chodników, parków czy baz 
rekreacyjnych; uznaje fakt, że 
ograniczenie przestępczości również 

7. wzywa podmioty regionalne oraz 
lokalne do tworzenia „środowisk 
sprzyjających aktywności”, zwłaszcza w 
kontekście rozwoju obszarów miejskich: 
można to osiągnąć poprzez łączenie 
rozwoju w zakresie handlu oraz mieszkań, 
poprzez tworzenie szkół, organizowanie 
publicznych środków transportu oraz łatwo 
dostępnych obiektów sportowych oraz 
poprzez tworzenie ścieżek rowerowych i 
przejść dla pieszych i zachęca władze 
miast do promowania sieci „Miasta dla 
zdrowego stylu życia” organizującej 
wspólne działania na rzecz zwalczania 
otyłości;
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stanowi ważne narzędzie służące 
propagowaniu aktywności fizycznej na 
świeżym powietrzu, w szczególności wśród 
dzieci oraz osób starszych; zachęca władze 
miast do promowania sieci „Miasta dla 
zdrowego stylu życia” organizującej 
wspólne działania na rzecz zwalczania 
otyłości;

Or. de

Poprawka 110
Daciana Octavia Sârbu

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa podmioty regionalne oraz 
lokalne do tworzenia „środowisk 
sprzyjających aktywności”, zwłaszcza w 
kontekście rozwoju obszarów miejskich: 
można to osiągnąć poprzez łączenie 
rozwoju w zakresie handlu oraz mieszkań, 
poprzez tworzenie szkół, organizowanie 
publicznych środków transportu oraz łatwo 
dostępnych obiektów sportowych oraz 
poprzez tworzenie ścieżek rowerowych i 
przejść dla pieszych, unikając jednocześnie 
„środowiskowych czynników ryzyka”, 
takich jak nagromadzenie punktów 
sprzedających jedzenie typu fast food, 
przeszkody dla aktywności fizycznej, brak 
chodników, parków czy baz rekreacyjnych; 
uznaje fakt, że ograniczenie przestępczości 
również stanowi ważne narzędzie służące 
propagowaniu aktywności fizycznej na 
świeżym powietrzu, w szczególności 
wśród dzieci oraz osób starszych; zachęca 
władze miast do promowania sieci „Miasta 
dla zdrowego stylu życia” organizującej 
wspólne działania na rzecz zwalczania 
otyłości;

7. wzywa podmioty regionalne oraz 
lokalne do tworzenia „środowisk 
sprzyjających aktywności”, zwłaszcza w 
kontekście rozwoju obszarów miejskich: 
można to osiągnąć poprzez łączenie 
rozwoju w zakresie handlu oraz mieszkań, 
poprzez tworzenie szkół, organizowanie 
publicznych środków transportu oraz łatwo 
dostępnych obiektów sportowych oraz 
poprzez wprowadzanie w życie lokalnych 
środków zmniejszających uzależnienie od 
samochodów oraz promowanie 
i zachęcanie do korzystania ze ścieżek 
rowerowych i przejść dla pieszych, 
unikając jednocześnie „środowiskowych 
czynników ryzyka”, takich jak 
nagromadzenie punktów sprzedających 
jedzenie typu fast food, przeszkody dla 
aktywności fizycznej, brak chodników, 
parków czy baz rekreacyjnych; uznaje fakt, 
że ograniczenie przestępczości również 
stanowi ważne narzędzie służące 
propagowaniu aktywności fizycznej na 
świeżym powietrzu, w szczególności 
wśród dzieci oraz osób starszych; zachęca 
władze miast do promowania sieci „Miasta 
dla zdrowego stylu życia” organizującej 
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wspólne działania na rzecz zwalczania 
otyłości;

Or. en

Poprawka 111
Horst Schnellhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa podmioty regionalne oraz 
lokalne do tworzenia „środowisk 
sprzyjających aktywności”, zwłaszcza w 
kontekście rozwoju obszarów miejskich: 
można to osiągnąć poprzez łączenie 
rozwoju w zakresie handlu oraz mieszkań, 
poprzez tworzenie szkół, organizowanie 
publicznych środków transportu oraz 
łatwo dostępnych obiektów sportowych 
oraz poprzez tworzenie ścieżek 
rowerowych i przejść dla pieszych, 
unikając jednocześnie „środowiskowych 
czynników ryzyka”, takich jak 
nagromadzenie punktów sprzedających 
jedzenie typu fast food, przeszkody dla 
aktywności fizycznej, brak chodników, 
parków czy baz rekreacyjnych; uznaje 
fakt, że ograniczenie przestępczości 
również stanowi ważne narzędzie służące 
propagowaniu aktywności fizycznej na 
świeżym powietrzu, w szczególności 
wśród dzieci oraz osób starszych; zachęca 
władze miast do promowania sieci „Miasta 
dla zdrowego stylu życia” organizującej 
wspólne działania na rzecz zwalczania 
otyłości;

7. wzywa podmioty regionalne oraz 
lokalne do tworzenia „środowisk 
sprzyjających aktywności”, zwłaszcza w 
kontekście rozwoju obszarów miejskich: 
wzywa Komisję, aby w ramach dostępnych 
środków budżetowych i bieżących 
programów wsparcia do 31.12.2008 r. 
przedstawiła propozycje dotyczące 
włączenia sportu w celu zwiększenia 
wsparcia na rzecz remontu i budowy 
nowych obiektów sportowych w 
państwach członkowskich;   zwraca się do 
Komisji o włączenie sportu do istniejących 
planów działania jako zadania o 
charakterze przekrojowym; uznaje fakt, że 
ograniczenie przestępczości również 
stanowi ważne narzędzie służące 
propagowaniu aktywności fizycznej na 
świeżym powietrzu, w szczególności 
wśród dzieci oraz osób starszych; zachęca 
władze miast do promowania sieci „Miasta 
dla zdrowego stylu życia” organizującej 
wspólne działania na rzecz zwalczania 
otyłości;

Or. de
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Poprawka 112
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa podmioty regionalne oraz 
lokalne do tworzenia „środowisk
sprzyjających aktywności”, zwłaszcza w 
kontekście rozwoju obszarów miejskich: 
można to osiągnąć poprzez łączenie 
rozwoju w zakresie handlu oraz mieszkań, 
poprzez tworzenie szkół, organizowanie 
publicznych środków transportu oraz łatwo 
dostępnych obiektów sportowych oraz
poprzez tworzenie ścieżek rowerowych i 
przejść dla pieszych, unikając 
jednocześnie „środowiskowych czynników 
ryzyka”, takich jak nagromadzenie 
punktów sprzedających jedzenie typu fast 
food, przeszkody dla aktywności fizycznej, 
brak chodników, parków czy baz 
rekreacyjnych; uznaje fakt, że 
ograniczenie przestępczości również 
stanowi ważne narzędzie służące 
propagowaniu aktywności fizycznej na 
świeżym powietrzu, w szczególności 
wśród dzieci oraz osób starszych; zachęca 
władze miast do promowania sieci „Miasta 
dla zdrowego stylu życia” organizującej 
wspólne działania na rzecz zwalczania 
otyłości;

7. wzywa podmioty regionalne oraz 
lokalne do tworzenia „środowisk 
sprzyjających aktywności”, zwłaszcza w 
kontekście rozwoju obszarów miejskich: 
można to osiągnąć poprzez łączenie 
rozwoju w zakresie handlu oraz mieszkań, 
poprzez tworzenie parków i baz 
rekreacyjnych, organizowanie publicznych 
środków transportu oraz łatwo dostępnych 
obiektów sportowych, a także poprzez 
budowę ścieżek rowerowych i przejść dla 
pieszych; uznaje fakt, że ograniczenie 
przestępczości również stanowi ważne 
narzędzie służące propagowaniu 
aktywności fizycznej na świeżym 
powietrzu, w szczególności wśród dzieci, 
kobiet oraz osób starszych; zachęca władze 
miast do promowania sieci „Miasta dla 
zdrowego stylu życia” organizującej 
wspólne działania na rzecz zwalczania 
otyłości;

Or. de

Poprawka 113
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa podmioty regionalne oraz skreślony
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lokalne do tworzenia „środowisk 
sprzyjających aktywności”, zwłaszcza w 
kontekście rozwoju obszarów miejskich: 
można to osiągnąć poprzez łączenie 
rozwoju w zakresie handlu oraz mieszkań, 
poprzez tworzenie szkół, organizowanie 
publicznych środków transportu oraz 
łatwo dostępnych obiektów sportowych 
oraz poprzez tworzenie ścieżek 
rowerowych i przejść dla pieszych, 
unikając jednocześnie „środowiskowych 
czynników ryzyka”, takich jak 
nagromadzenie punktów sprzedających 
jedzenie typu fast food, przeszkody dla 
aktywności fizycznej, brak chodników, 
parków czy baz rekreacyjnych; uznaje 
fakt, że ograniczenie przestępczości 
również stanowi ważne narzędzie służące 
propagowaniu aktywności fizycznej na 
świeżym powietrzu, w szczególności wśród 
dzieci oraz osób starszych; zachęca władze 
miast do promowania sieci „Miasta dla 
zdrowego stylu życia” organizującej 
wspólne działania na rzecz zwalczania 
otyłości;

Or. de

Poprawka 114
Antonio De Blasio

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa podmioty regionalne oraz 
lokalne do tworzenia „środowisk 
sprzyjających aktywności”, zwłaszcza w 
kontekście rozwoju obszarów miejskich: 
można to osiągnąć poprzez łączenie 
rozwoju w zakresie handlu oraz mieszkań, 
poprzez tworzenie szkół, organizowanie 
publicznych środków transportu oraz łatwo 
dostępnych obiektów sportowych oraz 
poprzez tworzenie ścieżek rowerowych i 

7. wzywa podmioty regionalne oraz 
lokalne do tworzenia „środowisk 
sprzyjających aktywności”, zwłaszcza w 
kontekście rozwoju obszarów miejskich: 
można to osiągnąć poprzez łączenie 
rozwoju w zakresie handlu oraz mieszkań, 
poprzez tworzenie szkół, organizowanie 
publicznych środków transportu oraz łatwo 
dostępnych obiektów sportowych oraz 
poprzez tworzenie ścieżek rowerowych i 
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przejść dla pieszych, unikając jednocześnie 
„środowiskowych czynników ryzyka”, 
takich jak nagromadzenie punktów 
sprzedających jedzenie typu fast food, 
przeszkody dla aktywności fizycznej, brak 
chodników, parków czy baz rekreacyjnych; 
uznaje fakt, że ograniczenie przestępczości 
również stanowi ważne narzędzie służące 
propagowaniu aktywności fizycznej na 
świeżym powietrzu, w szczególności 
wśród dzieci oraz osób starszych; zachęca 
władze miast do promowania sieci „Miasta 
dla zdrowego stylu życia” organizującej
wspólne działania na rzecz zwalczania 
otyłości;

przejść dla pieszych, unikając jednocześnie 
„środowiskowych czynników ryzyka”, 
takich jak nagromadzenie punktów 
sprzedających jedzenie typu fast food, 
przeszkody dla aktywności fizycznej, brak 
chodników, parków czy baz rekreacyjnych; 
uznaje fakt, że ograniczenie przestępczości 
również stanowi ważne narzędzie służące 
propagowaniu aktywności fizycznej na 
świeżym powietrzu, w szczególności 
wśród dzieci oraz osób starszych; zachęca 
władze miast do promowania wszelkich
sieci i inicjatyw organizujących wspólne 
działania na rzecz zwalczania otyłości;

Or. hu

Poprawka 115
Kathalijne Maria Buitenweg

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zachęca szkoły średnie oraz wszystkich 
właścicieli publicznych budynków do 
zastępowania automatów sprzedających 
słodycze automatami sprzedającymi 
prezerwatywy;

Or. en

Poprawka 116
Philip Bushill-Matthews

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zachęca państwa członkowskie do 
przyjęcia pojęcia „aktywnej drogi do 
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szkoły i pracy” zarówno wśród dzieci 
w wieku szkolnym, jak i pracowników; 
zachęca lokalne władze do priorytetowego 
traktowania tej kwestii przy dokonywaniu 
oceny transportu miejskiego 
i zagospodarowania miejskiej przestrzeni.

Or. en

Poprawka 117
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7 a. zwraca się do państw członkowskich o 
promowanie dostępu do regularnego 
uprawiania ćwiczeń fizycznych w 
obiektach sportowych, wprowadzając ulgi 
w podatku dochodowym na wydatki 
związane z zajęciami sportowymi;

Or. pt

Poprawka 118
Christa Klaß

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zwraca się do właściwych organów, 
aby w planach urbanistycznych w równym 
stopniu uwzględniały interesy dzieci i 
młodzieży oraz inne aspekty planowania 
oraz skupiały uwagę na całym mieście 
jako przestrzeni zabawowej, 
doświadczalnej i poznawczej, by 
uwzględniać wszystkie tereny publiczne, w 
których poruszają się dzieci; 
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Or. de

Poprawka 119
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa organy na niższym szczeblu 
administracyjnym, aby przy planowaniu 
miejskim zadbały o „otoczenie sprzyjające 
aktywności”, obejmujące rozsądne 
połączenie terenów mieszkalnych, 
obszarów przeznaczonych na prowadzenie 
działalności gospodarczej i stref 
handlowych, w których możliwe byłoby 
przemieszczanie się pieszo, lecz w których 
musiałaby być zapewniona przejezdność 
dróg i drogi ewakuacyjne;

Or. de

Poprawka 120
Magor Imre Csibi

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. nalega, by lokalne i regionalne władze 
w swoich aplikacjach z zakresu 
planowania nowych infrastruktur 
zagwarantowały priorytetowe traktowanie 
ludzkiej potrzeby fizycznej aktywności 
jako codziennego, rutynowego działania; 
zachęca do tworzenia wszechstronnych 
i bezpiecznych sieci tras spacerowych 
i rowerowych w miasteczkach i miastach;

Or. en
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Poprawka 121
Christa Klaß

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. zwraca uwagę, że poprzez 
udostępnienie obszarów, na których dzieci 
i młodzież mogą doświadczać przyrody, 
oferuje się im alternatywę wobec 
tradycyjnych form spędzania czasu 
wolnego, która jednocześnie wzmacnia 
wyobraźnię, kreatywność i chęć 
poznawczą;

Or. de

Poprawka 122
Philip Bushill-Matthews

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla fakt, że Unia Europejska 
powinna odgrywać wiodącą rolę w 
formułowaniu wspólnego podejścia oraz 
propagowaniu koordynacji pomiędzy 
państwami członkowskimi; wyraża 
przekonanie, że istotną europejską wartość 
dodaną można uzyskać w takich zakresach, 
jak informacje przeznaczone dla 
konsumentów, edukacja w dziedzinie 
odżywiania, reklama w mediach, produkcja 
rolna oraz etykietowanie produktów 
żywnościowych;

8. podkreśla fakt, że Unia Europejska 
powinna odgrywać wiodącą rolę w 
formułowaniu wspólnego podejścia oraz 
propagowaniu najlepszych wzorców
pomiędzy państwami członkowskimi; 
wyraża przekonanie, że istotną europejską 
wartość dodaną można uzyskać w takich 
zakresach, jak informacje przeznaczone dla 
konsumentów, edukacja w dziedzinie 
odżywiania, reklama w mediach, produkcja 
rolna oraz etykietowanie produktów 
żywnościowych;

Or. en
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Poprawka 123
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla fakt, że Unia Europejska 
powinna odgrywać wiodącą rolę w 
formułowaniu wspólnego podejścia oraz 
propagowaniu koordynacji pomiędzy 
państwami członkowskimi; wyraża 
przekonanie, że istotną europejską 
wartość dodaną można uzyskać w takich 
zakresach, jak informacje przeznaczone 
dla konsumentów, edukacja w dziedzinie 
odżywiania, reklama w mediach, 
produkcja rolna oraz etykietowanie 
produktów żywnościowych;

8. podkreśla fakt, że nadwaga i otyłość są 
najlepiej zwalczane na szczeblu lokalnym 
oraz że odpowiedzialność UE powinna w 
związku z tym pozostać wyjątkowo 
ograniczona, gdyż to do państw 
członkowskich w pierwszej kolejności 
należy wykonanie tej pracy;

Or. sv

Poprawka 124
Adamos Adamou

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla fakt, że Unia Europejska 
powinna odgrywać wiodącą rolę w 
formułowaniu wspólnego podejścia oraz 
propagowaniu koordynacji pomiędzy 
państwami członkowskimi; wyraża 
przekonanie, że istotną europejską wartość
dodaną można uzyskać w takich zakresach, 
jak informacje przeznaczone dla 
konsumentów, edukacja w dziedzinie 
odżywiania, reklama w mediach, produkcja 
rolna oraz etykietowanie produktów 
żywnościowych;

8. podkreśla fakt, że Unia Europejska 
powinna odgrywać wiodącą rolę w 
formułowaniu wspólnego podejścia, w 
utrzymaniu istniejącego związku z WTO 
oraz propagowaniu koordynacji pomiędzy 
państwami członkowskimi; wyraża 
przekonanie, że istotną europejską wartość 
dodaną można uzyskać w takich zakresach, 
jak informacje przeznaczone dla 
konsumentów, edukacja w dziedzinie 
odżywiania, reklama w mediach, produkcja 
rolna oraz etykietowanie produktów 
żywnościowych;

Or. el
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Poprawka 125
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla fakt, że Unia Europejska 
powinna odgrywać wiodącą rolę w 
formułowaniu wspólnego podejścia oraz 
propagowaniu koordynacji pomiędzy 
państwami członkowskimi; wyraża 
przekonanie, że istotną europejską wartość 
dodaną można uzyskać w takich zakresach, 
jak informacje przeznaczone dla 
konsumentów, edukacja w dziedzinie 
odżywiania, reklama w mediach, produkcja 
rolna oraz etykietowanie produktów 
żywnościowych;

8. podkreśla fakt, że Unia Europejska 
powinna odgrywać wiodącą rolę w 
formułowaniu wspólnego podejścia oraz 
propagowaniu koordynacji pomiędzy 
państwami członkowskimi; wyraża 
przekonanie, że istotną europejską wartość 
dodaną można uzyskać w takich zakresach, 
jak informacje przeznaczone dla 
konsumentów, edukacja w dziedzinie 
odżywiania, rozwój europejskich 
wskaźników takich jak obwód pasa i 
wszelkich innych wskaźników ryzyka 
związanych z otyłością, a w szczególności 
z otyłością brzuszną, reklama w mediach, 
produkcja rolna oraz etykietowanie 
produktów żywnościowych;

Or. fr

Poprawka 126
Péter Olajos

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla fakt, że Unia Europejska 
powinna odgrywać wiodącą rolę w 
formułowaniu wspólnego podejścia oraz 
propagowaniu koordynacji pomiędzy 
państwami członkowskimi; wyraża 
przekonanie, że istotną europejską wartość 
dodaną można uzyskać w takich zakresach, 
jak informacje przeznaczone dla 
konsumentów, edukacja w dziedzinie 

8. podkreśla fakt, że Unia Europejska 
powinna odgrywać wiodącą rolę w 
formułowaniu wspólnego podejścia oraz 
propagowaniu koordynacji pomiędzy 
państwami członkowskimi; wyraża 
przekonanie, że istotną europejską wartość 
dodaną można uzyskać w takich zakresach, 
jak informacje przeznaczone dla 
konsumentów, edukacja w dziedzinie 
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odżywiania, reklama w mediach, produkcja 
rolna oraz etykietowanie produktów 
żywnościowych;

odżywiania, reklama w mediach, produkcja 
rolna oraz etykietowanie produktów 
żywnościowych z określeniem zawartości 
tłuszczów trans;

Or. hu

Poprawka 127
Evangelia Tzampazi

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla fakt, że Unia Europejska 
powinna odgrywać wiodącą rolę w 
formułowaniu wspólnego podejścia oraz 
propagowaniu koordynacji pomiędzy 
państwami członkowskimi; wyraża 
przekonanie, że istotną europejską wartość 
dodaną można uzyskać w takich zakresach, 
jak informacje przeznaczone dla 
konsumentów, edukacja w dziedzinie 
odżywiania, reklama w mediach, produkcja 
rolna oraz etykietowanie produktów 
żywnościowych;

8. podkreśla fakt, że Unia Europejska 
powinna odgrywać wiodącą rolę w 
formułowaniu wspólnego podejścia oraz 
propagowaniu koordynacji i właściwych 
praktyk pomiędzy państwami 
członkowskimi; wyraża przekonanie, że 
istotną europejską wartość dodaną można 
uzyskać w takich zakresach, jak informacje 
przeznaczone dla konsumentów, edukacja 
w dziedzinie odżywiania, reklama w 
mediach, produkcja rolna oraz 
etykietowanie produktów żywnościowych;

Or. el

Poprawka 128
Dorette Corbey

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla, że jakość żywności i 
sposobu odżywiania się posiada również 
wymiar kulturowy oraz że krajowe centra 
informacyjne muszą w związku z tym 
ogrywać ważną rolę; popiera powołanie 
centrów informacji na temat sposobów 
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odżywiania się, które dostarczałyby 
uczciwych i dostępnych informacji na 
temat odżywiania się, zdrowia i wagi we 
wszystkich państwach członkowskich; 

Or. nl

Poprawka 129
Avril Doyle

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. sugeruje, by platforma UE ds. 
żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia 
opracowała cele operacyjne, które 
pomogłyby skonkretyzować podjęte 
zobowiązania oraz proponuje 
przeprowadzić ocenę platformy w celu 
określenia jej skuteczności jako nowego 
narzędzia politycznego;

Or. en

Poprawka 130
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla potrzebę zapewnienia 
specjalnego finansowania małych i 
średnich przedsiębiorstw w celu 
umożliwienia tym podmiotom 
przyczynienia się do osiągnięcia celu, 
jakim jest zmniejszenie problemu otyłości 
poprzez opracowanie nowych produktów, 
systemów informacyjnych oraz 
etykietowania;

9. podkreśla potrzebę zapewnienia 
specjalnego finansowania małych i 
średnich przedsiębiorstw w celu 
umożliwienia tym podmiotom 
przyczynienia się do osiągnięcia celu, 
jakim jest zmniejszenie problemu otyłości 
poprzez opracowanie nowych produktów 
spożywczych posiadających wartości 
odżywcze i jasnych systemów 
informacyjnych oraz etykietowania, które 
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umożliwiać będą konsumentom 
dokonanie świadomego wyboru;

Or. pt

Poprawka 131
Adamos Adamou

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla potrzebę zapewnienia 
specjalnego finansowania małych i 
średnich przedsiębiorstw w celu 
umożliwienia tym podmiotom 
przyczynienia się do osiągnięcia celu, 
jakim jest zmniejszenie problemu otyłości 
poprzez opracowanie nowych produktów, 
systemów informacyjnych oraz 
etykietowania;

9. podkreśla potrzebę zapewnienia 
specjalnego finansowania lub innych 
zachęt, takich jak ulgi podatkowe, dla 
małych i średnich przedsiębiorstw w celu 
umożliwienia tym podmiotom
przyczynienia się do osiągnięcia celu, 
jakim jest zmniejszenie problemu otyłości 
poprzez opracowanie nowych produktów, 
systemów informacyjnych oraz 
etykietowania;

Or. el

Poprawka 132
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla potrzebę zapewnienia 
specjalnego finansowania małych i 
średnich przedsiębiorstw w celu 
umożliwienia tym podmiotom 
przyczynienia się do osiągnięcia celu, 
jakim jest zmniejszenie problemu otyłości 
poprzez opracowanie nowych produktów, 
systemów informacyjnych oraz 
etykietowania;

skreślony
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Or. sv

Poprawka 133
Anne Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla potrzebę zapewnienia 
specjalnego finansowania małych i 
średnich przedsiębiorstw w celu 
umożliwienia tym podmiotom 
przyczynienia się do osiągnięcia celu, 
jakim jest zmniejszenie problemu otyłości 
poprzez opracowanie nowych produktów,
systemów informacyjnych oraz 
etykietowania;

9. podkreśla, że sektor prywatny odgrywa 
rolę w zmniejszaniu problemu otyłości 
poprzez rozwijanie nowych, zdrowszych
produktów; uważa, że należy jednak w 
większym stopniu zachęcać go do 
umocnienia systemów informacyjnych 
oraz do poprawy etykietowania; 

Or. fr

Poprawka 134
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla potrzebę zapewnienia 
specjalnego finansowania małych i 
średnich przedsiębiorstw w celu 
umożliwienia tym podmiotom 
przyczynienia się do osiągnięcia celu, 
jakim jest zmniejszenie problemu otyłości 
poprzez opracowanie nowych produktów, 
systemów informacyjnych oraz 
etykietowania;

skreślony

Or. de
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Poprawka 135
John Bowis

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. uznaje wkład, jaki suplementy 
żywnościowe wnoszą w zwiększenie 
możliwości konsumentów w zakresie 
osiągnięcia i utrzymania optymalnego 
odżywiania niezbędnego dla zdrowego 
trybu życia;

Or. en

Poprawka 136
Jules Maaten i Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. jest przekonany, że informacje 
przeznaczone dla konsumentów, edukacja 
w dziedzinie odżywiania oraz 
etykietowanie żywności powinny 
odzwierciedlać oczekiwania samych 
konsumentów;

Or. en

Poprawka 137
Kathy Sinnott

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję oraz wszystkie 
odpowiednie podmioty do postawienia 
sobie za nadrzędny cel przeciwdziałanie

10. wzywa Komisję oraz wszystkie 
odpowiednie podmioty do postawienia 
sobie za nadrzędny cel przeciwdziałania
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otyłości od wczesnych lat życia; otyłości od wczesnych lat życia, 
pamiętając, że nawyki żywieniowe nabyte 
w dzieciństwie często utrzymują się 
w kolejnych latach;

Or. en

Poprawka 138
Kathalijne Maria Buitenweg

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa do przeglądu dyrektywy w 
sprawie VAT, aby produkty żywnościowe 
zawierające dużo tłuszczu, cukru i soli 
zostały objęte standardową stawką 
podatku VAT; nalega, by państwa 
członkowskie stosowały obniżoną stawkę 
podatku VAT w stosunku do zdrowych 
produktów; 

Or. en

Poprawka 139
Adamos Adamou i Dimitrios Papadimoulis

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a zachęca Komisję do opracowania 
strategii politycznych, w tym aktów 
prawnych, chroniących dzieci przed 
wpływem reklamy, zwłaszcza takiej jak 
marketing czy branding 
wysokoenergetycznych pokarmów i 
skupisk fast-foodów;

Or. en
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Poprawka 140
Alfonso Andria

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa, aby organizowano kampanie 
informacyjne w celu podnoszenia wśród 
kobiet w ciąży świadomości odnośnie do 
znaczenia zrównoważonej diety oraz 
znaczenia wyłącznego karmienia piersią 
przez co najmniej sześć miesięcy; 
przypomina, że ryzyko otyłości u dzieci, 
które były karmione piersią przez dziewięć 
miesięcy, jest niższe o 31%;

11. wzywa, aby organizowano kampanie 
informacyjne w celu podnoszenia wśród 
kobiet w ciąży świadomości odnośnie do 
znaczenia zrównoważonej i zdrowej diety, 
a także znaczenia wyłącznego karmienia 
piersią przez co najmniej sześć miesięcy; 
przypomina, że ryzyko otyłości u dzieci, 
które były karmione piersią przez dziewięć 
miesięcy, jest niższe o 31%;

Or. it

Poprawka 141
Dorette Corbey

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa, aby organizowano kampanie 
informacyjne w celu podnoszenia wśród 
kobiet w ciąży świadomości odnośnie do 
znaczenia zrównoważonej diety oraz 
znaczenia wyłącznego karmienia piersią 
przez co najmniej sześć miesięcy; 
przypomina, że ryzyko otyłości u dzieci, 
które były karmione piersią przez dziewięć 
miesięcy, jest niższe o 31%;

11. wzywa, aby organizowano kampanie 
informacyjne w celu podnoszenia wśród 
kobiet w ciąży i ich partnerów – w 
perspektywie aprobaty społecznej, w tym 
aprobaty pracodawców i kolegów –
świadomości odnośnie do znaczenia 
zrównoważonej diety oraz znaczenia 
wyłącznego karmienia piersią przez co 
najmniej sześć miesięcy; przypomina, że 
ryzyko otyłości u dzieci, które były 
karmione piersią przez dziewięć miesięcy,
jest niższe o 31%;

Or. nl
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Poprawka 142
Linda McAvan

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa, aby organizowano kampanie 
informacyjne w celu podnoszenia wśród 
kobiet w ciąży świadomości odnośnie do 
znaczenia zrównoważonej diety oraz 
znaczenia wyłącznego karmienia piersią 
przez co najmniej sześć miesięcy; 
przypomina, że ryzyko otyłości u dzieci, 
które były karmione piersią przez dziewięć 
miesięcy, jest niższe o 31%;

11. wzywa, aby kampanie informacyjne 
uświadamiały kobiety w ciąży, że 
karmienie piersią, odstawienie od piersi 
dopiero po osiągnięciu przez dziecko 
wieku sześciu miesięcy, karmienie zdrową 
żywnością oraz kontrolowanie wielkości 
porcji może tylko pomóc uniknąć nadwagi 
lub otyłości u dzieci;

Or. en

Poprawka 143
Anne Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa, aby organizowano kampanie 
informacyjne w celu podnoszenia wśród 
kobiet w ciąży świadomości odnośnie do 
znaczenia zrównoważonej diety oraz 
znaczenia wyłącznego karmienia piersią 
przez co najmniej sześć miesięcy; 
przypomina, że ryzyko otyłości u dzieci, 
które były karmione piersią przez dziewięć 
miesięcy, jest niższe o 31%;

11. wzywa, aby organizowano kampanie 
informacyjne w celu podnoszenia wśród 
kobiet w ciąży świadomości odnośnie do 
znaczenia zrównoważonej diety dla nich 
samych i dla płodu; zwraca się do państw 
członkowskich o uwrażliwienie kobiet w 
ciąży na karmienie piersią; podkreśla 
jednak, że karmienie piersią nie stanowi 
jedynego sposobu walki z otyłością oraz że 
zrównoważony sposób odżywiania się 
wypracowywany zostaje długoterminowo; 
podkreśla, że w kampaniach 
uświadamiających należy wziąć pod 
uwagę, że kwestia karmienia należy do 
sfery życia prywatnego oraz zachowywać 
możliwość dokonania dowolnego wyboru 
przez matkę;
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Or. fr

Poprawka 144
Kathy Sinnott

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa, aby organizowano kampanie 
informacyjne w celu podnoszenia wśród 
kobiet w ciąży świadomości odnośnie do 
znaczenia zrównoważonej diety oraz 
znaczenia wyłącznego karmienia piersią 
przez co najmniej sześć miesięcy; 
przypomina, że ryzyko otyłości u dzieci, 
które były karmione piersią przez dziewięć 
miesięcy, jest niższe o 31%;

11. wzywa, aby organizowano kampanie 
informacyjne w celu podnoszenia wśród 
kobiet w ciąży świadomości odnośnie do 
znaczenia zrównoważonej diety oraz 
znaczenia wyłącznego karmienia piersią 
przez co najmniej sześć miesięcy, 
pamiętając o tym, że żywność dla 
niemowląt zawiera zazwyczaj co najmniej 
jeden rodzaj „ukrytego” glutaminianu 
sodu; przypomina, że ryzyko otyłości u 
dzieci, które były karmione piersią przez 
dziewięć miesięcy, jest niższe o 31%;

Or. en

Poprawka 145
Anja Weisgerber

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa, aby organizowano kampanie 
informacyjne w celu podnoszenia wśród 
kobiet w ciąży świadomości odnośnie do 
znaczenia zrównoważonej diety oraz 
znaczenia wyłącznego karmienia piersią 
przez co najmniej sześć miesięcy; 
przypomina, że ryzyko otyłości u dzieci, 
które były karmione piersią przez dziewięć 
miesięcy, jest niższe o 31%;

11. wzywa do podnoszenia wśród kobiet 
w ciąży świadomości odnośnie znaczenia 
zrównoważonej diety oraz dbałości o 
optymalne dostarczanie określonych 
składników odżywczych podczas ciąży, a 
także znaczenia karmienia piersią;
przypomina, że ryzyko otyłości u dzieci, 
które były karmione piersią przez dziewięć 
miesięcy, jest niższe o 31%;

Or. de
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Poprawka 146
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa, aby organizowano kampanie 
informacyjne w celu podnoszenia wśród 
kobiet w ciąży świadomości odnośnie do 
znaczenia zrównoważonej diety oraz 
znaczenia wyłącznego karmienia piersią 
przez co najmniej sześć miesięcy;
przypomina, że ryzyko otyłości u dzieci, 
które były karmione piersią przez dziewięć 
miesięcy, jest niższe o 31%;

11. wzywa, aby organizowano kampanie 
informacyjne w celu podnoszenia wśród 
kobiet w ciąży świadomości odnośnie do 
znaczenia zrównoważonej diety oraz 
znaczenia karmienia piersią;

Or. en

Poprawka 147
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa do umożliwienia obywatelom
Unii Europejskiej wzięcia na siebie 
odpowiedzialności za własne decyzje oraz 
odpowiedzialności rodzicielskiej za dzieci;

Or. de

Poprawka 148
Philip Bushill-Matthews

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do ustanowienia 
sporządzonych przez ekspertów 
wytycznych dotyczących sposobu, w jaki 
można zwiększyć aktywność fizyczną już 
w okresie przedszkolnym i propagować 
edukację w dziedzinie żywienia już na tym 
wczesnym etapie;

12. wzywa państwa członkowskie do 
ustanowienia sporządzonych przez 
ekspertów wytycznych dotyczących 
sposobu, w jaki można zwiększyć 
aktywność fizyczną już w okresie
przedszkolnym i propagować edukację 
w dziedzinie żywienia już na tym 
wczesnym etapie;

Or. en

Poprawka 149
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do ustanowienia
sporządzonych przez ekspertów 
wytycznych dotyczących sposobu, w jaki 
można zwiększyć aktywność fizyczną już 
w okresie przedszkolnym i propagować 
edukację w dziedzinie żywienia już na tym 
wczesnym etapie;

12. wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do zaproponowania
sporządzonych przez ekspertów 
wytycznych dotyczących sposobu, w jaki 
można zwiększyć aktywność fizyczną już 
w okresie przedszkolnym i propagować 
edukację w dziedzinie żywienia już na tym 
wczesnym etapie;

Or. de

Poprawka 150
Evangelia Tzampazi

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa państwa członkowskie do 
zmodernizowania i poprawy strategii 
politycznych w zakresie wychowania 
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fizycznego oraz do uznania tych placówek 
i organizacji, które ułatwiają włączenie 
programów sportowych do zajęć 
szkolnych;

Or. el

Poprawka 151
Anne Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12 a. uważa, że należy sprzyjać 
informowaniu, a nawet edukacji w 
zakresie odżywiania przeznaczonej dla 
rodziców, uciekając się do pomocy 
odpowiednich specjalistów (nauczycieli, 
wychowawców, pracowników służby 
zdrowia) w przystosowanych do tego 
miejscach;

Or. fr

Poprawka 152
Magor Imre Csibi

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uznaje, że to przede wszystkim na 
poziomie szkolnym konieczne jest podjęcie 
kroków zmierzających do 
zagwarantowania, że aktywność fizyczna 
oraz zrównoważone odżywianie staną się 
częścią zachowań dziecka; wzywa Komisję 
do opracowania wytycznych dotyczących 
polityki żywienia w szkołach i na rzecz 
promowania edukacji w dziedzinie 
żywienia;

13. uznaje, że to przede wszystkim na 
poziomie szkolnym konieczne jest podjęcie 
kroków zmierzających do 
zagwarantowania, że aktywność fizyczna 
oraz zrównoważone odżywianie staną się 
częścią zachowań dziecka; wzywa Komisję 
do opracowania wytycznych dotyczących 
polityki żywienia w szkołach i na rzecz 
promowania edukacji w dziedzinie 
żywienia; wzywa państwa członkowskie do 
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włączenia w program zajęć szkolnych 
kwestii korzyści płynących ze 
zrównoważonej diety i aktywności 
fizycznej;

Or. en

Poprawka 153
Linda McAvan

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uznaje, że to przede wszystkim na 
poziomie szkolnym konieczne jest podjęcie 
kroków zmierzających do 
zagwarantowania, że aktywność fizyczna 
oraz zrównoważone odżywianie staną się 
częścią zachowań dziecka; wzywa Komisję
do opracowania wytycznych dotyczących 
polityki żywienia w szkołach i na rzecz 
promowania edukacji w dziedzinie 
żywienia;

13. uznaje, że to przede wszystkim na 
poziomie szkolnym konieczne jest podjęcie 
kroków zmierzających do 
zagwarantowania, że aktywność fizyczna 
oraz zrównoważone odżywianie staną się 
częścią zachowań dziecka; wzywa grupę 
wysokiego szczebla ds. żywienia oraz 
aktywności fizycznej do opracowania 
wytycznych dotyczących polityki żywienia 
w szkołach i na rzecz promowania edukacji 
w dziedzinie żywienia;

Or. en

Poprawka 154
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uznaje, że to przede wszystkim na 
poziomie szkolnym konieczne jest podjęcie 
kroków zmierzających do 
zagwarantowania, że aktywność fizyczna 
oraz zrównoważone odżywianie staną się 
częścią zachowań dziecka; wzywa Komisję 
do opracowania wytycznych dotyczących 

13. uznaje, że to przede wszystkim na 
poziomie szkolnym konieczne jest podjęcie 
kroków zmierzających do 
zagwarantowania, że aktywność fizyczna 
oraz zrównoważone odżywianie staną się 
częścią zachowań dziecka; 
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polityki żywienia w szkołach i na rzecz 
promowania edukacji w dziedzinie 
żywienia;

Or. de

Poprawka 155
Adamos Adamou

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uznaje, że to przede wszystkim na 
poziomie szkolnym konieczne jest podjęcie 
kroków zmierzających do 
zagwarantowania, że aktywność fizyczna 
oraz zrównoważone odżywianie staną się 
częścią zachowań dziecka; wzywa Komisję 
do opracowania wytycznych dotyczących 
polityki żywienia w szkołach i na rzecz 
promowania edukacji w dziedzinie 
żywienia;

13. uznaje, że to przede wszystkim na 
poziomie szkolnym konieczne jest podjęcie 
kroków zmierzających do 
zagwarantowania, że aktywność fizyczna 
oraz zrównoważone odżywianie staną się 
częścią zachowań dziecka; wzywa Komisję 
do opracowania wytycznych dotyczących 
polityki żywienia w szkołach i na rzecz 
promowania edukacji w dziedzinie 
żywienia i kontynuowania jej w okresie po 
ukończeniu nauki szkolnej;

Or. el

Poprawka 156
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa państwa członkowskie do 
ujęcia w programie nauczania 
odżywiania, rolnictwa i gotowania;

Or. de
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Poprawka 157
Christa Klaß

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia do obowiązkowego 
ogólnego nauczania w szkołach 
przedmiotów odżywianie i gospodarstwo 
domowe dla chłopców i dziewcząt jako 
nieodłącznego elementu kształcenia 
ogólnego;

Or. de

Poprawka 158
Philip Bushill-Matthews

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. ponadto zwraca się do państw 
członkowskich, podmiotów lokalnych oraz 
władz szkolnych do monitorowania oraz 
poprawiania jakości standardów 
odżywczych posiłków szkolnych oraz do 
zrewidowania rozmiarów porcji; zwraca 
się o całkowity zakaz sprzedaży w 
szkołach żywności i napojów 
zawierających dużo tłuszczu, soli i cukru;
opowiada się w zamian za to za 
udostępnianiem w automatach świeżych 
owoców i warzyw; zachęca państwa 
członkowskie do zapewnienia, by więcej 
godzin w szkolnych planach lekcji 
poświęconych było ćwiczeniom fizycznym 
oraz do opracowania projektów budowy 
nowych publicznych obiektów sportowych;

14. ponadto zwraca się do państw 
członkowskich, podmiotów lokalnych oraz 
władz szkolnych do monitorowania oraz 
poprawiania jakości standardów 
odżywczych posiłków szkolnych oraz do 
zrewidowania rozmiarów porcji; zwraca 
się o ograniczenie sprzedaży w szkołach 
żywności i napojów zawierających dużo 
tłuszczu, soli i cukru; opowiada się w 
zamian za to za udostępnianiem większej 
ilości świeżych owoców i warzyw; zachęca 
państwa członkowskie do zapewnienia, by 
więcej godzin w szkolnych planach lekcji 
poświęconych było ćwiczeniom fizycznym 
oraz do opracowania projektów budowy 
nowych publicznych obiektów sportowych
oraz utrzymania istniejących już w 
szkołach obiektów sportowych;

Or. en
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Poprawka 159
Avril Doyle i Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. ponadto zwraca się do państw 
członkowskich, podmiotów lokalnych oraz 
władz szkolnych do monitorowania oraz 
poprawiania jakości standardów 
odżywczych posiłków szkolnych oraz do 
zrewidowania rozmiarów porcji; zwraca 
się o całkowity zakaz sprzedaży w 
szkołach żywności i napojów 
zawierających dużo tłuszczu, soli i cukru;
opowiada się w zamian za to za 
udostępnianiem w automatach świeżych 
owoców i warzyw; zachęca państwa 
członkowskie do zapewnienia, by więcej 
godzin w szkolnych planach lekcji 
poświęconych było ćwiczeniom fizycznym 
oraz do opracowania projektów budowy 
nowych publicznych obiektów sportowych;

14. ponadto zwraca się do państw 
członkowskich, podmiotów lokalnych oraz 
władz szkolnych do monitorowania oraz 
poprawiania jakości standardów 
odżywczych posiłków szkolnych oraz do 
zrewidowania rozmiarów porcji; zwraca 
się o zapewnienie szerszej edukacji w 
dziedzinie żywienia oraz ograniczenie
sprzedaży w szkołach żywności i napojów 
zawierających dużo tłuszczu, soli i cukru; 
opowiada się w zamian za to za 
udostępnianiem większej ilości świeżych 
owoców i warzyw; zachęca państwa 
członkowskie do zapewnienia, by więcej 
godzin w szkolnych planach lekcji 
poświęconych było ćwiczeniom fizycznym 
oraz do opracowania projektów budowy 
nowych publicznych obiektów sportowych;

Or. en

Poprawka 160
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. ponadto zwraca się do państw 
członkowskich, podmiotów lokalnych oraz 
władz szkolnych do monitorowania oraz 
poprawiania jakości standardów 
odżywczych posiłków szkolnych oraz do 
zrewidowania rozmiarów porcji; zwraca 
się o całkowity zakaz sprzedaży w szkołach 

skreślony
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żywności i napojów zawierających dużo 
tłuszczu, soli i cukru; opowiada się w 
zamian za to za udostępnianiem w 
automatach świeżych owoców i warzyw; 
zachęca państwa członkowskie do 
zapewnienia, by więcej godzin w 
szkolnych planach lekcji poświęconych 
było ćwiczeniom fizycznym oraz do 
opracowania projektów budowy nowych 
publicznych obiektów sportowych;

Or. sv

Poprawka 161
John Bowis

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. ponadto zwraca się do państw 
członkowskich, podmiotów lokalnych oraz 
władz szkolnych do monitorowania oraz 
poprawiania jakości standardów 
odżywczych posiłków szkolnych oraz do 
zrewidowania rozmiarów porcji; zwraca 
się o całkowity zakaz sprzedaży w 
szkołach żywności i napojów 
zawierających dużo tłuszczu, soli i cukru;
opowiada się w zamian za to za 
udostępnianiem w automatach świeżych 
owoców i warzyw; zachęca państwa 
członkowskie do zapewnienia, by więcej 
godzin w szkolnych planach lekcji 
poświęconych było ćwiczeniom fizycznym 
oraz do opracowania projektów budowy 
nowych publicznych obiektów sportowych;

14. ponadto zwraca się do państw 
członkowskich, podmiotów lokalnych oraz 
władz szkolnych do monitorowania oraz 
poprawiania jakości standardów 
odżywczych posiłków szkolnych oraz do 
zrewidowania rozmiarów porcji; zwraca 
się o całkowity zakaz sprzedaży w 
szkołach żywności i napojów 
zawierających dużo tłuszczu, soli i cukru; 
opowiada się w zamian za to za 
udostępnianiem w automatach świeżych 
owoców i warzyw; zachęca państwa 
członkowskie do zapewnienia, by trzy 
godziny tygodniowo w szkolnych planach 
lekcji poświęcane były ćwiczeniom 
fizycznym oraz do opracowania projektów 
budowy nowych publicznych obiektów 
sportowych;

Or. en
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Poprawka 162
Linda McAvan

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. ponadto zwraca się do państw 
członkowskich, podmiotów lokalnych oraz 
władz szkolnych do monitorowania oraz 
poprawiania jakości standardów 
odżywczych posiłków szkolnych oraz do 
zrewidowania rozmiarów porcji; zwraca 
się o całkowity zakaz sprzedaży w szkołach 
żywności i napojów zawierających dużo 
tłuszczu, soli i cukru; opowiada się w 
zamian za to za udostępnianiem w 
automatach świeżych owoców i warzyw; 
zachęca państwa członkowskie do 
zapewnienia, by więcej godzin w 
szkolnych planach lekcji poświęconych 
było ćwiczeniom fizycznym oraz do 
opracowania projektów budowy nowych 
publicznych obiektów sportowych;

14. ponadto zwraca się do państw 
członkowskich, podmiotów lokalnych oraz 
władz szkolnych do monitorowania oraz 
poprawiania jakości standardów 
odżywczych posiłków szkolnych oraz do 
zrewidowania rozmiarów porcji; zachęca 
do odchodzenia od automatów 
sprzedających żywność i napoje 
zawierające dużo tłuszczu, soli lub cukru 
oraz do przestawienia się na sprzedaż i 
propagowanie świeżych owoców i warzyw; 
zachęca państwa członkowskie do 
zapewnienia, by więcej godzin w 
szkolnych planach lekcji poświęconych 
było ćwiczeniom fizycznym oraz do 
opracowania projektów budowy nowych 
publicznych obiektów sportowych;

Or. en

Poprawka 163
Péter Olajos

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. ponadto zwraca się do państw 
członkowskich, podmiotów lokalnych oraz 
władz szkolnych do monitorowania oraz 
poprawiania jakości standardów 
odżywczych posiłków szkolnych oraz do 
zrewidowania rozmiarów porcji; zwraca 
się o całkowity zakaz sprzedaży w 
szkołach żywności i napojów 
zawierających dużo tłuszczu, soli i cukru; 
opowiada się w zamian za to za 

14. ponadto zwraca się do państw 
członkowskich, podmiotów lokalnych oraz 
władz szkolnych do monitorowania oraz 
poprawiania jakości standardów 
odżywczych posiłków szkolnych i 
przedszkolnych oraz do zrewidowania 
rozmiarów porcji; zwraca się o całkowity 
zakaz sprzedaży w szkołach żywności i 
napojów zawierających dużo tłuszczu, soli 
i cukru; opowiada się w zamian za to za 



PE400.376v01-00 82/172 AM\702355PL.doc

PL

udostępnianiem w automatach świeżych 
owoców i warzyw; zachęca państwa 
członkowskie do zapewnienia, by więcej 
godzin w szkolnych planach lekcji 
poświęconych było ćwiczeniom fizycznym 
oraz do opracowania projektów budowy 
nowych publicznych obiektów sportowych;

udostępnianiem w automatach świeżych 
owoców i warzyw; zachęca państwa 
członkowskie do zapewnienia, by więcej 
godzin w szkolnych planach lekcji 
poświęconych było ćwiczeniom fizycznym 
oraz do opracowania projektów budowy 
nowych publicznych obiektów sportowych;

Or. hu

Poprawka 164
Adriana Poli Bortone

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. ponadto zwraca się do państw 
członkowskich, podmiotów lokalnych oraz 
władz szkolnych do monitorowania oraz 
poprawiania jakości standardów 
odżywczych posiłków szkolnych oraz do 
zrewidowania rozmiarów porcji; zwraca 
się o całkowity zakaz sprzedaży w 
szkołach żywności i napojów 
zawierających dużo tłuszczu, soli i cukru; 
opowiada się w zamian za to za 
udostępnianiem w automatach świeżych 
owoców i warzyw; zachęca państwa 
członkowskie do zapewnienia, by więcej 
godzin w szkolnych planach lekcji 
poświęconych było ćwiczeniom fizycznym 
oraz do opracowania projektów budowy 
nowych publicznych obiektów sportowych;

14. ponadto zwraca się do państw 
członkowskich, podmiotów lokalnych oraz 
władz szkolnych do monitorowania oraz 
poprawiania jakości standardów 
odżywczych posiłków szkolnych oraz do 
zrewidowania rozmiarów porcji; zwraca 
się o całkowity zakaz sprzedaży w 
szkołach żywności i napojów 
zawierających dużo tłuszczu, soli i cukru 
oraz o niskiej wartości odżywczej; 
opowiada się w zamian za to za 
udostępnianiem w automatach świeżych 
owoców i warzyw; zachęca państwa 
członkowskie do zapewnienia, by więcej 
godzin w szkolnych planach lekcji 
poświęconych było ćwiczeniom fizycznym 
oraz do opracowania projektów budowy 
nowych publicznych obiektów sportowych;

Or. it

Poprawka 165
Daciana Octavia Sârbu

Projekt rezolucji
Ustęp 14
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Projekt rezolucji Poprawka

14. ponadto zwraca się do państw 
członkowskich, podmiotów lokalnych oraz 
władz szkolnych do monitorowania oraz 
poprawiania jakości standardów 
odżywczych posiłków szkolnych oraz do 
zrewidowania rozmiarów porcji; zwraca 
się o całkowity zakaz sprzedaży w 
szkołach żywności i napojów 
zawierających dużo tłuszczu, soli i cukru;
opowiada się w zamian za to za 
udostępnianiem w automatach świeżych 
owoców i warzyw; zachęca państwa 
członkowskie do zapewnienia, by więcej 
godzin w szkolnych planach lekcji 
poświęconych było ćwiczeniom fizycznym 
oraz do opracowania projektów budowy 
nowych publicznych obiektów sportowych;

14. ponadto zwraca się do państw 
członkowskich, podmiotów lokalnych oraz 
władz szkolnych o monitorowanie oraz 
poprawianie jakości standardów 
odżywczych posiłków szkolnych oraz o 
zrewidowanie rozmiarów porcji poprzez 
organizację szkoleń i udzielanie 
wytycznych pracownikom gastronomii, 
kontrolę jakości firm cateringowych oraz 
wytyczne z zakresu zdrowej żywności w 
stołówkach; zwraca się o całkowity zakaz 
sprzedaży w szkołach żywności i napojów 
zawierających dużo tłuszczu, soli i cukru; 
opowiada się w zamian za to za 
udostępnianiem w automatach świeżych 
owoców i warzyw; zachęca państwa 
członkowskie do zapewnienia, by więcej 
godzin w szkolnych planach lekcji 
poświęconych było ćwiczeniom fizycznym 
oraz do opracowania projektów budowy 
nowych publicznych obiektów sportowych;

Or. en

Poprawka 166
Horst Schnellhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. ponadto zwraca się do państw 
członkowskich, podmiotów lokalnych oraz 
władz szkolnych do monitorowania oraz
poprawiania jakości standardów 
odżywczych posiłków szkolnych oraz do 
zrewidowania rozmiarów porcji; zwraca 
się o całkowity zakaz sprzedaży w 
szkołach żywności i napojów 
zawierających dużo tłuszczu, soli i cukru;
opowiada się w zamian za to za 
udostępnianiem w automatach świeżych 

14. ponadto zwraca się do państw 
członkowskich, podmiotów lokalnych oraz 
władz szkolnych do poprawiania jakości i
standardów odżywczych posiłków 
szkolnych oraz do dostosowania
rozmiarów porcji do zapotrzebowania; 
zwraca się o uwzględnienie wiedzy 
naukowej przy sprzedaży w szkołach 
żywności i napojów zawierających dużo 
tłuszczu, soli oraz cukru i jednocześnie 
ubogich w składniki odżywcze; opowiada 
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owoców i warzyw; zachęca państwa 
członkowskie do zapewnienia, by więcej 
godzin w szkolnych planach lekcji 
poświęconych było ćwiczeniom fizycznym 
oraz do opracowania projektów budowy 
nowych publicznych obiektów sportowych;

się w zamian za to za udostępnianiem w 
automatach świeżych owoców i warzyw; 
zachęca państwa członkowskie do 
zapewnienia, by więcej godzin w 
szkolnych planach lekcji poświęconych 
było ćwiczeniom fizycznym oraz do 
opracowania projektów budowy nowych 
publicznych obiektów sportowych;

Or. de

Poprawka 167
Kathy Sinnott

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. ponadto zwraca się do państw 
członkowskich, podmiotów lokalnych oraz 
władz szkolnych do monitorowania oraz 
poprawiania jakości standardów 
odżywczych posiłków szkolnych oraz do 
zrewidowania rozmiarów porcji; zwraca 
się o całkowity zakaz sprzedaży w 
szkołach żywności i napojów 
zawierających dużo tłuszczu, soli i cukru;
opowiada się w zamian za to za 
udostępnianiem w automatach świeżych 
owoców i warzyw; zachęca państwa 
członkowskie do zapewnienia, by więcej 
godzin w szkolnych planach lekcji 
poświęconych było ćwiczeniom fizycznym 
oraz do opracowania projektów budowy 
nowych publicznych obiektów sportowych;

14. ponadto zwraca się do państw 
członkowskich, podmiotów lokalnych oraz 
władz szkolnych do monitorowania oraz 
poprawiania jakości standardów 
odżywczych posiłków szkolnych oraz do 
zrewidowania rozmiarów porcji; zwraca 
się o całkowity zakaz sprzedaży w 
szkołach żywności i napojów 
zawierających dużo tłuszczu, soli i cukru;
opowiada się w zamian za to za 
udostępnianiem w automatach świeżych 
owoców i warzyw; zachęca państwa 
członkowskie do zapewnienia, by trzy 
godziny tygodniowo w szkolnych planach 
lekcji poświęcane były ćwiczeniom 
fizycznym oraz do opracowania projektów 
budowy nowych publicznych obiektów 
sportowych, pamiętając o tym, jak ważne 
jest unikanie coraz częstszej prywatyzacji 
obiektów sportowych;

Or. en
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Poprawka 168
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. ponadto zwraca się do państw 
członkowskich, podmiotów lokalnych oraz 
władz szkolnych do monitorowania oraz 
poprawiania jakości standardów 
odżywczych posiłków szkolnych oraz do 
zrewidowania rozmiarów porcji; zwraca 
się o całkowity zakaz sprzedaży w 
szkołach żywności i napojów 
zawierających dużo tłuszczu, soli i cukru;
opowiada się w zamian za to za 
udostępnianiem w automatach świeżych 
owoców i warzyw; zachęca państwa 
członkowskie do zapewnienia, by więcej 
godzin w szkolnych planach lekcji 
poświęconych było ćwiczeniom fizycznym 
oraz do opracowania projektów budowy 
nowych publicznych obiektów sportowych;

14. ponadto zwraca się do państw 
członkowskich, podmiotów lokalnych oraz 
władz szkolnych do monitorowania oraz 
poprawiania jakości standardów 
odżywczych posiłków szkolnych oraz do 
zrewidowania rozmiarów porcji; zwraca 
się o całkowity zakaz sprzedaży w 
szkołach żywności i napojów 
zawierających dużo tłuszczu, soli i cukru; 
opowiada się w zamian za to za 
udostępnianiem w automatach świeżych 
owoców i warzyw; zachęca właściwe 
organy do zapewnienia, by więcej godzin 
w szkolnych planach lekcji poświęconych 
było ćwiczeniom fizycznym;

Or. de

Poprawka 169
Antonios Trakatellis

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. ponadto zwraca się do państw 
członkowskich, podmiotów lokalnych oraz 
władz szkolnych do monitorowania oraz 
poprawiania jakości standardów 
odżywczych posiłków szkolnych oraz do 
zrewidowania rozmiarów porcji; zwraca 
się o całkowity zakaz sprzedaży w 
szkołach żywności i napojów 
zawierających dużo tłuszczu, soli i cukru;
opowiada się w zamian za to za 

14. ponadto zwraca się do państw 
członkowskich, podmiotów lokalnych oraz 
władz szkolnych o monitorowanie oraz 
poprawianie jakości standardów 
odżywczych posiłków szkolnych oraz o 
zrewidowanie rozmiarów porcji, jak i 
włączenie do tych posiłków owoców i 
warzyw; zwraca się o całkowity zakaz 
sprzedaży w szkołach żywności i napojów 
zawierających dużo tłuszczu, soli i cukru;
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udostępnianiem w automatach świeżych 
owoców i warzyw; zachęca państwa 
członkowskie do zapewnienia, by więcej 
godzin w szkolnych planach lekcji 
poświęconych było ćwiczeniom fizycznym 
oraz do opracowania projektów budowy 
nowych publicznych obiektów sportowych;

opowiada się w zamian za to za 
udostępnianiem w automatach świeżych 
owoców i warzyw; zachęca państwa 
członkowskie do zapewnienia, by więcej 
godzin w szkolnych planach lekcji 
poświęconych było ćwiczeniom fizycznym 
oraz do opracowania projektów budowy 
nowych publicznych obiektów sportowych;

Or. en

Poprawka 170
Evangelia Tzampazi

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. ponadto zwraca się do państw 
członkowskich, podmiotów lokalnych oraz 
władz szkolnych do monitorowania oraz 
poprawiania jakości standardów 
odżywczych posiłków szkolnych oraz do 
zrewidowania rozmiarów porcji; zwraca 
się o całkowity zakaz sprzedaży w 
szkołach żywności i napojów 
zawierających dużo tłuszczu, soli i cukru; 
opowiada się w zamian za to za 
udostępnianiem w automatach świeżych 
owoców i warzyw; zachęca państwa 
członkowskie do zapewnienia, by więcej 
godzin w szkolnych planach lekcji 
poświęconych było ćwiczeniom fizycznym 
oraz do opracowania projektów budowy 
nowych publicznych obiektów sportowych;

14. ponadto zwraca się do państw 
członkowskich, podmiotów lokalnych oraz 
władz szkolnych do monitorowania oraz 
poprawiania jakości standardów 
odżywczych posiłków szkolnych oraz do 
zrewidowania rozmiarów porcji; zwraca 
się o całkowity zakaz sprzedaży w 
szkołach żywności i napojów 
zawierających dużo tłuszczu, soli i cukru;
opowiada się w zamian za to za 
udostępnianiem w automatach świeżych 
owoców i warzyw; zachęca państwa 
członkowskie do zapewnienia, by więcej 
godzin w szkolnych planach lekcji 
poświęconych było ćwiczeniom fizycznym 
oraz do opracowania projektów budowy 
nowych publicznych obiektów sportowych, 
dostępnych dla osób niepełnosprawnych;

Or. el



AM\702355PL.doc 87/172 PE400.376v01-00

PL

Poprawka 171
Antonio De Blasio

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. ponadto zwraca się do państw 
członkowskich, podmiotów lokalnych oraz 
władz szkolnych do monitorowania oraz 
poprawiania jakości standardów 
odżywczych posiłków szkolnych oraz do 
zrewidowania rozmiarów porcji; zwraca 
się o całkowity zakaz sprzedaży w 
szkołach żywności i napojów 
zawierających dużo tłuszczu, soli i cukru;
opowiada się w zamian za to za 
udostępnianiem w automatach świeżych 
owoców i warzyw; zachęca państwa 
członkowskie do zapewnienia, by więcej 
godzin w szkolnych planach lekcji 
poświęconych było ćwiczeniom fizycznym 
oraz do opracowania projektów budowy 
nowych publicznych obiektów sportowych;

14. ponadto zwraca się do państw 
członkowskich, podmiotów lokalnych oraz 
władz szkolnych do monitorowania oraz 
poprawiania jakości standardów 
odżywczych posiłków szkolnych oraz do 
zrewidowania rozmiarów porcji; zwraca 
się o całkowity zakaz sprzedaży w 
szkołach żywności i napojów 
zawierających dużo tłuszczu, soli i cukru;
opowiada się w zamian za to za 
udostępnianiem w automatach świeżych 
owoców i warzyw; zachęca państwa 
członkowskie do zapewnienia, by więcej 
godzin w szkolnych planach lekcji 
poświęconych było ćwiczeniom 
fizycznym, do wprowadzenia codziennych, 
obowiązkowych ćwiczeń w placówkach 
oświatowych, zgodnie z celami Białej 
księgi na temat sportu, oraz do 
opracowania projektów budowy nowych 
publicznych obiektów sportowych;

Or. hu

Poprawka 172
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. ponadto zwraca się do państw 
członkowskich, podmiotów lokalnych oraz 
władz szkolnych do monitorowania oraz 
poprawiania jakości standardów 
odżywczych posiłków szkolnych oraz do 
zrewidowania rozmiarów porcji; zwraca 

14. ponadto zwraca się do państw 
członkowskich, podmiotów lokalnych oraz 
władz szkolnych do monitorowania oraz 
poprawiania jakości standardów 
odżywczych posiłków szkolnych oraz do 
zrewidowania rozmiarów porcji; zachęca 
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się o całkowity zakaz sprzedaży w szkołach 
żywności i napojów zawierających dużo 
tłuszczu, soli i cukru; opowiada się w 
zamian za to za udostępnianiem w 
automatach świeżych owoców i warzyw;
zachęca państwa członkowskie do 
zapewnienia, by więcej godzin w 
szkolnych planach lekcji poświęconych 
było ćwiczeniom fizycznym oraz do 
opracowania projektów budowy nowych 
publicznych obiektów sportowych;

państwa członkowskie do zapewnienia, by 
więcej godzin w szkolnych planach lekcji 
poświęconych było ćwiczeniom fizycznym 
oraz do opracowania projektów budowy 
nowych publicznych obiektów sportowych;

Or. de

Poprawka 173
Anja Weisgerber

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. ponadto zwraca się do państw 
członkowskich, podmiotów lokalnych oraz 
władz szkolnych do monitorowania oraz 
poprawiania jakości standardów 
odżywczych posiłków szkolnych oraz do 
zrewidowania rozmiarów porcji; zwraca 
się o całkowity zakaz sprzedaży w szkołach 
żywności i napojów zawierających dużo 
tłuszczu, soli i cukru; opowiada się w 
zamian za to za udostępnianiem w 
automatach świeżych owoców i warzyw;
zachęca państwa członkowskie do 
zapewnienia, by więcej godzin w 
szkolnych planach lekcji poświęconych 
było ćwiczeniom fizycznym oraz do 
opracowania projektów budowy nowych 
publicznych obiektów sportowych;

14. ponadto zwraca się do państw 
członkowskich, podmiotów lokalnych oraz 
władz szkolnych do monitorowania oraz 
poprawiania jakości standardów 
odżywczych posiłków szkolnych oraz do 
zrewidowania rozmiarów porcji; zwraca 
się o przekazywanie dzieciom wiedzy na 
temat zrównoważonej diety; opowiada się 
za udostępnianiem w punktach sprzedaży
świeżych owoców i warzyw; zachęca 
państwa członkowskie do zapewnienia, by 
więcej godzin w szkolnych planach lekcji 
poświęconych było ćwiczeniom fizycznym 
oraz do opracowania projektów budowy 
nowych publicznych obiektów sportowych;

Or. de
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Poprawka 174
Holger Krahmer

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. ponadto zwraca się do państw 
członkowskich, podmiotów lokalnych oraz 
władz szkolnych do monitorowania oraz 
poprawiania jakości standardów 
odżywczych posiłków szkolnych oraz do 
zrewidowania rozmiarów porcji; zwraca 
się o całkowity zakaz sprzedaży w szkołach 
żywności i napojów zawierających dużo 
tłuszczu, soli i cukru; opowiada się w 
zamian za to za udostępnianiem w 
automatach świeżych owoców i warzyw;
zachęca państwa członkowskie do 
zapewnienia, by więcej godzin w 
szkolnych planach lekcji poświęconych 
było ćwiczeniom fizycznym oraz do 
opracowania projektów budowy nowych 
publicznych obiektów sportowych;

14. ponadto zwraca się do państw 
członkowskich, podmiotów lokalnych oraz 
władz szkolnych do monitorowania oraz 
poprawiania jakości standardów 
odżywczych posiłków szkolnych oraz do 
zrewidowania rozmiarów porcji; opowiada 
się za udostępnianiem w automatach 
świeżych owoców i warzyw; zachęca 
państwa członkowskie do zapewnienia, by 
więcej godzin w szkolnych planach lekcji 
poświęconych było ćwiczeniom fizycznym 
oraz do opracowania projektów budowy 
nowych publicznych obiektów sportowych;

Or. de

Poprawka 175
Philip Bushill-Matthews

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa władze lokalne państw 
członkowskich do propagowania 
dostępności i osiągalności obiektów 
wypoczynkowych oraz do promowania 
tworzenia takich możliwości w lokalnym 
środowisku, które będą motywować 
mieszkańców do aktywności fizycznej 
w czasie wolnym; 

Or. en



PE400.376v01-00 90/172 AM\702355PL.doc

PL

Poprawka 176
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14 a. uważa, że osoby zajmujące się 
edukacją dzieci poza szkołą znajdują się 
„na linii frontu”, jeżeli chodzi o 
odwrócenie tendencji otyłości wśród 
dzieci, i w związku z tym należy kierować 
do nich specjalne kampanie informacyjne, 
mające na celu promowanie dobrych 
praktyk, które można łatwo wprowadzić w 
codziennym życiu dzieci;

Or. pt

Poprawka 177
Horst Schnellhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. przypomina państwom członkowskim 
o swoim wezwaniu do wprowadzenia w 
szkołach podstawowych i średnich 
obowiązkowych zajęć wychowania 
fizycznego oraz do ustanowienia zasady,
zgodnie z którą w programie nauczania 
przynajmniej trzy godziny lekcyjne w 
tygodniu zarezerwowane są na 
wychowanie fizyczne, i wzywa do 
wspierania szkół, w miarę możliwości, w 
przekraczaniu tego minimum;

Or. de
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Poprawka 178
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. z zadowoleniem przyjmuje 
ewentualny projekt „Owoce w szkole” 
finansowany przez UE;

Or. de

Poprawka 179
Adriana Poli Bortone

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa za kwestię nadrzędną zakazanie 
w szkołach wszelkich form sponsorowania 
oraz reklamowania produktów o wysokiej 
zawartości cukru, soli i tłuszczu; zwraca 
się o dobrowolne zaangażowanie 
wszystkich organizacji sportowych oraz 
drużyn w działania mające na celu 
propagowanie zrównoważonego 
odżywiania i aktywności fizycznej 
i zachęca je do unikania sponsorowania 
oraz promowania żywności o nikłej 
wartości odżywczej;

15. uważa za kwestię nadrzędną zakazanie 
w szkołach wszelkich form sponsorowania 
oraz reklamowania produktów o wysokiej 
zawartości cukru, soli i tłuszczu oraz o 
niskiej wartości odżywczej; zwraca się 
o dobrowolne zaangażowanie wszystkich 
organizacji sportowych oraz drużyn 
w działania mające na celu propagowanie 
zrównoważonego odżywiania i aktywności 
fizycznej i zachęca je do unikania 
sponsorowania oraz promowania żywności 
o nikłej wartości odżywczej;

Or. it

Poprawka 180
Philip Bushill-Matthews

Projekt rezolucji
Ustęp 15
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Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa za kwestię nadrzędną zakazanie
w szkołach wszelkich form sponsorowania 
oraz reklamowania produktów o wysokiej 
zawartości cukru, soli i tłuszczu; zwraca 
się o dobrowolne zaangażowanie 
wszystkich organizacji sportowych oraz 
drużyn w działania mające na celu 
propagowanie zrównoważonego 
odżywiania i aktywności fizycznej 
i zachęca je do unikania sponsorowania 
oraz promowania żywności o nikłej 
wartości odżywczej;

15. sądzi, że państwa członkowskie 
powinny rozważyć wprowadzenie w 
szkołach zakazu wszelkich form 
sponsorowania oraz reklamowania 
produktów o wysokiej zawartości cukru, 
soli i tłuszczu; zwraca się o dobrowolne 
zaangażowanie wszystkich organizacji 
sportowych oraz drużyn w działania 
mające na celu propagowanie 
zrównoważonego odżywiania i aktywności 
fizycznej i zachęca je do unikania 
sponsorowania oraz promowania żywności 
o nikłej wartości odżywczej;

Or. en

Poprawka 181
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa za kwestię nadrzędną zakazanie 
w szkołach wszelkich form sponsorowania 
oraz reklamowania produktów o wysokiej 
zawartości cukru, soli i tłuszczu; zwraca 
się o dobrowolne zaangażowanie 
wszystkich organizacji sportowych oraz 
drużyn w działania mające na celu 
propagowanie zrównoważonego 
odżywiania i aktywności fizycznej 
i zachęca je do unikania sponsorowania 
oraz promowania żywności o nikłej 
wartości odżywczej;

15. zakłada, że wszystkie organizacje 
sportowe i drużyny sprzyjają 
zrównoważonemu odżywianiu i 
aktywności fizycznej; podkreśla ponadto, 
że europejski ruch sportowy nie powinien 
być obwiniany za nadwagę i otyłość w 
Europie; uważa, że podstawowym 
problemem nie jest sponsorowanie i 
promowanie żywności o niskiej wartości 
odżywczej, lecz fakt, iż bardzo niewiele 
osób uprawia sport czy zażywa ruchu;

Or. sv
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Poprawka 182
John Bowis

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa za kwestię nadrzędną zakazanie
w szkołach wszelkich form sponsorowania 
oraz reklamowania produktów o wysokiej 
zawartości cukru, soli i tłuszczu; zwraca 
się o dobrowolne zaangażowanie 
wszystkich organizacji sportowych oraz 
drużyn w działania mające na celu 
propagowanie zrównoważonego 
odżywiania i aktywności fizycznej 
i zachęca je do unikania sponsorowania 
oraz promowania żywności o nikłej 
wartości odżywczej;

15. uważa za kwestię nadrzędną, by
wszelkie formy sponsorowania w szkołach 
żywności i napojów miały miejsce 
wyłącznie na wniosek władz szkoły lub za 
ich wyraźną zgodą; zwraca się 
o dobrowolne zaangażowanie wszystkich 
organizacji sportowych oraz drużyn 
w działania mające na celu propagowanie 
zrównoważonego odżywiania i aktywności 
fizycznej i zachęca je do unikania 
sponsorowania oraz promowania żywności 
o nikłej wartości odżywczej;

Or. en

Poprawka 183
Urszula Krupa

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa za kwestię nadrzędną zakazanie 
w szkołach wszelkich form sponsorowania 
oraz reklamowania produktów o wysokiej 
zawartości cukru, soli i tłuszczu; zwraca 
się o dobrowolne zaangażowanie 
wszystkich organizacji sportowych oraz 
drużyn w działania mające na celu 
propagowanie zrównoważonego 
odżywiania i aktywności fizycznej 
i zachęca je do unikania sponsorowania 
oraz promowania żywności o nikłej 
wartości odżywczej;

15. uważa za kwestię nadrzędną zakazanie 
w szkołach wszelkich form sponsorowania 
oraz reklamowania produktów o wysokiej 
zawartości cukru, soli i tłuszczu; zwraca 
się o dobrowolne zaangażowanie 
wszystkich organizacji sportowych oraz 
drużyn w działania mające na celu 
propagowanie zrównoważonego 
odżywiania i aktywności fizycznej i 
zachęca je do unikania sponsorowania oraz 
promowania żywności o nikłej wartości 
odżywczej oraz żywności modyfikowanej 
genetycznie;

Or. pl
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Poprawka 184
Linda McAvan

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa za kwestię nadrzędną zakazanie
w szkołach wszelkich form sponsorowania 
oraz reklamowania produktów o wysokiej 
zawartości cukru, soli i tłuszczu; zwraca 
się o dobrowolne zaangażowanie 
wszystkich organizacji sportowych oraz 
drużyn w działania mające na celu 
propagowanie zrównoważonego 
odżywiania i aktywności fizycznej 
i zachęca je do unikania sponsorowania 
oraz promowania żywności o nikłej 
wartości odżywczej;

15. nalega, by państwa członkowskie, 
samorząd lokalny oraz władze szkolne 
wprowadziły w szkołach zakaz wszelkich 
form sponsorowania oraz reklamowania 
produktów o wysokiej zawartości cukru, 
soli i tłuszczu; zwraca się o dobrowolne 
zaangażowanie wszystkich organizacji 
sportowych oraz drużyn w działania 
mające na celu propagowanie 
zrównoważonego odżywiania i aktywności 
fizycznej i zachęca je do unikania 
sponsorowania oraz promowania żywności 
o nikłej wartości odżywczej;

Or. en

Poprawka 185
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa za kwestię nadrzędną zakazanie
w szkołach wszelkich form sponsorowania 
oraz reklamowania produktów o wysokiej 
zawartości cukru, soli i tłuszczu; zwraca 
się o dobrowolne zaangażowanie 
wszystkich organizacji sportowych oraz 
drużyn w działania mające na celu 
propagowanie zrównoważonego 
odżywiania i aktywności fizycznej 
i zachęca je do unikania sponsorowania 
oraz promowania żywności o nikłej 
wartości odżywczej;

15. uważa za kwestię nadrzędną 
wprowadzenie w szkołach stopniowego 
zakazu wszelkich form sponsorowania 
żywności i napojów oraz reklamowania 
produktów o wysokiej zawartości cukru, 
soli i tłuszczu, za zgodą władz szkolnych i 
we współpracy ze stowarzyszeniami 
zrzeszającymi rodziców uczniów oraz 
lokalnymi sprzedawcami; jednocześnie
przychylnie odnosi się do niektórych 
uwieńczonych sukcesem partnerstw, które 
już funkcjonują pomiędzy 
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stowarzyszeniami sportowymi 
a podmiotami przemysłowymi i propagują 
zrównoważone odżywianie oraz aktywność 
fizyczną;

Or. en

Poprawka 186
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa za kwestię nadrzędną zakazanie 
w szkołach wszelkich form sponsorowania 
oraz reklamowania produktów o wysokiej 
zawartości cukru, soli i tłuszczu; zwraca 
się o dobrowolne zaangażowanie 
wszystkich organizacji sportowych oraz 
drużyn w działania mające na celu 
propagowanie zrównoważonego 
odżywiania i aktywności fizycznej 
i zachęca je do unikania sponsorowania 
oraz promowania żywności o nikłej 
wartości odżywczej;

15. uważa za kwestię nadrzędną zakazanie 
w szkołach wszelkich form sponsorowania 
oraz reklamowania produktów o wysokiej 
zawartości cukru, soli i tłuszczu; 

Or. de

Poprawka 187
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa za kwestię nadrzędną zakazanie 
w szkołach wszelkich form sponsorowania 
oraz reklamowania produktów o wysokiej 
zawartości cukru, soli i tłuszczu; zwraca 
się o dobrowolne zaangażowanie 
wszystkich organizacji sportowych oraz 

skreślony
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drużyn w działania mające na celu 
propagowanie zrównoważonego 
odżywiania i aktywności fizycznej 
i zachęca je do unikania sponsorowania 
oraz promowania żywności o nikłej 
wartości odżywczej;

Or. de

Poprawka 188
Anja Weisgerber

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa za kwestię nadrzędną zakazanie 
w szkołach wszelkich form sponsorowania 
oraz reklamowania produktów o wysokiej 
zawartości cukru, soli i tłuszczu; zwraca 
się o dobrowolne zaangażowanie 
wszystkich organizacji sportowych oraz 
drużyn w działania mające na celu 
propagowanie zrównoważonego 
odżywiania i aktywności fizycznej 
i zachęca je do unikania sponsorowania 
oraz promowania żywności o nikłej 
wartości odżywczej;

15. zwraca się o dobrowolne 
zaangażowanie wszystkich organizacji 
sportowych oraz drużyn w działania 
mające na celu propagowanie 
zrównoważonego odżywiania i aktywności 
fizycznej i zachęca je do unikania 
sponsorowania oraz promowania żywności 
o nikłej wartości odżywczej;

Or. de

Poprawka 189
Holger Krahmer

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa za kwestię nadrzędną zakazanie 
w szkołach wszelkich form sponsorowania 
oraz reklamowania produktów o wysokiej 
zawartości cukru, soli i tłuszczu; zwraca 

15. uważa za kwestię nadrzędną, by
wszelkie formy sponsorowania oraz 
reklamowania potraw i napojów były 
możliwe jedynie na żądanie lub za 
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się o dobrowolne zaangażowanie 
wszystkich organizacji sportowych oraz 
drużyn w działania mające na celu 
propagowanie zrównoważonego 
odżywiania i aktywności fizycznej 
i zachęca je do unikania sponsorowania 
oraz promowania żywności o nikłej 
wartości odżywczej;

wyraźną zgodą kierownictwa szkoły; 
zwraca się o dobrowolne zaangażowanie 
wszystkich organizacji sportowych oraz 
drużyn w działania mające na celu 
propagowanie zrównoważonego 
odżywiania i aktywności fizycznej 
i zachęca je do unikania sponsorowania 
oraz promowania żywności o nikłej 
wartości odżywczej;

Or. de

Poprawka 190
Anne Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa za kwestię nadrzędną zakazanie 
w szkołach wszelkich form sponsorowania 
oraz reklamowania produktów o wysokiej 
zawartości cukru, soli i tłuszczu; zwraca 
się o dobrowolne zaangażowanie 
wszystkich organizacji sportowych oraz 
drużyn w działania mające na celu 
propagowanie zrównoważonego 
odżywiania i aktywności fizycznej 
i zachęca je do unikania sponsorowania 
oraz promowania żywności o nikłej 
wartości odżywczej;

15. uważa za kwestię nadrzędną zakazanie 
w szkołach wszelkich form sponsorowania 
oraz reklamowania produktów o wysokiej 
zawartości cukru, soli i tłuszczu; zwraca 
się o dobrowolne zaangażowanie 
wszystkich organizacji sportowych oraz 
drużyn w działania mające na celu 
propagowanie zrównoważonego 
odżywiania i aktywności fizycznej 
i zachęca je do unikania sponsorowania 
oraz promowania żywności o nikłej 
wartości odżywczej; zachęca placówki 
szkolne do organizowania warsztatów 
teoretycznych i praktycznych na temat 
smaku i żywności z udziałem 
pracowników służby zdrowia i uznanych 
kucharzy;

Or. fr
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Poprawka 191
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa za kwestię nadrzędną zakazanie 
w szkołach wszelkich form sponsorowania 
oraz reklamowania produktów o wysokiej 
zawartości cukru, soli i tłuszczu; zwraca 
się o dobrowolne zaangażowanie 
wszystkich organizacji sportowych oraz 
drużyn w działania mające na celu 
propagowanie zrównoważonego 
odżywiania i aktywności fizycznej 
i zachęca je do unikania sponsorowania 
oraz promowania żywności o nikłej 
wartości odżywczej;

15. uważa, że celem państw członkowskich 
powinno być ograniczenie sponsorowania 
oraz reklamowania produktów o wysokiej 
zawartości cukru, soli i tłuszczu, w których 
niezależnie od ograniczeń należy w 
należytym stopniu uwzględniać krajowe 
i międzynarodowe wytyczne dietetyczne i 
które powinny mieć miejsce w celach 
edukacyjnych wyłącznie na wniosek władz 
szkoły lub za ich wyraźną zgodą; zwraca 
się o dobrowolne zaangażowanie 
wszystkich organizacji sportowych oraz 
drużyn w działania mające na celu 
propagowanie zrównoważonego 
odżywiania i aktywności fizycznej;

Or. en

Poprawka 192
Kathalijne Maria Buitenweg

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa państwa członkowskie, 
samorządy lokalne i władze szkolne do 
zagwarantowania zdrowego wyboru 
produktów w szkolnych automatach oraz 
zapewnienia, że sponsoring szkoły nie jest 
powiązany z promowaniem takich 
przekąsek lub żywności, których nie 
należy spożywać zbyt często; publiczno-
prywatne partnerstwa w szkołach powinny 
być przejrzyste i poddane drobiazgowej 
kontroli przez niezależne podmioty trzecie;



AM\702355PL.doc 99/172 PE400.376v01-00

PL

Or. en

Poprawka 193
Avril Doyle

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wspomagającą rolą wobec inicjatywy 
Unii Europejskiej odegrałoby 
finansowanie zakupu owoców i warzyw 
przeznaczonych do darmowej dystrybucji 
w szkołach, na wzór obecnego programu 
dotyczącego mleka w szkołach;

Or. en

Poprawka 194
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. uważa za istotne, by w szkołach z 
zasady nie reklamowano żadnych 
produktów;

Or. de

Poprawka 195
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. Organizacje i drużyny sportowe 
powinny pełnić funkcję wzorcową w 
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odniesieniu do aktywności fizycznej i 
zdrowego odżywiania; 

Or. de

Poprawka 196
Kathalijne Maria Buitenweg

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. uważa, że samoregulacja powinna 
prowadzić do przyznania zdrowym 
produktom widocznego miejsca w 
sklepach oraz do ulokowania niezdrowej 
żywności w miejscach mniej widocznych;

Or. en

Poprawka 197
Kathalijne Maria Buitenweg

Projekt rezolucji
Ustęp 15 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15c. podkreśla znaczenie, jakie w 
kontrolowaniu wagi ma woda; wzywa 
Unię Europejską i jej państwa 
członkowskie do zagwarantowania 
wszystkim dostępności wody; 

Or. en

Poprawka 198
Philip Bushill-Matthews

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. z zadowoleniem przyjmuje reformę 
wspólnej organizacji rynku pozwalającą na 
produkowanie większej ilości owoców i 
warzyw, które mają być podawane w 
szkołach, pod warunkiem, że kontrolowana 
będzie jakość oraz bezpieczeństwo 
chemiczne tych produktów; wzywa do 
większego wsparcia dla produkcji 
organicznej;

16. z zadowoleniem przyjmuje reformę 
wspólnej organizacji rynku pozwalającą na 
produkowanie większej ilości owoców i 
warzyw, które mają być podawane w 
szkołach, pod warunkiem, że kontrolowana 
będzie jakość oraz bezpieczeństwo 
chemiczne tych produktów;

Or. en

Poprawka 199
Kathy Sinnott

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. z zadowoleniem przyjmuje reformę 
wspólnej organizacji rynku pozwalającą na 
produkowanie większej ilości owoców i 
warzyw, które mają być podawane w 
szkołach, pod warunkiem, że kontrolowana 
będzie jakość oraz bezpieczeństwo 
chemiczne tych produktów; wzywa do 
większego wsparcia dla produkcji 
organicznej;

16. z zadowoleniem przyjmuje reformę 
wspólnej organizacji rynku pozwalającą na 
produkowanie większej ilości owoców i 
warzyw, które mają być podawane w 
szkołach, pod warunkiem, że kontrolowana 
będzie jakość oraz bezpieczeństwo 
chemiczne tych produktów; wzywa do 
większego wsparcia dla produkcji 
organicznej, mając na uwadze znaczenie 
ścisłego monitorowania obecności 
glutaminianu sodu i zaznaczania jego 
obecności w procesie etykietowania 
żywności;

Or. en

Poprawka 200
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. z zadowoleniem przyjmuje reformę 
wspólnej organizacji rynku pozwalającą na 
produkowanie większej ilości owoców i 
warzyw, które mają być podawane w 
szkołach, pod warunkiem, że kontrolowana 
będzie jakość oraz bezpieczeństwo 
chemiczne tych produktów; wzywa do
większego wsparcia dla produkcji 
organicznej;

16. z zadowoleniem przyjmuje reformę 
wspólnej organizacji rynku pozwalającą na 
produkowanie większej ilości owoców i 
warzyw, które mają być podawane w 
szkołach, pod warunkiem, że kontrolowana 
będzie jakość oraz bezpieczeństwo 
chemiczne tych produktów; 

Or. de

Poprawka 201
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. z zadowoleniem przyjmuje reformę 
wspólnej organizacji rynku pozwalającą na 
produkowanie większej ilości owoców i 
warzyw, które mają być podawane w 
szkołach, pod warunkiem, że kontrolowana 
będzie jakość oraz bezpieczeństwo 
chemiczne tych produktów; wzywa do 
większego wsparcia dla produkcji 
organicznej;

16. z zadowoleniem przyjmuje reformę 
wspólnej organizacji rynku pozwalającą na 
produkowanie większej ilości owoców i 
warzyw, które mają być podawane w 
szkołach, pod warunkiem, że kontrolowana 
będzie jakość oraz bezpieczeństwo 
chemiczne tych produktów; wzywa do 
właściwego wsparcia dla produkcji 
organicznej;

Or. de

Poprawka 202
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. w odpowiedzi na apele niektórych 
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państw członkowskich wzywa do 
wypracowania rozwiązań 
umożliwiających w 2008 roku dalszą 
darmową dystrybucję owoców i warzyw w 
szkołach i instytucjach charytatywnych, w 
oczekiwaniu na wejście w życie programu 
„owoce w szkole”, co ma nastąpić dnia 1 
stycznia 2009 r.;

Or. en

Poprawka 203
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16 c. nalega, aby Unia Europejska, a w 
szczególności jej rada ECOFIN, wykazała 
się większą elastycznością w 
wykorzystywaniu przez państwa 
członkowskie obniżonych stawek podatku 
VAT na towary pierwszej potrzeby o 
przeznaczeniu społecznym, gospodarczym, 
ekologicznym czy zdrowotnym; zachęca w 
związku z tym państwa członkowskie, 
które jeszcze tego nie uczyniły, do 
obniżenia podatku VAT od owoców i 
warzyw, jak zezwalają im na to przepisy 
wspólnotowe; zwraca się ponadto o 
wprowadzenie zmian do obowiązujących 
tekstów wspólnotowych, tak aby sektor 
owoców i warzyw mógł korzystać z 
obniżonej poniżej 5% stawki podatku 
VAT;

Or. fr
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Poprawka 204
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy 
UE takie, jak założenie strony 
internetowej „EU mini chefs” oraz 
ustanowienie dnia 8 listopada 2007 r. 
„Europejskim Dniem Zdrowego Jedzenia 
i Gotowania”; sugeruje zorganizowanie 
kampanii informacyjnych nakierowanych 
na zwiększenie świadomości w zakresie 
relacji zachodzących pomiędzy 
produktami wysokoenergetycznymi a 
czasowym odpowiednikiem aktywności 
fizycznej, która potrzebna jest do spalenia 
kalorii;

17. uważa, że założenie strony 
internetowej „EU mini chefs”* jest 
przykładem unijnej inicjatywy, której 
przydatność, wpływ i funkcjonalność są 
wysoce wątpliwe;  wierzy, że wpływ tego
rodzaju projektów internetowych na 
zdrowie obywateli jest wyjątkowo 
ograniczony, oraz że wiąże się z nim 
ryzyko pogłębienia się tzw. 
eurosceptycyzmu, gdyż obywatele mogą 
postrzegać takie projekty jako 
marnowanie środków unijnych; 

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

Or. sv

Poprawka 205
Magor Imre Csibi

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. z zadowoleniem przyjmuje 
dobrowolnie podjęte przez producentów 
zobowiązania dotyczące wprowadzenia 
kryteriów żywieniowych stosowanych przy 
opracowywaniu produktów spożywczych;

18. z zadowoleniem przyjmuje 
dobrowolnie podjęte przez producentów 
zobowiązania dotyczące wprowadzenia 
kryteriów żywieniowych stosowanych przy 
opracowywaniu produktów spożywczych; 
zachęca producentów owoców do dalszego 
angażowania się w przetwarzanie 
wysokoenergetycznych i ubogich 
w wartości odżywcze produktów 
spożywczych w celu zredukowania w nich 
zawartości tłuszczu, cukru i soli oraz 
wzbogacenia ich w błonnik, owoce i 
warzywa; wzywa do kompleksowej analizy 
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nowych receptur, aby zapewnić, że 
niezdrowe składniki odżywcze nie zostaną 
zwyczajnie zastąpione równie 
niebezpiecznymi składnikami;

Or. en

Poprawka 206
Linda McAvan

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. z zadowoleniem przyjmuje 
dobrowolnie podjęte przez producentów 
zobowiązania dotyczące wprowadzenia 
kryteriów żywieniowych stosowanych przy 
opracowywaniu produktów spożywczych;

18. wierzy, że zmiana składu produktu jest 
skutecznym narzędziem do zmniejszenia 
zawartości tłuszczu, cukru i soli w naszych 
sposobach odżywiania się i z 
zadowoleniem przyjmuje dobrowolnie 
podjęte przez producentów zobowiązania 
dotyczące wprowadzenia kryteriów 
żywieniowych stosowanych przy 
opracowywaniu produktów spożywczych;
wzywa Komisję do opracowania 
mechanizmu służącego wymianie 
najlepszych wzorców w zakresie zmiany 
składu produktów oraz do uzgodnienia 
dobrowolnych celów dla państw 
członkowskich i zainteresowanych 
podmiotów;

Or. en

Poprawka 207
Antonio De Blasio

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. z zadowoleniem przyjmuje 
dobrowolnie podjęte przez producentów 

18. z zadowoleniem przyjmuje 
dobrowolnie podjęte przez producentów 
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zobowiązania dotyczące wprowadzenia 
kryteriów żywieniowych stosowanych przy 
opracowywaniu produktów spożywczych;

zobowiązania dotyczące wprowadzenia 
kryteriów żywieniowych stosowanych przy 
opracowywaniu produktów spożywczych;
obok wspomnianych dobrowolnych
zobowiązań podkreśla znaczenie roli 
państwa i zaleca, aby państwa 
członkowskie wykorzystywały zachęty 
podatkowe i inne zachęty finansowe 
motywujące producentów do 
opracowywania zdrowej żywności;

Or. hu

Poprawka 208
Anja Weisgerber

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. z zadowoleniem przyjmuje 
dobrowolnie podjęte przez producentów 
zobowiązania dotyczące wprowadzenia 
kryteriów żywieniowych stosowanych przy 
opracowywaniu produktów spożywczych;

18. z zadowoleniem przyjmuje 
dobrowolnie podjęte przez producentów 
zobowiązania dotyczące wprowadzenia 
kryteriów żywieniowych stosowanych przy 
opracowywaniu produktów spożywczych; 
wzywa państwa członkowskie, by 
zapewniły w całej UE, że żadna forma 
odżywiania lub żywności nie będzie 
dyskryminowana;

Or. de

Poprawka 209
Kathalijne Maria Buitenweg

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla, że produkty mięsne, 
mleczne oraz jajka przyczyniają się 
ogromnie do zwiększonego spożycia 
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tłuszczu, a tym samym do otyłości; wzywa 
Komisje, państwa członkowskie oraz 
przemysł spożywczy do włączenia tej 
informacji do wszystkich kampanii na 
rzecz zdrowego odżywiania;

Or. en

Poprawka 210
Dorette Corbey

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa do regularnego 
monitorowania jakości żywności stosując 
losowe próbki we wszystkich państwach 
członkowskich; zaleca, aby informacje te 
wykorzystywane były dla podniesienia 
jakości sposobu odżywiania; 

Or. nl

Poprawka 211
Dan Jørgensen

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla, że etykietowanie żywności 
musi być obowiązkowe i przejrzyste, aby 
pomóc konsumentom w dokonaniu 
wyboru zdrowych produktów 
spożywczych; w związku z tym zaleca – w 
celu umożliwienia konsumentom 
dokonania porównania zawartości 
odżywczej różnych produktów 
spożywczych – przedstawianie opisu 
żywności w formie 100g/100ml;
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Or. en

Poprawka 212
Antonio De Blasio

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa także państwa członkowskie 
do wykorzystywania bezpośredniej lub 
pośredniej pomocy finansowej do 
wspierania placówek oświatowych, które 
oferują swoim uczniom wyjątkowo zdrową 
żywność na stołówce szkolnej i/lub w 
barze szkolnym;

Or. hu

Poprawka 213
Holger Krahmer

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa państwa członkowskie, by w 
oparciu o przepisy prawne zapewniły w 
całej UE, że żadna forma odżywiania lub 
żywności nie będzie dyskryminowana;

Or. de

Poprawka 214
Alfonso Andria

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

18 a. podkreśla znaczenie udostępnienia 
konsumentom wszystkich informacji 
niezbędnych dla zapewnienia im poprawnej 
oceny optymalnych wartości odżywczych, 
które zgodne będą z ich stylem życia i stanem 
zdrowia.

Or. it

Poprawka 215
Philip Bushill-Matthews

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa do ustanowienia zakazu 
stosowania kwasów tłuszczowych z 
izomerami trans i zachęca państwa 
członkowskie UE do stosowania dobrych 
praktyk w zakresie kontrolowania 
zawartości substancji w żywności (np. 
zawartości soli); mimo to zauważa, że dla 
chronionej nazwy pochodzenia (PDO) i 
chronionego oznaczenia geograficznego 
(PGI) oraz dla produktów tradycyjnych − 
w celu zachowania oryginalnych receptur − 
powinny zostać ustanowione wyjątki;

19. wzywa do ustanowienia zakazu 
stosowania nienaturalnych kwasów 
tłuszczowych z izomerami trans i zachęca 
państwa członkowskie UE do stosowania 
dobrych praktyk w zakresie kontrolowania 
zawartości substancji w żywności (np. 
zawartości soli); mimo to zauważa, że dla 
chronionej nazwy pochodzenia (PDO) i 
chronionego oznaczenia geograficznego 
(PGI) oraz dla naturalnych produktów 
tradycyjnych wysokiej jakości poprzez 
uwzględnienie ich pełnego składu oraz 
wartości odżywczej − w celu zachowania 
oryginalnych receptur − powinny zostać 
ustanowione wyjątki od aktów prawnych 
regulujących kwestię etykietowania 
żywności;

Or. en
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Poprawka 216
Avril Doyle

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa do ustanowienia zakazu 
stosowania kwasów tłuszczowych z 
izomerami trans i zachęca państwa 
członkowskie UE do stosowania dobrych 
praktyk w zakresie kontrolowania 
zawartości substancji w żywności (np. 
zawartości soli); mimo to zauważa, że dla 
chronionej nazwy pochodzenia (PDO) i 
chronionego oznaczenia geograficznego 
(PGI) oraz dla produktów tradycyjnych − 
w celu zachowania oryginalnych receptur − 
powinny zostać ustanowione wyjątki;

19. wzywa do ustanowienia 
ogólnounijnego zakazu stosowania 
kwasów tłuszczowych z izomerami trans 
i zachęca państwa członkowskie UE do 
stosowania dobrych praktyk w zakresie 
kontrolowania zawartości substancji w 
żywności (np. zawartości soli); mimo to 
zauważa, że dla chronionej nazwy 
pochodzenia (PDO) i chronionego 
oznaczenia geograficznego (PGI) oraz dla 
produktów tradycyjnych − w celu 
zachowania oryginalnych receptur − 
powinny zostać ustanowione wyjątki;

Or. en

Poprawka 217
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa do ustanowienia zakazu 
stosowania kwasów tłuszczowych z 
izomerami trans i zachęca państwa 
członkowskie UE do stosowania dobrych 
praktyk w zakresie kontrolowania 
zawartości substancji w żywności (np. 
zawartości soli); mimo to zauważa, że dla 
chronionej nazwy pochodzenia (PDO) i 
chronionego oznaczenia geograficznego 
(PGI) oraz dla produktów tradycyjnych − 
w celu zachowania oryginalnych receptur 
− powinny zostać ustanowione wyjątki; 

skreślony

Or. sv
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Poprawka 218
John Bowis

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa do ustanowienia zakazu 
stosowania kwasów tłuszczowych z 
izomerami trans i zachęca państwa 
członkowskie UE do stosowania dobrych 
praktyk w zakresie kontrolowania 
zawartości substancji w żywności (np. 
zawartości soli); mimo to zauważa, że dla 
chronionej nazwy pochodzenia (PDO) i 
chronionego oznaczenia geograficznego 
(PGI) oraz dla produktów tradycyjnych − 
w celu zachowania oryginalnych receptur − 
powinny zostać ustanowione wyjątki;

19. wzywa do ustanowienia unijnego 
zakazu stosowania kwasów tłuszczowych z 
izomerami trans i zachęca państwa 
członkowskie UE do stosowania dobrych 
praktyk w zakresie kontrolowania 
zawartości substancji w żywności (np. 
zawartości soli), wzywa też Komisję do 
opracowania programu wymiany 
najlepszych praktyk pomiędzy państwami 
członkowskimi; mimo to zauważa, że dla 
chronionej nazwy pochodzenia (PDO) i 
chronionego oznaczenia geograficznego 
(PGI) oraz dla produktów tradycyjnych − 
w celu zachowania oryginalnych receptur − 
powinny zostać ustanowione wyjątki;

Or. en

Poprawka 219
Linda McAvan

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa do ustanowienia zakazu 
stosowania kwasów tłuszczowych z 
izomerami trans i zachęca państwa 
członkowskie UE do stosowania dobrych 
praktyk w zakresie kontrolowania 
zawartości substancji w żywności (np. 
zawartości soli); mimo to zauważa, że dla 
chronionej nazwy pochodzenia (PDO) i 
chronionego oznaczenia geograficznego 
(PGI) oraz dla produktów tradycyjnych − 

19. wzywa do ustanowienia zakazu 
stosowania sztucznych kwasów 
tłuszczowych z izomerami trans i zachęca 
państwa członkowskie UE do stosowania 
dobrych praktyk w zakresie kontrolowania 
zawartości substancji w żywności (np. 
zawartości soli); mimo to zauważa, że dla 
chronionej nazwy pochodzenia (PDO) i 
chronionego oznaczenia geograficznego 
(PGI) oraz dla produktów tradycyjnych − 
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w celu zachowania oryginalnych receptur − 
powinny zostać ustanowione wyjątki;

w celu zachowania oryginalnych receptur − 
powinny zostać ustanowione wyjątki;

Or. en

Poprawka 220
Adriana Poli Bortone

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa do ustanowienia zakazu 
stosowania kwasów tłuszczowych z 
izomerami trans i zachęca państwa 
członkowskie UE do stosowania dobrych 
praktyk w zakresie kontrolowania 
zawartości substancji w żywności (np. 
zawartości soli); mimo to zauważa, że dla 
chronionej nazwy pochodzenia (PDO) i 
chronionego oznaczenia geograficznego 
(PGI) oraz dla produktów tradycyjnych − 
w celu zachowania oryginalnych receptur − 
powinny zostać ustanowione wyjątki;

19. wzywa do ustanowienia zakazu 
stosowania kwasów tłuszczowych z 
izomerami trans pochodzenia 
przemysłowego i zachęca państwa 
członkowskie UE do stosowania dobrych 
praktyk w zakresie kontrolowania 
zawartości substancji w żywności (np. 
zawartości soli); mimo to zauważa, że dla 
chronionej nazwy pochodzenia (PDO) i 
chronionego oznaczenia geograficznego 
(PGI) oraz dla produktów tradycyjnych − 
w celu zachowania oryginalnych receptur − 
powinny zostać ustanowione wyjątki;

Or. it

Poprawka 221
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa do ustanowienia zakazu 
stosowania kwasów tłuszczowych z 
izomerami trans i zachęca państwa 
członkowskie UE do stosowania dobrych 
praktyk w zakresie kontrolowania 
zawartości substancji w żywności (np. 
zawartości soli); mimo to zauważa, że dla 

19. zachęca państwa członkowskie UE do 
stosowania dobrych praktyk w zakresie 
kontrolowania zawartości substancji w 
żywności (np. zawartości soli); mimo to 
zauważa, że dla chronionej nazwy 
pochodzenia (PDO) i chronionego 
oznaczenia geograficznego (PGI) oraz dla 
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chronionej nazwy pochodzenia (PDO) i 
chronionego oznaczenia geograficznego 
(PGI) oraz dla produktów tradycyjnych − 
w celu zachowania oryginalnych receptur − 
powinny zostać ustanowione wyjątki;

gwarantowanej tradycyjnej specjalności 
(TSG) jak i innych rodzajów produktów 
tradycyjnych − w celu zachowania 
oryginalnych receptur − powinny zostać 
ustanowione wyjątki; w związku z tym 
oczekuje wiele po przygotowywanej 
zielonej księdze w sprawie polityki jakości 
w rolnictwie, zwłaszcza w zakresie lepszej 
jakości i ochrony systemów 
geograficznego pochodzenia produktów;

Or. en

Poprawka 222
Horst Schnellhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa do ustanowienia zakazu 
stosowania kwasów tłuszczowych z 
izomerami trans i zachęca państwa 
członkowskie UE do stosowania dobrych 
praktyk w zakresie kontrolowania 
zawartości substancji w żywności (np. 
zawartości soli); mimo to zauważa, że dla 
chronionej nazwy pochodzenia (PDO) i 
chronionego oznaczenia geograficznego 
(PGI) oraz dla produktów tradycyjnych − 
w celu zachowania oryginalnych receptur − 
powinny zostać ustanowione wyjątki;

19. zachęca państwa członkowskie UE do 
stosowania dobrych praktyk w zakresie 
kontrolowania zawartości substancji w 
żywności (np. zawartości soli); mimo to 
zauważa, że dla chronionej nazwy 
pochodzenia (PDO) i chronionego 
oznaczenia geograficznego (PGI) oraz dla 
produktów tradycyjnych − w celu 
zachowania oryginalnych receptur − 
powinny zostać ustanowione wyjątki;

Or. de

Poprawka 223
Kathy Sinnott

Projekt rezolucji
Ustęp 19
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Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa do ustanowienia zakazu 
stosowania kwasów tłuszczowych z 
izomerami trans i zachęca państwa 
członkowskie UE do stosowania dobrych 
praktyk w zakresie kontrolowania 
zawartości substancji w żywności (np. 
zawartości soli); mimo to zauważa, że dla 
chronionej nazwy pochodzenia (PDO) i 
chronionego oznaczenia geograficznego 
(PGI) oraz dla produktów tradycyjnych − 
w celu zachowania oryginalnych receptur − 
powinny zostać ustanowione wyjątki;

19. wzywa do ustanowienia 
ogólnounijnego zakazu stosowania 
kwasów tłuszczowych z izomerami trans 
i zachęca państwa członkowskie UE do 
stosowania dobrych praktyk w zakresie 
kontrolowania zawartości substancji w 
żywności (np. zawartości soli); celem 
powinna być zmiana składu produktów i 
produkty innowacyjne; mimo to zauważa, 
że dla chronionej nazwy pochodzenia 
(PDO) i chronionego oznaczenia 
geograficznego (PGI) oraz dla produktów 
tradycyjnych − w celu zachowania 
oryginalnych receptur − powinny zostać 
ustanowione wyjątki;

Or. en

Poprawka 224
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa do ustanowienia zakazu 
stosowania kwasów tłuszczowych z 
izomerami trans i zachęca państwa 
członkowskie UE do stosowania dobrych 
praktyk w zakresie kontrolowania 
zawartości substancji w żywności (np. 
zawartości soli); mimo to zauważa, że dla 
chronionej nazwy pochodzenia (PDO) i 
chronionego oznaczenia geograficznego 
(PGI) oraz dla produktów tradycyjnych − 
w celu zachowania oryginalnych receptur 
− powinny zostać ustanowione wyjątki;

skreślony

Or. de
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Poprawka 225
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa do ustanowienia zakazu
stosowania kwasów tłuszczowych z 
izomerami trans i zachęca państwa 
członkowskie UE do stosowania dobrych 
praktyk w zakresie kontrolowania 
zawartości substancji w żywności (np. 
zawartości soli); mimo to zauważa, że dla 
chronionej nazwy pochodzenia (PDO) i 
chronionego oznaczenia geograficznego 
(PGI) oraz dla produktów tradycyjnych − 
w celu zachowania oryginalnych receptur − 
powinny zostać ustanowione wyjątki;

19. wzywa w ramach pierwszego etapu do 
ograniczenia stosowania nienaturalnych
kwasów tłuszczowych z izomerami trans 
i zachęca państwa członkowskie UE do 
stosowania dobrych praktyk w zakresie 
kontrolowania zawartości substancji w 
żywności (np. zawartości soli); mimo to 
zauważa, że dla chronionej nazwy 
pochodzenia (PDO) i chronionego 
oznaczenia geograficznego (PGI) oraz dla 
produktów tradycyjnych − w celu 
zachowania oryginalnych receptur − 
powinny zostać ustanowione wyjątki;

Or. de

Poprawka 226
Dan Jørgensen

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa do ustanowienia zakazu 
stosowania kwasów tłuszczowych z 
izomerami trans i zachęca państwa 
członkowskie UE do stosowania dobrych 
praktyk w zakresie kontrolowania 
zawartości substancji w żywności (np. 
zawartości soli); mimo to zauważa, że dla 
chronionej nazwy pochodzenia (PDO) i 
chronionego oznaczenia geograficznego 
(PGI) oraz dla produktów tradycyjnych − 
w celu zachowania oryginalnych receptur − 
powinny zostać ustanowione wyjątki;

19. wzywa do ustanowienia zakazu 
stosowania przetworzonych przemysłowo 
kwasów tłuszczowych z izomerami trans 
i zachęca państwa członkowskie UE do 
stosowania dobrych praktyk w zakresie 
kontrolowania zawartości substancji w 
żywności (np. zawartości soli); mimo to 
zauważa, że dla chronionej nazwy 
pochodzenia (PDO) i chronionego 
oznaczenia geograficznego (PGI) oraz dla 
produktów tradycyjnych − w celu 
zachowania oryginalnych receptur − 
powinny zostać ustanowione wyjątki;
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Or. en

Poprawka 227
Anja Weisgerber

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa do ustanowienia zakazu 
stosowania kwasów tłuszczowych z 
izomerami trans i zachęca państwa 
członkowskie UE do stosowania dobrych 
praktyk w zakresie kontrolowania 
zawartości substancji w żywności (np. 
zawartości soli); mimo to zauważa, że dla
chronionej nazwy pochodzenia (PDO) i 
chronionego oznaczenia geograficznego 
(PGI) oraz dla produktów tradycyjnych − 
w celu zachowania oryginalnych receptur 
− powinny zostać ustanowione wyjątki;

19. wzywa do ustanowienia zakazu 
stosowania kwasów tłuszczowych z 
izomerami trans, z wyjątkiem naturalnie 
występujących kwasów tłuszczowych z 
izomerami trans tłuszczu mlekowego 
i zachęca państwa członkowskie UE do 
stosowania dobrych praktyk w zakresie 
kontrolowania zawartości substancji w 
żywności (np. zawartości soli); mimo to 
zauważa, że dla produktów rolnych muszą
zostać ustanowione wyjątki;

Or. de

Poprawka 228
Johannes Lebech

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa do ustanowienia zakazu 
stosowania kwasów tłuszczowych z 
izomerami trans i zachęca państwa 
członkowskie UE do stosowania dobrych 
praktyk w zakresie kontrolowania 
zawartości substancji w żywności (np. 
zawartości soli); mimo to zauważa, że dla 
chronionej nazwy pochodzenia (PDO) i 
chronionego oznaczenia geograficznego 
(PGI) oraz dla produktów tradycyjnych − 
w celu zachowania oryginalnych receptur 

19. wzywa do ustanowienia zakazu 
stosowania kwasów tłuszczowych z 
izomerami trans, zwłaszcza przemysłowo 
wytworzonych kwasów tłuszczowych, 
wyłączając z niego jednak kwasy 
tłuszczowe z izomerami trans występujące 
w niewielkich ilościach w naturalnych 
surowcach, i zachęca państwa 
członkowskie UE do stosowania dobrych 
praktyk w zakresie kontrolowania 
zawartości substancji w żywności (np. 
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− powinny zostać ustanowione wyjątki; zawartości soli);

Or. en

Poprawka 229
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19 a. podkreśla, że obecny stan wiedzy 
naukowej wykazuje, że zbyt duże 
spożywanie kwasów tłuszczowych trans 
(powyżej 2% całkowitej energii zawartej w 
pokarmach) wiąże się ze znaczącym 
zwiększeniem ryzyka zapadnięcia na 
choroby układu krążenia; stanowczo 
wyraża ubolewanie, że do dnia 
dzisiejszego nie podjęto żadnej akcji 
europejskiej na rzecz ograniczenia 
skumulowanego narażenia konsumentów 
europejskich na sztuczne kwasy 
tłuszczowe trans oraz na tłuszcze 
nasycone wchodzące w skład wielu 
produktów przetworzonych o niskiej 
wartości odżywczej;

Or. fr

Poprawka 230
Philip Bushill-Matthews

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zachęca państwa członkowskie do 
promowania rozdawania kuponów na 
świeże owoce i warzywa osobom o niskich 
dochodach, w szczególności ludziom 
starszym oraz kobietom z dziećmi, które to 

20. zachęca państwa członkowskie do 
rozważenia promowania rozdawania 
kuponów na świeże owoce i warzywa 
osobom o niskich dochodach, w 
szczególności ludziom starszym oraz 
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kupony można by wykorzystać jedynie w 
zatwierdzonych lokalnych sklepach 
spożywczych w celu zagwarantowania 
wartości odżywczej produktów;

kobietom z dziećmi, które to kupony 
można by wykorzystać jedynie w 
zatwierdzonych lokalnych sklepach 
spożywczych w celu zagwarantowania 
wartości odżywczej produktów;

Or. en

Poprawka 231
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zachęca państwa członkowskie do 
promowania rozdawania kuponów na 
świeże owoce i warzywa osobom o niskich 
dochodach, w szczególności ludziom 
starszym oraz kobietom z dziećmi, które to 
kupony można by wykorzystać jedynie w 
zatwierdzonych lokalnych sklepach 
spożywczych w celu zagwarantowania 
wartości odżywczej produktów;

20. wskazuje, że rozwój gospodarczy 
zaobserwowany przez ostatnie sto lat we 
wszystkich państwach członkowskich 
oznacza, że potencjał finansowy jest dziś 
większy, niż kiedykolwiek w przypadku 
wszystkich obywateli, którzy mogą uznać 
zdrową żywność za priorytet w ich 
codziennym życiu;

Or. sv

Poprawka 232
John Bowis

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zachęca państwa członkowskie do 
promowania rozdawania kuponów na
świeże owoce i warzywa osobom o niskich 
dochodach, w szczególności ludziom 
starszym oraz kobietom z dziećmi, które to 
kupony można by wykorzystać jedynie w 
zatwierdzonych lokalnych sklepach 
spożywczych w celu zagwarantowania 

20. zachęca państwa członkowskie do 
uświadamiania korzyści płynących ze 
zdrowego odżywiania oraz do promowania
wiedzy na temat żywienia, najlepszych 
źródeł składników odżywczych i innych 
dobroczynnych składników pokarmowych, 
takich jak świeże owoce i warzywa, tak by 
dać europejskim konsumentom, w 
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wartości odżywczej produktów; szczególności ludziom starszym oraz 
kobietom z dziećmi, wybór co do sposobu 
osiągnięcia i utrzymania optymalnego 
poziomu żywieniowego, najlepiej 
dopasowanego do ich poszczególnych 
stylów życia oraz zdrowia;

Or. en

Poprawka 233
Frédérique Ries i Jules Maaten

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zachęca państwa członkowskie do 
promowania rozdawania kuponów na 
świeże owoce i warzywa osobom o niskich 
dochodach, w szczególności ludziom 
starszym oraz kobietom z dziećmi, które to 
kupony można by wykorzystać jedynie w 
zatwierdzonych lokalnych sklepach 
spożywczych w celu zagwarantowania 
wartości odżywczej produktów;

skreślony

Or. en

Poprawka 234
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zachęca państwa członkowskie do 
promowania rozdawania kuponów na 
świeże owoce i warzywa osobom o niskich 
dochodach, w szczególności ludziom 
starszym oraz kobietom z dziećmi, które to 
kupony można by wykorzystać jedynie w 
zatwierdzonych lokalnych sklepach 

skreślony
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spożywczych w celu zagwarantowania 
wartości odżywczej produktów;

Or. de

Poprawka 235
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zachęca państwa członkowskie do 
promowania rozdawania kuponów na 
świeże owoce i warzywa osobom o niskich 
dochodach, w szczególności ludziom 
starszym oraz kobietom z dziećmi, które to 
kupony można by wykorzystać jedynie w 
zatwierdzonych lokalnych sklepach 
spożywczych w celu zagwarantowania 
wartości odżywczej produktów;

skreślony

Or. de

Poprawka 236
Anne Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zachęca państwa członkowskie do 
promowania rozdawania kuponów na 
świeże owoce i warzywa osobom o niskich 
dochodach, w szczególności ludziom 
starszym oraz kobietom z dziećmi, które to 
kupony można by wykorzystać jedynie w 
zatwierdzonych lokalnych sklepach 
spożywczych w celu zagwarantowania 
wartości odżywczej produktów;

20. zachęca państwa członkowskie i Unię
do podjęcia kroków na rzecz umożliwienia 
grupom społecznym o niskich dochodach 
zakupu owoców i warzyw po rozsądnych 
cenach oraz – bardziej ogólnie –
umożliwienia odżywiania się w sposób 
zrównoważony;

Or. fr
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Poprawka 237
Holger Krahmer i Anja Weisgerber

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zachęca państwa członkowskie do 
promowania rozdawania kuponów na 
świeże owoce i warzywa osobom o niskich 
dochodach, w szczególności ludziom 
starszym oraz kobietom z dziećmi, które to 
kupony można by wykorzystać jedynie w 
zatwierdzonych lokalnych sklepach 
spożywczych w celu zagwarantowania 
wartości odżywczej produktów;

skreślony

Or. de

Poprawka 238
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20 a. wzywa państwa członkowskie do 
promowania łatwiejszego dostępu całego 
społeczeństwa, a przede wszystkim grup 
najmniej uprzywilejowanych, do zdrowej 
żywności, obniżając podatek VAT na 
produkty spożywcze o zrównoważonej 
wartości odżywczej;

Or. pt

Poprawka 239
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa państwa członkowskie, by w 
ramach programów socjalnych zapewniły 
dostęp do żywności dobrej jakości również 
dla mniej uprzywilejowanych grup 
społecznych.

Or. de

Poprawka 240
Holger Krahmer i Anja Weisgerber

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa państwa członkowskie do 
wspierania konsumentów w zrozumieniu 
odżywiania, dobrych dostawców żywności 
i innych korzystnych elementów diety, 
takich jak świeże owoce i warzywa, aby 
konsumenci w Europie, w szczególności 
ludzie starsi i matki z dziećmi, mogli sami 
wybierać, w jaki sposób chcą osiągnąć i 
zapewnić optymalny sposób odżywiania 
się z uwzględnieniem indywidualnego 
stylu życia i stanu zdrowia. 

Or. de

Poprawka 241
Philip Bushill-Matthews

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa przedstawicieli przemysłu do 
zweryfikowania rozmiarów 
indywidualnych porcji i zapewnienia 

21. wzywa przedstawicieli przemysłu do 
zweryfikowania rozmiarów 
indywidualnych porcji i zapewnienia 



AM\702355PL.doc 123/172 PE400.376v01-00

PL

większego wyboru mniejszych porcji;
wzywa supermarkety, restauracje oraz 
punkty sprzedaży produktów typu fast 
food do propagowania dostępności 
produktów organicznych w rozsądnych 
cenach;

większego wyboru mniejszych porcji;

Or. de

Poprawka 242
John Bowis

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa przedstawicieli przemysłu do 
zweryfikowania rozmiarów 
indywidualnych porcji i zapewnienia 
większego wyboru mniejszych porcji;
wzywa supermarkety, restauracje oraz 
punkty sprzedaży produktów typu fast 
food do propagowania dostępności 
produktów organicznych w rozsądnych 
cenach;

21. wzywa przedstawicieli przemysłu do 
zweryfikowania rozmiarów 
indywidualnych porcji i zapewnienia 
większego wyboru mniejszych porcji;

Or. en

Poprawka 243
Anne Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa przedstawicieli przemysłu do 
zweryfikowania rozmiarów 
indywidualnych porcji i zapewnienia 
większego wyboru mniejszych porcji;
wzywa supermarkety, restauracje oraz 
punkty sprzedaży produktów typu fast 
food do propagowania dostępności 

21. wzywa supermarkety i restauracje do 
propagowania dostępności produktów 
organicznych w rozsądnych cenach;
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produktów organicznych w rozsądnych 
cenach;

Or. fr

Poprawka 244
Linda McAvan

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa przedstawicieli przemysłu do 
zweryfikowania rozmiarów 
indywidualnych porcji i zapewnienia 
większego wyboru mniejszych porcji;
wzywa supermarkety, restauracje oraz 
punkty sprzedaży produktów typu fast food 
do propagowania dostępności produktów 
organicznych w rozsądnych cenach;

21. wzywa przedstawicieli przemysłu do 
zweryfikowania rozmiarów 
indywidualnych porcji i zapewnienia 
większego wyboru mniejszych porcji; 
wzywa supermarkety, restauracje oraz 
punkty sprzedaży produktów typu fast food 
do propagowania wyboru konsumenta 
i dostępności szerokiej gamy produktów 
spożywczych, w tym produktów 
organicznych w rozsądnych cenach; 

Or. en

Poprawka 245
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa przedstawicieli przemysłu do 
zweryfikowania rozmiarów 
indywidualnych porcji i zapewnienia 
większego wyboru mniejszych porcji; 
wzywa supermarkety, restauracje oraz 
punkty sprzedaży produktów typu fast 
food do propagowania dostępności 
produktów organicznych w rozsądnych 
cenach;

skreślony
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Or. de

Poprawka 246
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa przedstawicieli przemysłu do 
zweryfikowania rozmiarów 
indywidualnych porcji i zapewnienia 
większego wyboru mniejszych porcji; 
wzywa supermarkety, restauracje oraz 
punkty sprzedaży produktów typu fast 
food do propagowania dostępności 
produktów organicznych w rozsądnych 
cenach;

skreślony

Or. de

Poprawka 247
Kathalijne Maria Buitenweg

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. oczekuje wprowadzenia jednego 
i przejrzystego systemu etykietowania, 
opierającego się też na porcjach, a nie 
wyłącznie na wadze, i wskazującego 
konsumentom jednoznacznie, które 
produkty są zdrowe, a które nie;

Or. en
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Poprawka 248
Antonio De Blasio

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. w oparciu o model bonów, które 
można wymienić na świeże owoce i 
warzywa w lokalnych sklepach 
spożywczych, zaleca, aby państwa 
członkowskie zorganizowały rozdawanie 
bonów na zajęcia sportowe, które 
przyznawane byłyby na podstawie oceny 
położenia społecznego i stanu zdrowia;

Or. hu

Poprawka 249
Magor Imre Csibi

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. zwraca się do Komisji o przyspieszenie 
rewizji dyrektywy Rady 90/496/ EWG z 
dnia 24 września 1990 r. w sprawie 
oznaczania wartości odżywczej środków 
spożywczych1, z dbałością o to, by 
oznaczenia były znaczące oraz łatwe do 
zrozumienia dla konsumentów;

skreślony

Or. en

Poprawka 250
Adamos Adamou

Projekt rezolucji
Ustęp 22
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Projekt rezolucji Poprawka

22. zwraca się do Komisji o przyspieszenie 
rewizji dyrektywy Rady 90/496/ EWG z 
dnia 24 września 1990 r. w sprawie 
oznaczania wartości odżywczej środków 
spożywczych1, z dbałością o to, by 
oznaczenia były znaczące oraz łatwe do 
zrozumienia dla konsumentów;

22. zwraca się do Komisji o przyspieszenie 
rewizji dyrektywy Rady 90/496/ EWG z 
dnia 24 września 1990 r. w sprawie 
oznaczania wartości odżywczej środków 
spożywczych1, z dbałością o to, by 
oznaczenia były znaczące oraz łatwe do 
zrozumienia dla konsumentów i nie 
wprowadzające w błąd;

Or. el

Poprawka 251
John Bowis

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. zwraca się do Komisji o przyspieszenie 
rewizji dyrektywy Rady 90/496/ EWG z 
dnia 24 września 1990 r. w sprawie 
oznaczania wartości odżywczej środków 
spożywczych2, z dbałością o to, by 
oznaczenia były znaczące oraz łatwe do 
zrozumienia dla konsumentów;

22. zwraca się do Komisji o przyspieszenie 
rewizji dyrektywy Rady 90/496/ EWG 
z dnia 24 września 1990 r. w sprawie 
oznaczania wartości odżywczej środków 
spożywczych2, z dbałością o to, by 
oznaczenia były znaczące oraz łatwe do 
zrozumienia dla konsumentów, przez co 
rozumieć należy również obowiązkowe 
oznaczenie na przedniej części 
opakowania wartości odżywczych, 
z wykorzystaniem kolorowych kodów;

Or. en

Poprawka 252
Anne Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 22

                                               
1  Dz.U. L 276, 6.10.1990, str. 40.
2 Dz.U. L 276, 6.10.1990, str. 40.
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Projekt rezolucji Poprawka

22. zwraca się do Komisji o przyspieszenie 
rewizji dyrektywy Rady 90/496/ EWG z 
dnia 24 września 1990 r. w sprawie 
oznaczania wartości odżywczej środków 
spożywczych, z dbałością o to, by 
oznaczenia były znaczące oraz łatwe do 
zrozumienia dla konsumentów;

22. zwraca się do Komisji o przyspieszenie 
rewizji dyrektywy Rady 90/496/ EWG z 
dnia 24 września 1990 r. w sprawie 
oznaczania wartości odżywczej środków 
spożywczych, z dbałością o to, by 
oznaczenia były widoczne, jasne oraz 
łatwe do zrozumienia dla konsumentów;

Or. fr

Poprawka 253
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. zwraca się do Komisji o przyspieszenie
rewizji dyrektywy Rady 90/496/ EWG z 
dnia 24 września 1990 r. w sprawie 
oznaczania wartości odżywczej środków 
spożywczych1, z dbałością o to, by 
oznaczenia były znaczące oraz łatwe do 
zrozumienia dla konsumentów;

22. z zadowoleniem przyjmuje nowy 
wniosek Komisji dotyczący rewizji 
dyrektywy Rady 90/496/ EWG z dnia 24 
września 1990 r. w sprawie oznaczania 
wartości odżywczej środków 
spożywczych1, i oczekuje 
zagwarantowania, by oznaczenia były 
znaczące oraz łatwe do zrozumienia dla 
konsumentów;

Or. en

Poprawka 254
Kathy Sinnott

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. zwraca się do Komisji o przyspieszenie 22. zwraca się do Komisji o przyspieszenie 

                                               
1 Dz.U. L 276, 6.10.1990, str. 40.
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rewizji dyrektywy Rady 90/496/ EWG z 
dnia 24 września 1990 r. w sprawie 
oznaczania wartości odżywczej środków 
spożywczych1,  z dbałością o to, by 
oznaczenia były znaczące oraz łatwe do 
zrozumienia dla konsumentów;

rewizji dyrektywy Rady 90/496/ EWG z 
dnia 24 września 1990 r. w sprawie 
oznaczania wartości odżywczej środków 
spożywczych1, z dbałością o to, by 
oznaczenia były znaczące oraz łatwe do 
zrozumienia dla konsumentów; co więcej, 
należy podkreślić znaczenie alergii i 
uzależnień wpływających na konsumpcję 
żywności poszczególnych osób, a przez to 
znaczenie dopasowania diety do 
indywidualnych potrzeb;

Or. en

Poprawka 255
Linda McAvan

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wzywa do przeglądu dyrektywy w taki 
sposób, by nakładała ona co najmniej 
obowiązek oznaczania na opakowaniach 
wszystkich 8 głównych składników 
żywieniowych (tłuszczów, tłuszczów 
nasyconych, soli, cukru, błonnika, 
węglowodanów, energii oraz białka) oraz 
oddzielnego znakowania sztucznych 
tłuszczów trans;

Or. en

Poprawka 256
Magor Imre Csibi

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

                                                                                                                                                  
1 Dz.U. L 276, 6.10.1990, str. 40.
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Projekt rezolucji Poprawka

22a. z zadowoleniem przyjmuje projekt 
rozporządzenia Komisji w sprawie 
zapewnienia konsumentom informacji 
o żywności, wprowadzający obowiązek 
oznaczania wartości odżywczej żywności 
przetworzonej; ubolewa jednak nad tym, 
że akt Komisji nie idzie wystarczająco 
daleko w zakresie zapewnienia 
europejskim konsumentom jasnego i 
zrozumiałego systemu etykietowania;

Or. en

Poprawka 257
John Bowis

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wzywa też Komisję do 
zapoczątkowania wszechstronnego 
przeglądu oddziaływania WPR na 
zdrowie, aby móc ocenić, czy możliwe jest 
dokonanie takich zmian polityki, dzięki 
którym łatwiej będzie ulepszyć metody 
odżywiania w całej Europie;

Or. en

Poprawka 258
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wzywa Komisję do przygotowania 
projektu ogólnoeuropejskiego programu 
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„Sam uprawiaj – sam gotuj – sam 
przygotowuj”.

Or. de

Poprawka 259
Linda McAvan

Projekt rezolucji
Ustęp 22 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22b. popiera uproszczony system oznaczeń 
na przedniej części opakowania w 
odniesieniu do złożonych 
i przetworzonych produktów spożywczych 
i napojów, zawierający element 
objaśniający, który wskazywałby na 
obecność stosunkowo niskiego, średniego 
lub wysokiego poziomu konkretnych 
składników żywnościowych, w tym 
tłuszczu, soli i cukru; 

Or. en

Poprawka 260
Magor Imre Csibi

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa wszystkie podmioty działające 
w sektorze medialnym do podjęcia 
dobrowolnych kroków w celu uniknięcia w 
mediach wszelkich praktyk 
marketingowych odwołujących się do 
niezdrowej żywności a skierowanych do 
dzieci; nalega, aby posiadacze praw
własności intelektualnej nie zezwalali na 
wykorzystywanie postaci z filmów 
animowanych do reklamowania tego typu 

23. wzywa wszystkie podmioty działające 
w sektorze medialnym do podjęcia 
niezbędnych kroków w celu uniknięcia w 
mediach, w tym w nowych mediach,
wszelkich praktyk marketingowych 
odwołujących się do niezdrowej żywności 
a skierowanych do dzieci i młodzieży; 
nalega, aby posiadacze praw własności 
intelektualnej nie zezwalali na 
wykorzystywanie postaci z filmów 
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żywności; animowanych do reklamowania tego typu 
żywności;

Or. en

Poprawka 261
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa wszystkie podmioty działające 
w sektorze medialnym do podjęcia 
dobrowolnych kroków w celu uniknięcia w 
mediach wszelkich praktyk 
marketingowych odwołujących się do 
niezdrowej żywności a skierowanych do 
dzieci; nalega, aby posiadacze praw 
własności intelektualnej nie zezwalali na 
wykorzystywanie postaci z filmów 
animowanych do reklamowania tego typu 
żywności;

23. wzywa wszystkie podmioty działające 
w sektorze medialnym do podjęcia 
dobrowolnych kroków w celu uniknięcia w 
mediach wszelkich praktyk 
marketingowych odwołujących się do 
niezdrowej żywności a skierowanych do 
dzieci; 

Or. sv

Poprawka 262
Horst Schnellhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa wszystkie podmioty działające 
w sektorze medialnym do podjęcia 
dobrowolnych kroków w celu uniknięcia w 
mediach wszelkich praktyk 
marketingowych odwołujących się do 
niezdrowej żywności a skierowanych do 
dzieci; nalega, aby posiadacze praw 
własności intelektualnej nie zezwalali na 
wykorzystywanie postaci z filmów 

23. wzywa wszystkie podmioty działające 
w sektorze medialnym, aby we współpracy 
z państwami członkowskimi i 
organizacjami sportowymi tworzyły we 
wszystkich mediach dodatkowe zachęty do 
większej aktywności fizycznej i 
uprawiania sportu;
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animowanych do reklamowania tego typu 
żywności;

Or. de

Poprawka 263
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa wszystkie podmioty działające 
w sektorze medialnym do podjęcia 
dobrowolnych kroków w celu uniknięcia 
w mediach wszelkich praktyk 
marketingowych odwołujących się do 
niezdrowej żywności a skierowanych do 
dzieci; nalega, aby posiadacze praw 
własności intelektualnej nie zezwalali na 
wykorzystywanie postaci z filmów 
animowanych do reklamowania tego typu 
żywności;

skreślony

Or. de

Poprawka 264
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa wszystkie podmioty działające 
w sektorze medialnym do podjęcia 
dobrowolnych kroków w celu uniknięcia w 
mediach wszelkich praktyk 
marketingowych odwołujących się do 
niezdrowej żywności a skierowanych do 
dzieci; nalega, aby posiadacze praw 
własności intelektualnej nie zezwalali na 
wykorzystywanie postaci z filmów 

23. wzywa wszystkie podmioty działające 
w sektorze medialnym do podjęcia 
dobrowolnych kroków w celu uniknięcia w 
mediach wszelkich praktyk 
marketingowych odwołujących się do 
niezdrowej żywności a skierowanych do 
dzieci;
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animowanych do reklamowania tego typu 
żywności;

Or. de

Poprawka 265
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa wszystkie podmioty działające 
w sektorze medialnym do podjęcia
dobrowolnych kroków w celu uniknięcia w 
mediach wszelkich praktyk 
marketingowych odwołujących się do 
niezdrowej żywności a skierowanych do 
dzieci; nalega, aby posiadacze praw 
własności intelektualnej nie zezwalali na 
wykorzystywanie postaci z filmów 
animowanych do reklamowania tego typu 
żywności;

23. wzywa wszystkie podmioty działające 
w sektorze medialnym do dostosowania się 
do dobrowolnych środków, lub jeśli to 
konieczne – do ustanowienia dalszych 
środków zmierzających do uniknięcia w 
mediach wszelkich nieodpowiedzialnych 
praktyk marketingowych dotyczących 
produktów spożywczych i napojów, a 
skierowanych do dzieci

Or. en

Poprawka 266
Philip Bushill-Matthews

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. świadom jest roli, jaką media 
odgrywają w informowaniu, edukowaniu 
oraz przekonywaniu do danego wyboru w 
odniesieniu do zdrowej i zrównoważonej 
diety; uważa jednak, że podejście 
zakładające dobrowolność, przyjęte w 
projekcie dyrektywy w sprawie 
„Medialnych usług audiowizualnych bez 

24. przypomina ważną rolę, jaką media 
odgrywają w informowaniu, edukowaniu 
oraz przekonywaniu do danego wyboru w 
odniesieniu do zdrowej i zrównoważonej 
diety, jak i rolę mediów w tworzeniu 
stereotypów postrzegania ciała;
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granic”1 jest niewystarczające;

Or. en

Poprawka 267
Magor Imre Csibi

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. świadom jest roli, jaką media 
odgrywają w informowaniu, edukowaniu 
oraz przekonywaniu do danego wyboru w 
odniesieniu do zdrowej i zrównoważonej 
diety; uważa jednak, że podejście 
zakładające dobrowolność, przyjęte w 
projekcie dyrektywy w sprawie 
„Medialnych usług audiowizualnych bez 
granic”2 jest niewystarczające;

24. świadom jest roli, jaką media 
odgrywają w informowaniu, edukowaniu 
oraz przekonywaniu do danego wyboru w 
odniesieniu do zdrowej i zrównoważonej 
diety; uważa jednak, że podejście 
zakładające dobrowolność, przyjęte w 
dyrektywie w sprawie „Medialnych usług 
audiowizualnych bez granic”3 jest 
niewystarczające; wzywa do zakazu w UE 
reklamowania produktów zawierających 
dużo tłuszczów, cukru i soli, 
towarzyszących programom dla dzieci i 
młodzieży lub będących częścią tych 
programów; 

Or. en

Poprawka 268
Lambert van Nistelrooij i Avril Doyle

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. świadom jest roli, jaką media 24. świadom jest roli, jaką media 

                                               
1 COM(2005)0646 oraz COM(2007)0170 - 2005/0260(COD).
2 COM(2005)0646 oraz COM(2007)0170 - 2005/0260(COD).
3 Dyrektywa 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę 
Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej 
(Dz.U. L 332, 18.12.2007, s. 27).
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odgrywają w informowaniu, edukowaniu 
oraz przekonywaniu do danego wyboru w 
odniesieniu do zdrowej i zrównoważonej 
diety; uważa jednak, że podejście
zakładające dobrowolność, przyjęte w
projekcie dyrektywy w sprawie 
„Medialnych usług audiowizualnych bez 
granic”1 jest niewystarczające; 

odgrywają w informowaniu, edukowaniu 
oraz przekonywaniu do danego wyboru w 
odniesieniu do zdrowej i zrównoważonej 
diety; z zadowoleniem przyjmuje podejście 
przyjęte w dyrektywie w sprawie 
„Medialnych usług audiowizualnych bez 
granic”2, która wyznacza jasne ramy 
prawne dla reklam i wzywa państwa 
członkowskie oraz Komisję do zachęcania 
dostawców usług medialnych do 
tworzenia kodeksów postępowania 
dotyczących nieodpowiednich 
audiowizualnych informacji handlowych 
na temat żywności i napojów,

Or. en

Poprawka 269
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. świadom jest roli, jaką media 
odgrywają w informowaniu, edukowaniu 
oraz przekonywaniu do danego wyboru w 
odniesieniu do zdrowej i zrównoważonej 
diety; uważa jednak, że podejście 
zakładające dobrowolność, przyjęte w 
projekcie dyrektywy w sprawie 
„Medialnych usług audiowizualnych bez 
granic”3 jest niewystarczające;

24. świadom jest roli, jaką media 
odgrywają w informowaniu, edukowaniu 
oraz przekonywaniu do danego wyboru w 
odniesieniu do zdrowej i zrównoważonej 
diety; wskazuje, że media odgrywają rolę 
głównego prekursora w zakresie wyglądu i 
sposobu odżywiania się; 

Or. sv

                                                                                                                                                  
1 COM(2005)0646 oraz COM(2007)0170 - 2005/0260(COD).
2 Dyrektywa 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę 
Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej 
(Dz.U. L 332, 18.12.2007, s. 27).
3 COM(2005)0646 oraz COM(2007)0170 - 2005/0260(COD).
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Poprawka 270
Linda McAvan

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. świadom jest roli, jaką media 
odgrywają w informowaniu, edukowaniu 
oraz przekonywaniu do danego wyboru w 
odniesieniu do zdrowej i zrównoważonej 
diety; uważa jednak, że podejście 
zakładające dobrowolność, przyjęte w 
projekcie dyrektywy w sprawie 
„Medialnych usług audiowizualnych bez 
granic”1 jest niewystarczające; 

24: świadom jest roli, jaką media 
odgrywają w informowaniu, edukowaniu 
oraz przekonywaniu do danego wyboru w 
odniesieniu do zdrowej i zrównoważonej 
diety; uważa jednak, że podejście 
zakładające dobrowolność, przyjęte w 
dyrektywie w sprawie „Medialnych usług 
audiowizualnych bez granic”2 jest 
niewystarczające; wzywa Komisję do 
ustanowienia jasnego systemu 
monitoringu podejścia zakładającego 
dobrowolność, z założeniem opracowania 
projektów legislacyjnych, jeżeli przegląd 
dyrektywy w 2010 r. określi, że podejście 
zakładające dobrowolność nie powiodło 
się;

Or. en

Poprawka 271
Frédérique Ries i Jules Maaten

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. świadom jest roli, jaką media 
odgrywają w informowaniu, edukowaniu 
oraz przekonywaniu do danego wyboru w 
odniesieniu do zdrowej i zrównoważonej 
diety; uważa jednak, że podejście 
zakładające dobrowolność, przyjęte w

24. świadom jest roli, jaką media 
odgrywają w informowaniu, edukowaniu 
oraz przekonywaniu do danego wyboru w 
odniesieniu do zdrowej i zrównoważonej 
diety; uważa, że podejście zakładające 
dobrowolność, przyjęte w dyrektywie w 

                                               
1 COM(2005)0646 oraz COM(2007)0170 - 2005/0260(COD).
2 Dyrektywa 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę 
Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej 
(Dz.U. L 332, 18.12.2007, s. 27).
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projekcie dyrektywy w sprawie 
„Medialnych usług audiowizualnych bez 
granic”1 jest niewystarczające; 

sprawie „Medialnych usług 
audiowizualnych bez granic”2 jest krokiem 
w dobrym kierunku i wzywa podmioty do 
podjęcia konkretnych działań na szczeblu 
krajowym w celu wprowadzenia w życie 
lub wzmocnienia przepisów przyjętych w 
tej dyrektywie;

Or. en

Poprawka 272
Horst Schnellhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. świadom jest roli, jaką media 
odgrywają w informowaniu, edukowaniu 
oraz przekonywaniu do danego wyboru w 
odniesieniu do zdrowej i zrównoważonej 
diety; uważa jednak, że podejście 
zakładające dobrowolność, przyjęte w 
projekcie dyrektywy w sprawie 
„Medialnych usług audiowizualnych bez 
granic”3 jest niewystarczające;

24. świadom jest roli, jaką media 
odgrywają w informowaniu, edukowaniu 
oraz przekonywaniu do danego wyboru w 
odniesieniu do zdrowej i zrównoważonej 
diety; 

Or. de

Poprawka 273
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 24

                                                                                                                                                  
1 COM(2005)0646 i COM(2007)0170 – 2005/0260(COD).
2 Dyrektywa 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę 
Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej 
(Dz.U. L 332, 18.12.2007, s. 27).
3 COM(2005)0646 oraz COM(2007)0170 - 2005/0260(COD).
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Projekt rezolucji Poprawka

24. świadom jest roli, jaką media 
odgrywają w informowaniu, edukowaniu 
oraz przekonywaniu do danego wyboru w 
odniesieniu do zdrowej i zrównoważonej 
diety; uważa jednak, że podejście 
zakładające dobrowolność, przyjęte w 
projekcie dyrektywy w sprawie 
„Medialnych usług audiowizualnych bez 
granic”1  jest niewystarczające; 

24. świadom jest roli, jaką media 
odgrywają w informowaniu, edukowaniu 
oraz przekonywaniu do danego wyboru w 
odniesieniu do zdrowej i zrównoważonej 
diety; 

Or. de

Poprawka 274
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. świadom jest roli, jaką media 
odgrywają w informowaniu, edukowaniu 
oraz przekonywaniu do danego wyboru w 
odniesieniu do zdrowej i zrównoważonej 
diety; uważa jednak, że podejście 
zakładające dobrowolność, przyjęte w 
projekcie dyrektywy w sprawie 
„Medialnych usług audiowizualnych bez 
granic”1 jest niewystarczające;

24. świadom jest roli, jaką media 
odgrywają w informowaniu, edukowaniu 
oraz przekonywaniu do danego wyboru w 
odniesieniu do zdrowej i zrównoważonej 
diety; uważa, że podejście zakładające
dobrowolność, przyjęte w projekcie 
dyrektywy w sprawie „Medialnych usług 
audiowizualnych bez granic”2 jest 
wystarczające;

Or. de

Poprawka 275
Philip Bushill-Matthews

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

                                               
1 COM(2005)0646 oraz COM(2007)0170 - 2005/0260(COD).
2 COM(2005)0646 oraz COM(2007)0170 - 2005/0260(COD).
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Projekt rezolucji Poprawka

24a. z zadowoleniem przyjmuje 
dobrowolne lecz stanowcze zobowiązanie 
poczynione przez prywatne firmy 
reprezentujące ponad 50% 
reklamodawców produktów spożywczych i 
napojów w UE, dotyczące zakazu 
reklamowania produktów dla dzieci 
poniżej 12 roku życia, z wyjątkiem 
produktów spełniających specyficzne 
kryteria odżywcze poparte zatwierdzonymi 
naukowymi dowodami i/lub mającymi 
zastosowanie krajowymi i 
międzynarodowymi wytycznymi 
dietetycznymi; uważa, że należy 
przewidzieć wystarczająco dużo czasu na 
monitorowanie przestrzegania tych 
zobowiązań w praktyce;

Or. en

Poprawka 276
Adamos Adamou i Dimitrios Papadimoulis

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa pilnie do wprowadzenia w 
całej UE godziny 21.00 jako godziny 
granicznej, od której dozwolone jest 
reklamowanie produktów spożywczych dla 
dzieci zawierających dużo tłuszczu, cukru 
lub soli;

Or. en
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Poprawka 277
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wskazuje, że reklamowanie w nowego 
rodzaju mediach czy też nowe praktyki 
marketingowe skierowane do dzieci, takie 
jak przesyłanie wiadomości tekstowych na 
telefony komórkowe, gry on-line i 
sponsorowanie placów zabaw również 
powinno spełniać normy

Or. en

Poprawka 278
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 24 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24b. jednocześnie przychylnie odnosi się 
do dobrowolnego działania, którego 
podjęło się 11 gigantów przemysłu 
spożywczego (tzw. „deklaracja” UE), 
dotyczącego ograniczenia skierowanych 
do dzieci poniżej 12 roku życia reklam 
żywności i napojów w telewizji, 
drukowanych mediach i w Internecie, 
podkreśla jednak potrzebę 
zagwarantowania skutecznego 
monitoringu takich zobowiązań przez 
niezależny organ w celu upewnienia się, 
że postępy w tej dziedzinie mogą podlegać 
adekwatnej ocenie;

Or. en
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Poprawka 279
Kathalijne Maria Buitenweg

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zwraca się o ustanowienie czasu 
chronionego oraz ograniczeń dla reklam 
niezdrowej żywności kierowanych 
specjalnie do dzieci; wyraża przekonanie, 
że problemem niejawnego lokowania 
produktów o niskiej wartości odżywczej w 
filmach fabularnych oraz animowanych 
również powinno się zająć na poziomie 
europejskim;

25. zwraca się o ustanowienie czasu 
chronionego oraz zakazu dla reklam 
niezdrowej żywności kierowanych 
specjalnie do dzieci; wyraża przekonanie, 
że problemem niejawnego lokowania 
produktów o niskiej wartości odżywczej w 
filmach fabularnych oraz animowanych 
również powinno się zająć na poziomie 
europejskim;

Or. en

Poprawka 280
Philip Bushill-Matthews

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zwraca się o ustanowienie czasu 
chronionego oraz ograniczeń dla reklam 
niezdrowej żywności kierowanych 
specjalnie do dzieci; wyraża przekonanie, 
że problemem niejawnego lokowania 
produktów o niskiej wartości odżywczej w 
filmach fabularnych oraz animowanych 
również powinno się zająć na poziomie 
europejskim;

25. zwraca się o ustanowienie czasu 
chronionego oraz ograniczeń dla reklam 
niezdrowej żywności kierowanych 
specjalnie do dzieci; uważa, że problemem 
niejawnego lokowania produktów o niskiej 
wartości odżywczej w filmach fabularnych 
oraz animowanych również powinno się 
zająć;

Or. en
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Poprawka 281
Lambert van Nistelrooij i Avril Doyle

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zwraca się o ustanowienie czasu 
chronionego oraz ograniczeń dla reklam 
niezdrowej żywności kierowanych 
specjalnie do dzieci; wyraża przekonanie, 
że problemem niejawnego lokowania 
produktów o niskiej wartości odżywczej w 
filmach fabularnych oraz animowanych 
również powinno się zająć na poziomie 
europejskim;

25. wzywa sektor do przykładania 
szczególnej uwagi do reklam produktów 
spożywczych kierowanych do dzieci; 
zwraca się też o ustanowienie czasu 
chronionego oraz ograniczeń dla reklam 
niezdrowej żywności kierowanych 
specjalnie do dzieci; wyraża przekonanie, 
że problemem niejawnego lokowania 
produktów o niskiej wartości odżywczej w 
filmach fabularnych oraz animowanych 
również powinno się zająć na poziomie
europejskim;

Or. en

Poprawka 282
Linda McAvan

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zwraca się o ustanowienie czasu
chronionego oraz ograniczeń dla reklam 
niezdrowej żywności kierowanych 
specjalnie do dzieci; wyraża przekonanie, 
że problemem niejawnego lokowania 
produktów o niskiej wartości odżywczej w 
filmach fabularnych oraz animowanych 
również powinno się zająć na poziomie 
europejskim;

25. zwraca się o ustanowienie czasu 
chronionego oraz ograniczeń dla reklam 
niezdrowej żywności kierowanych 
specjalnie do dzieci, dbając o to, by 
wszystkie takie ograniczenia dotyczyły 
również nowych form mediów, takich jak 
gry on-line, „otwierających się” obrazków 
oraz wiadomości tekstowych; wyraża 
przekonanie, że problemem niejawnego 
lokowania produktów o niskiej wartości 
odżywczej w filmach fabularnych oraz 
animowanych również powinno się zająć 
na poziomie europejskim;

Or. en
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Poprawka 283
Frédérique Ries i Jules Maaten

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zwraca się o ustanowienie czasu 
chronionego oraz ograniczeń dla reklam 
niezdrowej żywności kierowanych 
specjalnie do dzieci; wyraża przekonanie, 
że problemem niejawnego lokowania 
produktów o niskiej wartości odżywczej w 
filmach fabularnych oraz animowanych 
również powinno się zająć na poziomie 
europejskim;

skreślony

Or. en

Poprawka 284
Horst Schnellhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zwraca się o ustanowienie czasu 
chronionego oraz ograniczeń dla reklam 
niezdrowej żywności kierowanych 
specjalnie do dzieci; wyraża przekonanie, 
że problemem niejawnego lokowania 
produktów o niskiej wartości odżywczej w 
filmach fabularnych oraz animowanych 
również powinno się zająć na poziomie 
europejskim;

25. zachęca dostawców oferujących usługi 
medialne do opracowania kodeksów 
postępowania w przypadku niestosownych 
handlowych przekazów audiowizualnych 
towarzyszących audycjom dla dzieci lub 
będących elementem tych audycji i 
stanowiących reklamę artykułów 
żywnościowych lub napojów, które 
zawierają składniki odżywcze i substancje 
o działaniu odżywczym lub fizjologicznym, 
zwłaszcza takie jak tłuszcze, kwasy 
tłuszczowe trans, sól/sód i węglowodany, 
niezalecane w nadmiernych ilościach w 
codziennej diecie.

Or. de
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Poprawka 285
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zwraca się o ustanowienie czasu 
chronionego oraz ograniczeń dla reklam 
niezdrowej żywności kierowanych 
specjalnie do dzieci; wyraża przekonanie, 
że problemem niejawnego lokowania 
produktów o niskiej wartości odżywczej w 
filmach fabularnych oraz animowanych 
również powinno się zająć na poziomie 
europejskim;

25. zwraca się o ustanowienie czasu 
chronionego; wyraża przekonanie, że 
należy zająć się problemem niejawnego 
lokowania produktów o niskiej wartości 
odżywczej w filmach fabularnych oraz 
animowanych;

Or. de

Poprawka 286
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zwraca się o ustanowienie czasu 
chronionego oraz ograniczeń dla reklam 
niezdrowej żywności kierowanych 
specjalnie do dzieci; wyraża przekonanie, 
że problemem niejawnego lokowania 
produktów o niskiej wartości odżywczej w 
filmach fabularnych oraz animowanych 
również powinno się zająć na poziomie 
europejskim;

25. zwraca się o ustanowienie czasu 
chronionego oraz ograniczeń dla reklam 
niezdrowej żywności kierowanych 
specjalnie do dzieci;

Or. de
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Poprawka 287
Philip Bushill-Matthews

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa do utworzenia instytucji 
będącej obserwatorem ad hoc reklam w 
mediach skierowanych do dzieci;

skreślony

Or. en

Poprawka 288
Lambert van Nistelrooij i Avril Doyle

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa do utworzenia instytucji 
będącej obserwatorem ad hoc reklam w 
mediach skierowanych do dzieci;

26. wzywa Komisję, dany sektor oraz inne 
podmioty zaangażowane w platformę UE 
działania na rzecz właściwego sposobu 
żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia 
do kontynuowania przejrzystego, 
uczestniczącego i niezależnie 
kontrolowanego monitoringu 
dobrowolnych zobowiązań podjętych na 
rzecz tego forum oraz do regularnego 
zdawania sprawozdań z postępów;

Or. en

Poprawka 289
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa do utworzenia instytucji 
będącej obserwatorem ad hoc reklam w 

skreślony
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mediach skierowanych do dzieci;

Or. sv

Poprawka 290
John Bowis

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa do utworzenia instytucji 
będącej obserwatorem ad hoc reklam w 
mediach skierowanych do dzieci;

skreślony

Or. en

Poprawka 291
Horst Schnellhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa do utworzenia instytucji 
będącej obserwatorem ad hoc reklam w 
mediach skierowanych do dzieci;

skreślony

Or. de

Poprawka 292
Kathy Sinnott

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa do utworzenia instytucji 
będącej obserwatorem ad hoc reklam w 

26. wzywa do utworzenia instytucji 
będącej obserwatorem ad hoc reklam w 
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mediach skierowanych do dzieci; mediach skierowanych do dzieci mając na 
uwadze, że powinien to być organ 
neutralny, niezwiązany z sektorem 
reklamy;

Or. en

Poprawka 293
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa do utworzenia instytucji 
będącej obserwatorem ad hoc reklam w 
mediach skierowanych do dzieci;

skreślony

Or. de

Poprawka 294
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa do utworzenia instytucji 
będącej obserwatorem ad hoc reklam w 
mediach skierowanych do dzieci;

skreślony

Or. de

Poprawka 295
Pilar Ayuso

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

26a. ponownie wzywa państwa 
członkowskie do uznania otyłości za 
chorobę przewlekłą w celu 
uniemożliwienia piętnowania osób otyłych 
i nalega, by państwa członkowskie w 
ramach swoich systemów opieki 
zdrowotnej zagwarantowały osobom 
otyłym dostęp do właściwego leczenia;

Or. en

Poprawka 296
Kathalijne Maria Buitenweg

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. wzywa do zakazu wykorzystywania 
dziecięcych idoli do propagowania wśród 
dzieci żywności zawierającej dużo 
tłuszczu, soli i cukru;

Or. en

Poprawka 297
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26 a. podkreśla konieczność chronienia 
konsumentów, a przede wszystkim dzieci, 
przed wprowadzającą w błąd reklamą 
produktów spożywczych; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do rozwijania 
skutecznego systemu podatkowego oraz do 
zapewnienia sankcji za praktyki 
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handlowe, które wprowadzają w błąd 
konsumenta;

Or. pt

Poprawka 298
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. wzywa Radę i Komisję do 
przeprowadzenia ogólnoeuropejskiej 
kampanii medialnej na rzecz zdrowego 
odżywiania i aktywności fizycznej;

Or. de

Poprawka 299
Philip Bushill-Matthews

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. uznaje, że lekarze ogólni powinni 
zostać uświadomieni co do kluczowej roli, 
jaką odgrywają we wczesnym 
identyfikowaniu osób narażonych na 
nadwagę oraz fakt, że powinni oni być
głównymi uczestnikami walki z epidemią 
otyłości;

27. uznaje, że pracownicy służby zdrowia
powinni zostać uświadomieni co do 
kluczowej roli, jaką odgrywają we 
wczesnym identyfikowaniu osób 
narażonych na nadwagę i uważa, że 
powinni oni być najważniejszymi
uczestnikami walki z epidemią otyłości;

Or. en
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Poprawka 300
Avril Doyle

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. uznaje, że lekarze ogólni powinni 
zostać uświadomieni co do kluczowej roli, 
jaką odgrywają we wczesnym 
identyfikowaniu osób narażonych na 
nadwagę oraz fakt, że powinni oni być 
głównymi uczestnikami walki z epidemią 
otyłości;

27. uznaje, że lekarze ogólni powinni
zostać uświadomieni co do kluczowej roli, 
jaką odgrywają we wczesnym 
identyfikowaniu osób narażonych na 
nadwagę i choroby układu krążenia oraz 
fakt, że powinni oni być głównymi 
uczestnikami walki z epidemią otyłości i 
chorobami niezakaźnymi;

Or. en

Poprawka 301
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. uznaje, że lekarze ogólni powinni 
zostać uświadomieni co do kluczowej roli, 
jaką odgrywają we wczesnym 
identyfikowaniu osób narażonych na 
nadwagę oraz fakt, że powinni oni być 
głównymi uczestnikami walki z epidemią 
otyłości;

27. uznaje, że lekarze ogólni powinni 
zostać uświadomieni co do kluczowej roli, 
jaką odgrywają we wczesnym 
identyfikowaniu osób narażonych na 
nadwagę oraz fakt, że powinni oni być 
głównymi uczestnikami walki z epidemią 
otyłości; zwraca się – w celu 
przeprowadzenia działań wspólnotowych –
o utworzenie europejskich wskaźników 
takich jak obwód pasa i innych 
wskaźników ryzyka związanych z 
otyłością, a w szczególności z otyłością 
brzuszną;

Or. fr
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Poprawka 302
John Bowis

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. uznaje, że lekarze ogólni powinni 
zostać uświadomieni co do kluczowej roli, 
jaką odgrywają we wczesnym 
identyfikowaniu osób narażonych na 
nadwagę oraz fakt, że powinni oni być 
głównymi uczestnikami walki z epidemią 
otyłości;

27. uznaje, że pracownicy służby zdrowia
powinni zostać uświadomieni co do 
kluczowej roli, jaką odgrywają we 
wczesnym identyfikowaniu osób 
narażonych na nadwagę oraz fakt, że 
powinni oni być głównymi uczestnikami 
walki z epidemią otyłości;

Or. en

Poprawka 303
Christa Klaß

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. uznaje, że lekarze ogólni powinni 
zostać uświadomieni co do kluczowej roli, 
jaką odgrywają we wczesnym 
identyfikowaniu osób narażonych na 
nadwagę oraz fakt, że powinni oni być 
głównymi uczestnikami walki z epidemią 
otyłości;

27. uznaje, że lekarze ogólni, a w 
szczególności również pediatrzy, powinni 
zostać uświadomieni co do kluczowej roli, 
jaką odgrywają we wczesnym 
identyfikowaniu osób narażonych na 
nadwagę oraz fakt, że powinni oni być 
głównymi uczestnikami walki z epidemią 
otyłości;

Or. de

Poprawka 304
Adriana Poli Bortone

Projekt rezolucji
Ustęp 27
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Projekt rezolucji Poprawka

27. uznaje, że lekarze ogólni powinni 
zostać uświadomieni co do kluczowej roli, 
jaką odgrywają we wczesnym 
identyfikowaniu osób narażonych na 
nadwagę, oraz fakt, że powinni oni być 
głównymi uczestnikami walki z epidemią 
otyłości;

27. uznaje, że lekarze ogólni i farmaceuci 
powinni być świadomi kluczowej roli, jaką 
odgrywają we wczesnym identyfikowaniu 
pacjentów narażonych na nadwagę, oraz 
faktu, że powinni oni być głównymi 
podmiotami w perspektywie współpracy w 
walce z epidemią otyłości;

Or. it

Poprawka 305
Kathy Sinnott

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. uznaje, że lekarze ogólni powinni 
zostać uświadomieni co do kluczowej roli, 
jaką odgrywają we wczesnym 
identyfikowaniu osób narażonych na 
nadwagę oraz fakt, że powinni oni być 
głównymi uczestnikami walki z epidemią 
otyłości;

27. uznaje, że pracownicy służby zdrowia
powinni zostać uświadomieni co do 
kluczowej roli, jaką odgrywają we 
wczesnym identyfikowaniu osób 
narażonych na nadwagę i choroby układu 
krążenia oraz fakt, że powinni oni być 
głównymi uczestnikami – w ramach 
wspólnej opieki – walki z epidemią 
otyłości i chorobami niezakaźnymi; uważa 
też, że UE powinna inwestować w 
edukację udzielającą naukowo 
wiarygodnych informacji na temat 
wsparcia teorii zachowania oraz szkolenia 
dietetyków i specjalistów od żywienia, 
powinna też zapewniać rosnące wparcie 
finansowe, umożliwiające pracownikom 
służby zdrowia poświęcanie większej ilości 
czasu na działania zapobiegawcze;

Or. en
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Poprawka 306
Antonios Trakatellis

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. uznaje, że lekarze ogólni powinni 
zostać uświadomieni co do kluczowej roli, 
jaką odgrywają we wczesnym 
identyfikowaniu osób narażonych na 
nadwagę oraz fakt, że powinni oni być 
głównymi uczestnikami walki z epidemią 
otyłości;

27. uznaje, że lekarze ogólni powinni 
zostać uświadomieni co do kluczowej roli, 
jaką odgrywają we wczesnym 
identyfikowaniu osób narażonych na 
nadwagę oraz fakt, że powinni oni być 
głównymi uczestnikami walki z epidemią 
otyłości; podkreśla w związku z tym 
znaczenie przeprowadzania rutynowych 
pomiarów antropometrycznych wraz z 
badaniem kontrolnym w zakresie innych 
czynników ryzyka kardiometabolicznego, 
w celu ocenienia stanu chorobowego 
nadwagi/otyłości już na najniższym 
szczeblu opieki medycznej; 

Or. en

Poprawka 307
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. uznaje, że lekarze ogólni powinni 
zostać uświadomieni co do kluczowej roli, 
jaką odgrywają we wczesnym 
identyfikowaniu osób narażonych na 
nadwagę oraz fakt, że powinni oni być 
głównymi uczestnikami walki z epidemią 
otyłości;

skreślony

Or. de
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Poprawka 308
Anja Weisgerber

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. uznaje, że lekarze ogólni powinni 
zostać uświadomieni co do kluczowej roli, 
jaką odgrywają we wczesnym 
identyfikowaniu osób narażonych na 
nadwagę oraz fakt, że powinni oni być 
głównymi uczestnikami walki z epidemią 
otyłości;

27. uznaje, że pracownicy służby zdrowia 
powinni zostać uświadomieni co do 
kluczowej roli, jaką odgrywają we 
wczesnym identyfikowaniu osób 
narażonych na nadwagę oraz fakt, że 
powinni oni być głównymi uczestnikami 
walki z epidemią otyłości; zaleca zapewnić 
dostęp do dalszego kształcenia i 
potwierdzonej naukowo wiedzy na temat 
terapii zachowań w celu wspierania 
pracowników służby zdrowia;

Or. de

Poprawka 309
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. zachęca pracowników służby 
zdrowia, a także środowisko naukowe, do 
uznania otyłości brzusznej za główny 
czynnik zaburzeń kardiometabolicznych 
oraz do zapewnienia metod pomiaru, 
oceny i przeciwdziałania temu rodzajowi 
otyłości;

Or. en
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Poprawka 310
Dan Jørgensen

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. podkreśla, że przetworzone 
przemysłowo kwasy tłuszczowe z 
izomerami trans stanowią poważne, 
dobrze udokumentowane i niepotrzebne 
zagrożenie dla zdrowia Europejczyków, 
czym powinna się zająć odpowiednia 
inicjatywa prawna zmierzająca do 
skutecznego wyeliminowania z produktów 
spożywczych przetworzonych przemysłowo 
kwasów tłuszczowych z izomerami trans;

Or. en

Poprawka 311
Dorette Corbey

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. zwraca uwagę na problem związany 
ze złym odżywianiem się, będącym stanem, 
w którym niedostatek, nadmiar lub 
niewłaściwa równowaga dobranych 
posiłków ma wymiernie niekorzystny 
wpływ na tkanki, kształt i funkcje ciała; 
zauważa, że złe odżywianie się jest wielkim 
ciężarem zarówno dla dobra 
indywidualnego, jak i społecznego, a 
szczególnie dla systemu ochrony zdrowia, 
oraz że pociąga za sobą zwiększony 
odsetek zgonów, dłuższą hospitalizację, 
poważniejsze komplikacje oraz obniżoną 
jakość życia pacjentów; ponownie 
przypomina, że dodatkowe dni pobytu w 
szpitalu i leczenie komplikacji 
spowodowanych złym odżywianiem 
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każdego roku kosztują biliony euro 
pochodzące ze środków publicznych;

Or. nl

Poprawka 312
Antonio De Blasio

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. zaleca również, aby obok powyższych 
środków możliwości, jakie stwarzają 
media, wykorzystywane były do 
przyzwyczajania dzieci do zdrowego stylu 
życia poprzez pozytywne reklamy i 
materiały przedstawiające atrakcyjne 
przykłady zdrowego sposobu odżywiania 
się i regularnych ćwiczeń;

Or. hu

Poprawka 313
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. uznaje, że lekarze ogólni powinni
zostać uświadomieni co do kluczowej roli, 
jaką odgrywają we wczesnym 
identyfikowaniu osób narażonych na 
nadwagę oraz fakt, że będą oni głównymi 
uczestnikami walki z epidemią otyłości;

Or. de
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Poprawka 314
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wyraża przekonanie co do potrzeby 
pełnego uznania kompetencji 
pracowników służby zdrowia jako 
„dietetyków klinicznych”, a także 
„specjalistów od żywienia”; zachęca 
państwa członkowskie do propagowania 
obecności tego rodzaju lekarzy w szkołach 
oraz wszystkich miejscach pracy;

skreślony

Or. sv

Poprawka 315
Adriana Poli Bortone

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wyraża przekonanie co do potrzeby 
pełnego uznania kompetencji pracowników 
służby zdrowia jako „dietetyków 
klinicznych”, a także „specjalistów od 
żywienia”; zachęca państwa członkowskie 
do propagowania obecności tego rodzaju 
lekarzy w szkołach oraz wszystkich 
miejscach pracy;

28. wyraża przekonanie co do potrzeby 
pełnego uznania kompetencji pracowników 
służby zdrowia jako „dietetyków 
klinicznych”, a także „specjalistów od 
żywienia”; zachęca państwa członkowskie 
do propagowania obecności tego rodzaju 
lekarzy w szkołach oraz wszystkich 
miejscach pracy; uważa za konieczne, aby 
w trakcie szkolenia ww. specjalistów 
szczególny nacisk został położony na 
różnice społeczne wynikające z płci, 
kultury, pochodzenia etnicznego i wieku;

Or. it
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Poprawka 316
Antonio De Blasio

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wyraża przekonanie co do potrzeby 
pełnego uznania kompetencji pracowników 
służby zdrowia jako „dietetyków 
klinicznych”, a także „specjalistów od 
żywienia”; zachęca państwa członkowskie 
do propagowania obecności tego rodzaju 
lekarzy w szkołach oraz wszystkich 
miejscach pracy;

28. wyraża przekonanie co do potrzeby 
pełnego uznania kompetencji pracowników 
służby zdrowia jako „dietetyków 
klinicznych”, a także „specjalistów od 
żywienia”; zachęca państwa członkowskie 
do propagowania obecności tego rodzaju 
lekarzy lub innych specjalistów w zakresie 
medycyny i ochrony zdrowia w szkołach 
oraz wszystkich miejscach pracy;

Or. hu

Poprawka 317
Kathy Sinnott

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wyraża przekonanie co do potrzeby 
pełnego uznania kompetencji pracowników 
służby zdrowia jako „dietetyków 
klinicznych”, a także „specjalistów od 
żywienia”; zachęca państwa członkowskie 
do propagowania obecności tego rodzaju
lekarzy w szkołach oraz wszystkich 
miejscach pracy;

28. wyraża przekonanie co do potrzeby 
pełnego uznania kompetencji pracowników 
służby zdrowia jako „dietetyków 
klinicznych”, a także „specjalistów od 
żywienia”; zachęca państwa członkowskie 
do propagowania ich obecności w szkołach 
oraz wszystkich miejscach pracy, dzięki 
czemu staną się oni bardziej dostępni dla 
ogółu obywateli;

Or. en
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Poprawka 318
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wyraża przekonanie co do potrzeby 
pełnego uznania kompetencji pracowników 
służby zdrowia jako „dietetyków 
klinicznych”, a także „specjalistów od 
żywienia”; zachęca państwa członkowskie 
do propagowania obecności tego rodzaju 
lekarzy w szkołach oraz wszystkich 
miejscach pracy;

28. wyraża przekonanie co do potrzeby 
pełnego uznania kwalifikacji pracowników 
służby zdrowia jako „dietetyków 
klinicznych”, a także „specjalistów od 
żywienia”;

Or. de

Poprawka 319
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wyraża przekonanie co do potrzeby 
pełnego uznania kompetencji pracowników 
służby zdrowia jako „dietetyków 
klinicznych”, a także „specjalistów od 
żywienia”; zachęca państwa członkowskie 
do propagowania obecności tego rodzaju 
lekarzy w szkołach oraz wszystkich 
miejscach pracy;

28. wyraża przekonanie co do potrzeby 
pełnego uznania kompetencji pracowników 
służby zdrowia jako „dietetyków 
klinicznych”, a także „specjalistów od 
żywienia”; usilnie zachęca państwa 
członkowskie do podjęcia stosownych 
kroków w tym celu;

Or. de

Poprawka 320
Avril Doyle

Projekt rezolucji
Ustęp 29



AM\702355PL.doc 161/172 PE400.376v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję do promowania 
najlepszych praktyk medycznych, a także 
kampanii reklamowych na temat zagrożeń 
związanych z otyłością, a w szczególności 
otyłością brzuszną; zachęca Komisję do 
dostarczania informacji na temat zagrożeń 
związanych z dietami domowymi, 
zwłaszcza jeśli obejmują one stosowanie 
leków pomagających tracić na wadze a 
wydawanych bez recepty;

29. wzywa Komisję do promowania 
najlepszych praktyk medycznych, na 
przykład poprzez forum zdrowotne UE; 
zachęca Komisję do dostarczania 
informacji na temat zagrożeń związanych z 
dietami domowymi, zwłaszcza jeśli 
obejmują one stosowanie leków 
pomagających tracić na wadze a 
wydawanych bez recepty;

Or. en

Poprawka 321
Adamos Adamou

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję do promowania 
najlepszych praktyk medycznych, a także 
kampanii reklamowych na temat zagrożeń 
związanych z otyłością, a w szczególności 
otyłością brzuszną; zachęca Komisje do 
dostarczania informacji na temat zagrożeń 
związanych z dietami domowymi, 
zwłaszcza jeśli obejmują one stosowanie 
leków pomagających tracić na wadze a 
wydawanych bez recepty;

29. wzywa Komisję do promowania 
najlepszych praktyk medycznych, a także 
kampanii reklamowych na temat zagrożeń 
związanych z otyłością, a w szczególności 
otyłością brzuszną; zachęca Komisje do 
dostarczania informacji na temat zagrożeń 
związanych z dietami domowymi, 
zwłaszcza jeśli obejmują one stosowanie 
leków pomagających tracić na wadze a 
wydawanych bez recepty; zauważa, że 
przydatne byłoby opracowanie programów 
i przeprowadzenie rozmów na temat 
zwalczania otyłości w szpitalach 
krajowych;

Or. el
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Poprawka 322
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję do promowania 
najlepszych praktyk medycznych, a także 
kampanii reklamowych na temat zagrożeń 
związanych z otyłością, a w szczególności 
otyłością brzuszną; zachęca Komisje do 
dostarczania informacji na temat zagrożeń 
związanych z dietami domowymi, 
zwłaszcza jeśli obejmują one stosowanie 
leków pomagających tracić na wadze a 
wydawanych bez recepty;

29. wzywa Komisję do promowania 
najlepszych praktyk medycznych, a także 
kampanii informacyjnych na temat 
zagrożeń związanych z otyłością, a w 
szczególności otyłością brzuszną, 
informując o zagrożeniach chorobami 
układu krążenia; zachęca Komisje do 
dostarczania informacji na temat zagrożeń 
związanych z dietami domowymi, 
zwłaszcza jeśli obejmują one stosowanie 
leków pomagających tracić na wadze a 
wydawanych bez recepty;

Or. fr

Poprawka 323
Miroslav Mikolášik

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję do promowania 
najlepszych praktyk medycznych, a także 
kampanii reklamowych na temat zagrożeń 
związanych z otyłością, a w szczególności 
otyłością brzuszną; zachęca Komisje do 
dostarczania informacji na temat 
zagrożeń związanych z dietami 
domowymi, zwłaszcza jeśli obejmują one 
stosowanie leków pomagających tracić na 
wadze a wydawanych bez recepty;

29. wzywa Komisję do promowania 
najlepszych praktyk medycznych, a także 
kampanii reklamowych na temat zagrożeń 
związanych z otyłością, a w szczególności 
otyłością brzuszną; nakłania do 
prowadzenia badań nad ewentualnym 
zastosowaniem leków powodujących 
klinicznie udowodnioną utratę wagi jako 
uzupełnienia – w stosownych przypadkach 
– do zdrowego trybu odżywiania i 
ćwiczeń;

Or. en
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Poprawka 324
Adriana Poli Bortone

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję do promowania 
najlepszych praktyk medycznych, a także 
kampanii reklamowych na temat zagrożeń 
związanych z otyłością, a w szczególności 
otyłością brzuszną; zachęca Komisje do 
dostarczania informacji na temat zagrożeń 
związanych z dietami domowymi, 
zwłaszcza jeśli obejmują one stosowanie 
leków pomagających tracić na wadze a 
wydawanych bez recepty;

29. wzywa Komisję do promowania 
najlepszych praktyk medycznych, a także 
kampanii reklamowych na temat zagrożeń 
związanych z otyłością, a w szczególności 
otyłością brzuszną, a także do wspierania 
szkoleń dotyczących zapobiegania 
(adresowanych do pracowników służby 
zdrowia) oraz publicznych kampanii 
informacyjnych dotyczących zapobiegania 
wielu czynnikom chorób układu krążenia;
zachęca Komisje do dostarczania 
informacji na temat zagrożeń związanych z 
dietami domowymi, zwłaszcza jeśli 
obejmują one stosowanie leków 
pomagających tracić na wadze a 
wydawanych bez recepty;

Or. it

Poprawka 325
Kathy Sinnott

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję do promowania 
najlepszych praktyk medycznych, a także 
kampanii reklamowych na temat zagrożeń 
związanych z otyłością, a w szczególności 
otyłością brzuszną; zachęca Komisje do 
dostarczania informacji na temat zagrożeń 
związanych z dietami domowymi, 
zwłaszcza jeśli obejmują one stosowanie 
leków pomagających tracić na wadze a 
wydawanych bez recepty;

29. wzywa Komisję do promowania 
najlepszych praktyk medycznych, na 
przykład poprzez forum zdrowotne UE, a 
także kampanii reklamowych na temat 
zagrożeń związanych z otyłością, a w 
szczególności otyłością brzuszną; zachęca 
Komisje do dostarczania informacji na 
temat zagrożeń związanych z dietami 
domowymi, zwłaszcza jeśli obejmują one 
stosowanie leków pomagających tracić na 
wadze a wydawanych bez recepty czy 
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zezwolenia;

Or. en

Poprawka 326
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję do promowania 
najlepszych praktyk medycznych, a także 
kampanii reklamowych na temat zagrożeń 
związanych z otyłością, a w szczególności 
otyłością brzuszną; zachęca Komisje do 
dostarczania informacji na temat zagrożeń 
związanych z dietami domowymi, 
zwłaszcza jeśli obejmują one stosowanie 
leków pomagających tracić na wadze a 
wydawanych bez recepty;

29. wzywa Komisję do promowania 
najlepszych praktyk medycznych, a także 
kampanii reklamowych na temat zagrożeń 
związanych z otyłością, a w szczególności 
otyłością brzuszną; zachęca Komisje do 
dostarczania informacji na temat zagrożeń 
związanych z dietami domowymi, 
zwłaszcza jeśli obejmują one stosowanie 
leków pomagających tracić na wadze a 
wydawanych bez recepty; zwraca się do 
Komisji, aby poświęciła więcej uwagi 
problemowi złego odżywiania i 
niedożywienia, a także problemowi 
odwodnienia;

Or. de

Poprawka 327
Antonios Trakatellis

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję do promowania 
najlepszych praktyk medycznych, a także 
kampanii reklamowych na temat zagrożeń 
związanych z otyłością, a w szczególności 
otyłością brzuszną; zachęca Komisje do 
dostarczania informacji na temat zagrożeń 
związanych z dietami domowymi, 

29. wzywa Komisję do wypracowania 
europejskich wskaźników 
antropometrycznych oraz wytycznych 
dotyczących kardiometabolicznych 
czynników ryzyka związanych z otyłością 
w celu promowania najlepszych praktyk 
medycznych, a także kampanii 
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zwłaszcza jeśli obejmują one stosowanie 
leków pomagających tracić na wadze a 
wydawanych bez recepty;

reklamowych na temat zagrożeń 
związanych z otyłością, a w szczególności 
otyłością brzuszną; zachęca Komisje do 
dostarczania informacji na temat zagrożeń 
związanych z dietami domowymi, 
zwłaszcza jeśli obejmują one stosowanie 
leków pomagających tracić na wadze a 
wydawanych bez recepty;

Or. en

Poprawka 328
Pilar Ayuso

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. zaznacza, że przeszkodą w staraniach 
wielu Europejczyków dotyczących 
skutecznej kontroli wagi ciała są produkty 
i programy dietetyczne niepoparte 
wiarygodnymi i naukowymi badaniami, 
obiecujące niemożliwe wyniki i 
nieposiadające lekarskiego zatwierdzenia; 
wzywa Komisję do przeprowadzenia 
kompleksowej oceny rynku produktów 
i programów odchudzających w celu 
jednoznacznego rozróżnienia produktów 
zatwierdzonych klinicznie od produktów 
niezatwierdzonych;

Or. en

Poprawka 329
John Bowis

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. wzywa Komisję i państwa 
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członkowskie do finansowania badań nad 
związkami pomiędzy otyłością a 
chorobami przewlekłymi takimi jak 
nowotwory i cukrzyca, ponieważ badania 
epidemiologiczne muszą zidentyfikować 
czynniki odpowiadające w największym 
stopniu za wzrost powszechności 
występowania otyłości; wzywa też do 
prowadzenia badań porównawczych i 
oceniających skuteczność różnych metod 
działania;

Or. en

Poprawka 330
Anja Weisgerber

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. zauważa, że dążenie wielu 
Europejczyków do utrzymania 
odpowiedniej wagi jest niweczone przez 
produkty i programy dietetyczne, które nie 
opierają się na wiarygodnych badaniach 
klinicznych, gdyż podają błędne 
informacje i nie posiadają atestu 
medycznego; zwraca się do Komisji o 
dokonanie gruntownej oceny rynku 
produktów i programów odchudzających i 
wprowadzenie przy tym wyraźnego 
rozróżnienia między produktami 
testowanymi klinicznie i innymi; 

Or. de

Poprawka 331
Antonios Trakatellis

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

29a. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania systemu gwarantującego 
dostęp do wysokiej jakości usług 
zapobiegania, badania i przeciwdziałania 
nadwadze, otyłości oraz związanym z nimi 
chorobami przewlekłymi;

Or. en

Poprawka 332
Kathy Sinnott

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29b. wzywa Parlament Europejski i 
Komisję do finansowania podstawowych 
badań nad związkami pomiędzy otyłością 
a chorobami przewlekłymi takimi jak 
nowotwory, a także badań porównawczych 
i oceniających skuteczność różnych metod 
działania; należy prowadzić badania 
epidemiologiczne w celu zidentyfikowania 
czynników odpowiadających 
w największym stopniu za wzrost 
powszechności występowania otyłości oraz 
– wspólnie z badaniami interwencyjnymi i 
psychologicznymi – tych czynników, które 
mogą tę tendencję odwrócić;

Or. en

Poprawka 333
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 30
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Projekt rezolucji Poprawka

30. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie „cukrzycy oraz otyłości”
jako zagadnień priorytetowych w ramach 
7. programu ramowego poświęconego 
zdrowiu;

30. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie cukrzycy oraz otyłości jako 
zagadnień priorytetowych w ramach 7. 
programu ramowego poświęconego 
zdrowiu, gdyż cukrzyca jest chorobą 
przewlekłą często związaną z otyłością, a 
w szczególności z otyłością brzuszną;

Or. fr

Poprawka 334
Adriana Poli Bortone

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie „cukrzycy oraz otyłości” 
jako zagadnień priorytetowych w ramach 
7. programu ramowego poświęconego 
zdrowiu;

30. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie „cukrzycy oraz otyłości” 
jako zagadnień priorytetowych w ramach 
7. programu ramowego poświęconego 
zdrowiu i wzywa do włączenia do nich 
także innych czynników ryzyka 
związanych z chorobami układu krążenia;

Or. it

Poprawka 335
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie „cukrzycy oraz otyłości” 
jako zagadnień priorytetowych w ramach 
7. programu ramowego poświęconego 
zdrowiu;

30. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie „cukrzycy oraz otyłości” 
jako zagadnień priorytetowych w ramach 
7. programu ramowego poświęconego 
zdrowiu i wzywa Komisję do finansowania 
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badań podstawowych takich jak 
identyfikowanie i ocena wielorakich 
biomarkerów w podgrupach badanych, 
aby wyjaśnić biologiczne mechanizmy 
prowadzące do otyłości;

Or. en

Poprawka 336
Philip Bushill-Matthews

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. podkreśla znaczenie badań, które 
wykazały, że 40% pacjentów szpitali 
i pomiędzy 40 a 80% pensjonariuszy w 
domach opieki dla starszych jest 
niedożywionych; wzywa państwa 
członkowskie do zwiększenia ilości i 
poprawy jakości posiłków w szpitalach 
oraz domach opieki dla osób starszych, co 
przełoży się na skrócenie czasu 
spędzanego w szpitalu;

Or. en

Poprawka 337
Adamos Adamou

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. zachęca do dalszych badań 
naukowych i do monitorowania otyłości 
brzusznej w kontekście unijnego 
programu ramowego badań;

Or. el
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Poprawka 338
John Bowis

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. zachęca do dalszych badań 
naukowych i kontroli w zakresie otyłości 
brzusznej w ramach programu ramowego 
badań UE;

Or. en

Poprawka 339
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. zobowiązuje swojego 
przewodniczącego do przekazania 
niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji, 
jak również rządom i parlamentom państw 
członkowskich.

31. zobowiązuje swojego 
Przewodniczącego do przekazania 
niniejszej rezolucji Radzie, Komisji jak 
również rządom i parlamentom państw 
członkowskich i krajów kandydujących 
oraz Światowej Organizacji Zdrowia.

Or. en

Poprawka 340
Adriana Poli Bortone

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. zachęca Komisję do przyjęcia 
bardziej holistycznego podejścia do 
żywienia oraz do uczynienia ze złego 
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odżywiania się – równolegle do kwestii 
otyłości – kluczowego priorytetu w 
dziedzinie żywienia i zdrowia, tam gdzie to 
tylko możliwe włączając je do 
finansowanych przez UE inicjatyw 
badawczych i partnerstw na szczeblu UE;

Or. en

Poprawka 341
Antonio De Blasio

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. wyraża przekonanie, że potrzebne jest 
podejście horyzontalne zarówno na 
szczeblu europejskim, jak i państw 
członkowskich dla rozwinięcia i 
spopularyzowania zdrowego sposobu 
odżywiania się i zdrowego trybu życia w 
jak najszerszym rozumieniu tych pojęć, 
oraz dla rozwiązania aktualnych 
problemów, pamiętając o ich 
wielosektorowym charakterze;

Or. hu

Poprawka 342
Adriana Poli Bortone

Projekt rezolucji
Ustęp 30 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30 b. wzywa państwa członkowskie do 
promowania szkoleń i działań 
adresowanych do personelu 
medycznego/pracowników służby zdrowia 
zorientowanych na zachęcanie do 
kontroli, diagnozy i leczenia otyłości 
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brzusznej;

Or. it

Poprawka 343
Antonio De Blasio

Projekt rezolucji
Ustęp 30 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30b. podkreśla znaczenie horyzontalnego 
podejścia do problemów powodowanych 
sposobem odżywiania się, nadwagą i 
otyłością, szczególnie w perspektywie 
wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, 
w ramach której przy przyznawaniu 
grantów wspólnotowych w wielu 
przypadkach nie zwraca się obecnie uwagi 
na skutki, jakie mają dla zdrowia 
dotowane programy;

Or. hu

Poprawka 344
Adriana Poli Bortone

Projekt rezolucji
Ustęp 30 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30 c. wzywa Komisję do promowania 
europejskich kampanii informacyjnych 
uświadamiających szerokiemu odbiorcy, a 
w szczególności społeczności lekarskiej, 
zagrożenia związane z otyłością brzuszną;

Or. it
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