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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o zelené knize „Prosazování zdravé stravy a fyzické aktivity: evropský rozměr prevence 
nadváhy, obezity a chronických chorob“
(2006/(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na zelenou knihu Komise „Prosazování zdravé stravy a fyzické aktivity:
evropský rozměr prevence nadváhy, obezity a chronických chorob“ (KOM(2005)637),

– s ohledem na to, že v květnu 2004 byla na 57. Světovém zdravotnickém shromáždění 
přijata světová strategie týkající se stravy, fyzické aktivity a zdraví,

– s ohledem na stanovisko z vlastní iniciativy Evropského hospodářského a sociálního 
výboru ze dne 28. září 2005 na téma „Obezita v Evropě – role a povinnosti partnerů 
občanské společnosti“ (SOC/201),

– s ohledem na usnesení Rady ze dne 14. prosince 2000 o zdraví a výživě [2001/C 20 
23.01],

– s ohledem na závěry Rady ve složení pro zaměstnanost, sociální věci, zdraví a ochranu 
spotřebitele ze dne 3. června 2005 nazvané „Obezita, výživa a fyzická aktivita“,

– s ohledem na neformální setkání ministrů sportu EU ve dnech 19. a 20. září 2005, na 
kterém představitelé britského zástupci navrhli vytvoření pracovní skupiny pro sport 
a zdraví,

– s ohledem na výzvu vědeckých pracovníků z 10. mezinárodního kongresu o obezitě (ICO 
2006), který se konal ve dnech 3. až 8. září 2006 v Sydney,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
(A6-0000/2006),

A. vzhledem k tomu, že v průběhu posledních 30 let v Unii neobyčejně vzrostl počet osob 
trpících obezitou, že tempo nárůstu tohoto fenoménu je stejné jako ve Spojených státech 
na počátku 90. let a že v současné době je téměř 27 % mužů a 38 % žen v Evropě 
považováno za trpící nadváhou či obezitou,

B. vzhledem k tomu, že obézní jsou rovněž více než tři miliony dětí, tj. 1 ze 4 dětí v Evropě, 
že míra růstu je znepokojující, neboť ročně přibývá téměř 400 000 nových případů,

C. vzhledem k tomu, že příjem energie je u velkých skupin obyvatel od roku 1950 stejný, 
nicméně změny životního stylu vedly ke snížení fyzické aktivity i fyzické práce, a tím i ke 
snížení požadavků na příjem energie, což vedlo k nerovnováze mezi příjmem energie a 
její skutečnou potřebou,
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D. vzhledem k tomu, že mnohé projekty a studie potvrdily, že výskyt obezity je 
nerovnoměrný v závislosti na sociálně-ekonomickém prostředí, že tato nemoc se 
vyskytuje častěji v rodinách se skromnými finančními prostředky a s nedostatečným 
vzděláním,

E. vzhledem k tomu, že podle zprávy SZO z roku 2005 o zdraví v Evropě patří mezi sedm 
hlavních rizikových faktorů onemocnění nadváha, nedostatečná konzumace ovoce a 
zeleniny a nedostatek fyzické aktivity, a že je tedy důležité působit současně v těchto třech 
oblastech, které ovlivňují zdraví,

F. nicméně vzhledem k tomu, že podle pravomocí, které jí dávají smlouvy, má Unie 
prostřednictvím zdravé stravy a konzumace ovoce a zeleniny zásadní roli při ochraně 
spotřebitelů v oblastech, kde bude při prosazování fyzické aktivity a sportu činnost 
Společenství nutně doprovázena činnostmi na úrovni členských států, evropských regionů 
a měst,

G. vzhledem k sociálně-ekonomickému dopadu nemocí spojených s problémem nadváhy, 
které již v současnosti představují 4 až 7 % celkových výdajů poskytovaných členskými 
státy na zdravotní péči, s přihlédnutím k tomu, že celkovými náklady na obezitu – při 
zohlednění zvýšených rizik nezaměstnanosti, přerušení pracovní činnosti a invalidity – se 
nezabývalo žádné přesné vědecké hodnocení,

H. vzhledem k tomu, že většina členských států zavedla politiky, které mají řešit 
problematiku obezity a zlepšit zdravotní stav jejich obyvatel, a některé vlády přijaly určité 
zákazy, zatímco jiné vlády zvolily cestu podnětů,

I. vzhledem k tomu, že některé členské státy se například rozhodly omezit či dokonce zrušit 
prodejní automaty ve školách, neboť jejich nabídka je nedostatečná a pouze zanedbatelnou 
část tvoří nápoje s nízkým obsahem cukru, ovoce a zelenina a tzv. dietní výrobky,

J. bera se zájmem na vědomí dobrovolné závazky přijaté v nedávné době jak evropskými 
výrobci nealkoholických nápojů, které usilují o omezení obchodní nabídky zaměřené na 
děti mladší 12 let a zároveň mají podporovat rozmanitější nabídku nápojů ve školách, tak 
závazek dvou gigantů v oblasti rychlého občerstvení uvádět na obalech hamburgerů a 
hranolků jejich nutriční hodnotu,

K. vzhledem k tomu, že je tato zelená kniha součástí globálního hnutí zahájeného na 
evropské úrovni a usilujícího o potírání faktorů, které nejvíce ohrožují zdraví, mezi něž 
patří špatné stravovací návyky a nedostatek fyzické aktivity, které stejně jako kouření 
a nadměrná konzumace alkoholu způsobují určité druhy rakoviny, respiračních 
a kardiovaskulárních chorob, osteoporózy a diabetu typu 2,

L. vzhledem k tomu, že dne 11. září 2006 Komise představila výsledky veřejné konzultace, 
jež navazovala na zelenou knihu, a že tyto výsledky mluví ve prospěch zejména takové 
činnosti Unie, která by zahrnovala různé politiky Společenství a věnovala zvláštní 
pozornost dětem a mládeži,

M. vzhledem k aktivní roli, kterou má Společenství hrát v rámci společných politik či jako 
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doplněk činností 25 členských států, a to prostřednictvím kampaní, které budou 
spotřebitele informovat a vzdělávat o problematice obezity, podpory konzumace ovoce 
a zeleniny v rámci SZP, financování výzkumných, vzdělávacích a sportovně zaměřených 
projektů a o problematice přijímání nových či revidovaných právních předpisů, jež budou 
mít skutečný dopad na zdraví evropských občanů.

Obezita: politická priorita?

1. je potěšen závazkem Komise ve prospěch zdravé stravy a fyzické aktivity, požaduje, aby 
byl boj proti obezitě do budoucna považován za politickou prioritu ve všech evropských 
hlavních městech;

2. s hořkostí konstatuje, že přes mobilizaci mnoha členských států obezita zasahuje stále 
více obyvatel a pokud bude tato tendence pokračovat, předstihne špatné stravování a 
fyzická nečinnost kouření na místě první příčiny úmrtnosti, které se lze vyhnout;

3. doporučuje všem členským státům, aby oficiálně uznaly obezitu jako chronickou nemoc, 
aby se tak vyhnuly všem formám stigmatizace obézních lidí a zajistily jejich zaopatření 
v systémech nemocenského pojištění;

4. očekává tedy od ministrů zdravotnictví, kteří se sejdou ve dnech 15. až 17. listopadu 2006 
v Istanbulu v rámci evropské ministerské konference SZO o boji proti obezitě, pevný 
závazek doprovázený konkrétními cíli;

5. bezvýhradně podporuje zahájení Evropské akční platformy pro stravu, fyzickou aktivitu 
a zdraví z března 2005 a s uspokojením vítá metodu, kterou zvolilo GŘ pro ochranu 
zdraví a spotřebitele a která spočívá v trvalém dialogu s průmyslovými odvětvími, 
vnitrostátními orgány a nevládními organizacemi;

6. považuje za krok správným směrem tendenci, která v současnosti převažuje v různých 
odvětvích evropského potravinářského průmyslu a která spočívá v konkrétních krocích 
vedoucích k novému zaměření obchodní nabídky na děti a k zavádění nutričního 
označování potravin a nápojů;

Informování spotřebitelů již od dětství

7. domnívá se, že veškerá politika pro prevenci a kontrolu obezity musí trvat po celý lidský 
život, a to od prenatálního období až po pokročilý věk; dále se domnívá, že je třeba 
věnovat zvláštní pozornost dětství, které je obdobím, během něhož získáváme velkou část 
stravovacích návyků;

8. připomíná, že škola je místem, kde děti tráví nejvíce času, a že je tedy důležité, aby 
školní prostředí příznivě působilo na bdělost dětí pokud jde o výchovu k rozvoji chutí 
a k úsilí o pravidelnou fyzickou aktivitu a prosazování zdravého životního stylu;

9. přeje si, aby evropští výrobci nealkoholických nápojů rychle realizovali závazky, které 
přijali dne 20. prosince 2005 ve svém kodexu chování, zejména závazky zaměřené na 
omezení jejich obchodní činnosti na základních školách;
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10. domnívá se, že pokud je na středních školách povoleno rozmístění prodejních automatů, 
musí tyto automaty každopádně odpovídat přesným podmínkám, které jsou založeny na 
přístupu zohledňujícím výživu a na rozmanité nabídce prodávaných výrobků;

11. odsuzuje časté opakování a intenzitu televizních reklamních kampaní a kampaní na 
podporu potravin určených výhradně dětem, zdůrazňuje, že tyto obchodní postupy 
nepomáhají prosazovat zdravé stravovací návyky, a musí proto být omezeny; dále 
zdůrazňuje, že existují jasné důkazy o tom, že televizní reklama ovlivňuje krátkodobé 
stravovací návyky u dětí mezi 2 a 11 lety; domnívá se však, že zde přesto rozhoduje 
osobní zodpovědnost rodičů, neboť konečné rozhodnutí o koupi je na nich;

12. považuje za nezbytné, aby Komise a evropský mediální průmysl uzavřely 
„džentlmenskou dohodu“, která by vyžadovala, aby byly do tvorby určené dětem v 
jednotlivých médiích (televize, kino, internet a videohry) zábavnou formou zařazeny 
informace týkající se zdraví, které usilují o zvýšení povědomí evropské mládeže 
významu sportování a konzumace ovoce a zeleniny pro zachování dobrého zdraví;

13. je toho názoru, že média (televize, rádio, internet) jsou více než kdy dříve významnou 
pedagogickou pomůckou pro vzdělávání v oblasti zdraví, která musí spotřebitelům 
poskytovat praktické rady, aby byli schopni nalézt správnou rovnováhu mezi každodenní 
spotřebou kalorií a výdejem energie, a také jim zajistit možnost svobodného výběru;

14. za významné znamení považuje, že bylo v květnu 2006 přijato nařízení o výživových a 
zdravotních tvrzeních, které spotřebitelům konečně umožní získat spolehlivé, 
nezavádějící a jednotné informace o nutričních vlastnostech potravin, a to zejména těch, 
které obsahují zvýšené množství cukru, soli a některých tuků;

15. domnívá se, že je důležité, aby byla rychle provedena revize směrnice 90/496/ES 
o nutričním označování potravin, která by reagovala na cíl zjednodušit a harmonizovat 
evropské právní předpisy a propojila by také doporučení průmyslových subjektů a 
sdružení spotřebitelů;

16. vážně se zajímá o systémy označování potravin, které byly zavedeny ve třech členských 
státech za účelem zjednodušení označování výživy, avšak zdůrazňuje, že konzistentní 
sdělení určené spotřebitelům vyžaduje v této oblasti určitý stupeň harmonizace;

Začlenění výživy a fyzické aktivity do ostatních politik Společenství

17. domnívá se, že je nezbytné, aby bylo prosazování zdravé stravy a fyzické aktivity 
politickou prioritou nejen pro GŘ pro ochranu zdraví a spotřebitele, ale rovněž pro 
generální ředitelství Komise pro zemědělství, dopravu, zaměstnanost, výzkum, 
vzdělávání a sport, která provádí politiky a programy Společenství, jež mají dopad na 
zdraví;

18. s uspokojením vítá financování mnoha projektů týkajících se obezity obsažené 
v současném akčním programu Společenství v oblasti veřejného zdraví (2003–2008), 
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domnívá se, že je potřeba ustálit rozpočty a ve druhém programu (2007–2013) klást důraz 
na prosazování zdravého životního stylu dětí a mládeže;

19. zdůrazňuje, že informační kampaně nejsou nejlepšími nástroji k dosažení 
znevýhodněných sociálně-ekonomických skupin. Činnosti je třeba přizpůsobit místním 
potřebám, musí být zaveden přímý kontakt a také užší spolupráce mezi místními školami, 
mateřskými školami, dětskými lékaři a místními zdravotnickými službami;

20. žádá, aby byly strukturální fondy využity k investicím do infrastruktur sociálně-
ekonomicky znevýhodněných oblastí, které usnadňují fyzickou aktivitou a bezpečnou 
dopravu, jako jsou stezky pro cyklisty, a podporuje hry pod širým nebem v bezpečném 
prostředí a zároveň podněcuje členské státy, aby do těchto cílů investovaly; 

21. žádá Komisi, aby se ve spolupráci s příslušnými ministerstvy členských států či regionů 
účastnila programů „sport ve školách“ v tzv. testovacích institucích a aby na začátku roku 
věnovala žákům všech vybraných škol sportovní tašku s logem EU a s minimálním 
sportovním vybavením (boty, šortky, tričko);

22. považuje za důležité, aby byl aspekt „cvičení a sport“ začleněn do regionální politiky 
Unie, především prostřednictvím zlepšení kvality a dostupnosti sportovních zařízení;

23. je vnímavý vůči výzvě vědeckých pracovníků na 10. mezinárodním kongresu o obezitě, 
kteří se vyjádřili ve prospěch zintenzivnění výzkumů, jež by umožnily lépe porozumět 
vzájemnému působení genetických faktorů a životního stylu, které tuto chorobu 
zapříčiňují;

24. v této souvislosti je potěšen skutečností, že Společenství financuje 9 projektů 
začleněných do tematické priority „kvalita a bezpečnost potravin“ šestého rámcového 
programu pro výzkum a vývoj, které plánují nové způsoby boje proti obezitě a zaměřují 
se například na určitou věkovou skupinu nebo zkoumají vzájemné působení genetických 
faktorů, faktorů spojených s chováním a stavu sytosti;

25. žádá, aby boj proti obezitě v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum a vývoj 
nadále těžil nejen z nadnárodní spolupráce badatelů v oblasti výživy, zemědělství 
a biotechnologie, ale aby byl také považován za předmět výzkumu společného zájmu 
několika disciplín a aby mohl těžit z finanční podpory, která bude odpovídat alespoň 5 % 
finančních prostředků určených na zdraví;

26. je silně znepokojen snižováním konzumace ovoce a zeleniny v Evropě, které se týká 
především evropských rodin nacházejících se v obtížné situaci, a to z důvodu ceny 
výrobků a nedostatečných informací o jejich skutečném dietetickém přínosu;

27. přeje si, aby bylo dosaženo větší soudržnosti mezi společnou zemědělskou politikou 
a zdravotními politikami, které zahajuje Evropská unie, žádá Komisi, aby přísně 
dohlížela na to, že evropské příspěvky, které získávají některá průmyslová odvětví, 
nebudou v žádném případě sloužit k financování reklamních kampaní, které v příznivém 
světle představují vysoce kalorické výrobky;
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28. domnívá se, že je nezbytné provést reformu společné organizace trhu s ovocem 
a zeleninou, která by se kromě jiných cílů zaměřila na podporu konzumace potravin s 
vysokou dietetickou hodnotou; kromě toho je přesvědčen, že je vhodnější politika 
založená na podněcování (snižování cen a daní, další druhy podpory) než systém 
spočívající na zvýšeném zdanění kalorických výrobků („fat tax“), který by nakonec 
postihoval především ty nejchudší evropské rodiny;

29. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, členským státům 
a SZO.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

„Správné stravovací návyky jsou jako vkladní knížka, je třeba  investovat dlouho předtím, než 
přinesou nějaký zisk.“

Simone Lemieux, profesorka na ústavu pro výživu a funkční potraviny na Univerzitě Laval 
v Quebecu

Epidemie obezity a nadváhy, která se šíří mezi evropskými občany, nás nutí bít na poplach.
Lze uvést výmluvná čísla, která jsou součástí stanoviska z vlastní iniciativy vypracovaného 
v roce 2005 Evropským hospodářským a sociálním výborem, jehož inspirovaly zprávy 
Světové zdravotnické organizace a mezinárodní pracovní skupiny pro obezitu:

– v Unii, kterou tvoří 25 členských států, má 14 milionů dětí nadváhu a z nich jsou 
3 miliony obézní;

– v mnoha zemí EU má nadváhu více než polovina dospělých obyvatel; 20 % až 30 % 
dospělých osob je považováno za obézní;

– počet evropských dětí trpících nadváhou a obezitou stoupá o 400 000 ročně a tento 
problém se týká téměř 1 dítěte ze 4 ve všech 25 státech Unie;

– v severní Evropě trpí nadváhou 10 až 20 % dětí, zatímco v jižní Evropě, ve Spojeném 
království a v Irsku je jich 20 až 30 %;

Obezita je tedy realitou, která nás – na ulicích či ve frontě do kina – nutí, abychom si 
uvědomili, že počet lidí se zjevnou nadváhou roste. Tato realita je o to zřejmější, že se čím dál 
víc týká evropských dětí a mládeže.

Samozřejmě se však vždy budou ozývat námitky proti tomu, co je podle některých názorů 
pouze utkvělou představou spojenou s estetickými normami a ne skutečnou „civilizační 
nemocí“ 21. století. Skutečností však je, že obezita (neměla by být zaměňována s nadváhou či 
několika kily navíc), představuje stejně jako anorexie (rovněž nezaměňovat se štíhlostí či 
mírnou hubeností) závažný problém ohrožující fyzické zdraví.

Přece jen se však podstatně liší, neboť výskyt obezity je častější u všech vrstev obyvatel 
a nese s sebou zvýšené riziko úmrtnosti vzhledem k souvisejícím chorobám, kterými jsou 
například diabetes typu 2, vysoký tlak a srdeční choroby.

Je tedy namístě ocenit diskusi, kterou zahájila Komise tím, že v prosinci 2005 zveřejnila 
zelenou knihu, která by nás měla přinutit zamyslet se nad nejlepšími způsoby boje proti 
obezitě při podpoření zdravé stravy a pravidelné fyzické aktivity.

Tato iniciativa navazovala na zahájení Evropské akční platformy pro stravu, fyzickou aktivitu 
a zdraví z března 2005, jejímž prostřednictvím se pod záštitou GŘ pro ochranu zdraví 
a spotřebitele pravidelně setkávají zástupci průmyslových odvětví, národních orgánů a 
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nevládních organizací.

Zpravodajka je potěšena touto novátorskou metodou otevřeného jednání a doufá, že tato 
metoda v budoucnu umožní zřídit významné osy společných činností, jež budou prováděny na
úrovni Evropské unie.

Pokud jde o oblast fyzické aktivity, která představuje polovinu této rovnice, a tedy zároveň 
polovinu řešení (proslulých 30 minut fyzické činnosti, které doporučuje mnoho lékařů), by 
zpravodajka ráda hned na začátku upřesnila tuto skutečnost: oblast vzdělávání a sportu spadá 
především do příslušnosti jednotlivých států a regionů.

Je pravdou, že výchovná hodnota sportu byla uznána na zasedání Evropské rady v Nice 
v prosinci 2000 a že evropský rok 2004 byl rokem vzdělávání prostřednictvím sportu, přesto 
však Unie v těchto oblastech má poměrně omezený manévrovací prostor.

Jistě však existují oblasti, které lze prozkoumat: osvětové kampaně v různých médiích na 
téma fyzické aktivity, tematická partnerství s 25 ministerstvy pro vzdělávání a se sdružením 
EUPEA (European physical education teacher association) a především zohlednění sportu v 
regionální politice.

Je také důležité zdůraznit pozdní reakci veřejných orgánů na tuto nemoc moderní doby. Je 
třeba upřesnit, že na rozdíl od některých zažitých představ se problém obezity netýká pouze 
průmyslových zemí, ale vyskytuje se také u obyvatel jiných zemí, jako například v Asii, 
v Oceánii, přičemž míra výskytu je rekordní v Melanésii a v Mikronésii, a také v oblasti 
Středozemního moře.

Evropská komise financovala svůj první preventivní plán boje proti obezitě v roce 1998 ve 
spolupráci s Krétskou univerzitou. Mezi členskými státy je to Francie, které připadá zásluha 
za zahájení prvního národního plánu pro výživu a zdraví, a to v roce 2000. V témže roce 
přijala ostatně Rada své první usnesení na téma zdraví a výživy.

Od té doby již většina členských států přijala opatření, jež mají podpořit zdravou stravu 
a pravidelnou fyzickou činnost již od dětství.

V oblasti výživy členské státy využily buď legislativní prostředky nebo uplatnily akční plán 
nebo obojí. Využily také určité prostředky a navrhly celou škálu motivačních opatření, 
omezení či dokonce zákazů.

Tyto činnosti prováděné na úrovni jednotlivých států se vztahují na rozdílně oblasti:

– nutriční označování určitých potravin (ve Spojeném království, Finsku a Švédsku byl 
zaveden systém označování potravin – „food signposting“),

– umístění či odstranění prodejních automatů s nápoji a potravinami v určitých školách 
(Francie, Spojené království),

– reklama zaměřená přímo na děti mladší 12 let (omezená ve 25 členských státech EU a 
zakázaná pouze ve Švédsku),
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– potraviny a přídatné látky, jež pronikají do jídel ve školních jídelnách (rozhodnutí 
lotyšské vlády s působností od 1. listopadu 2006 zakázat u dětí konzumaci potravin a nápojů 
obsahujících umělé přídatné látky, barviva či kofein),

– produkty vyráběné z hydrogenovaných rostlinných tuků či margarínu nebo produkty 
obsahující značnou koncentraci transmastných kyselin (Dánsko přijalo v roce 2003 zákon 
omezující vystavení transmastným kyselinám)

Zpravodajka se úmyslně rozhodla uvést zde příklady kroků provedených členskými státy, 
z jsou nichž mnohé vycházejí z koncepce „prevence – zákaz“. Tento úmyslný výběr 
zpravodajce umožní zdůraznit současnou tendenci zákonodárců rázně zasáhnout v oblasti boje 
proti obezitě buď prostřednictvím zákazů některých složek potravy nebo varováním 
spotřebitelů před výrobky s vysokým obsahem kalorií.

Zpravodajka se mimo jiné domnívá, že je předčasné vynášet prozatímní či konečný soud nad 
těmito jednotlivými národními politikami, neboť většina z nich byla zahájena teprve nedávno.

To je také hlavním důvodem proč nenavrhuje rozšíření žádné z pěti výše zmíněných opatření 
na evropskou úroveň. Dalším důvodem je skutečnost, že zpravodajka dává přednost 
otevřeným a pozitivním návrhům, jež nejsou příliš slučitelné s logikou zákazů. Tato logika 
totiž nemívá valné výsledky u dětí, neboť mají poměrně silný sklon vzdorovat zákazům.

Z těchto důvodů stojí za vypracováním této zprávy filozofie založená spíše na motivování než 
na zákazech určitých potravin.

Zpravodajka také uznává, že je třeba skoncovat s politicky korektním označováním, které 
vede k nečinnosti: kdo by se dnes mohl skutečně domnívat, že z hlediska nutričních hodnot 
neexistují dobré a špatné potraviny!

Zpravodajka by zde ráda dala jasně najevo, že z jejího pohledu bezpochyby existují zdravé 
potraviny s vysokou dietetickou hodnotou a „zmetkové“ potraviny s vysokým kalorickým 
obsahem. A že konzumace těch prvně zmíněných, a zejména ovoce a zeleniny, již více než 
deset let prudce klesá, že je znám jejich význam pro zdraví a měly by se jimi zabývat 
motivační politiky, které provádí Evropská unie.

Zpravodajka se ztotožňuje s četnými kritikami, které hovoří o nedostatečné účinnosti společné 
zemědělské politiky. V současné podobě SZP již dosloužila, je třeba ji radikálně reformovat a 
přinést odpovědi výrobcům z jednotlivých odvětví, ale především spotřebitelům, při hledání 
zdravé a rozmanité stravy, která by odpovídala cílům v oblasti výživy.  

Pokud jde o společnou organizaci trhu s ovocem a zelenino, zpravodajka vřele doporučuje 
novou evropskou politiku, mezi jejíž základní cíle by patřila podpora konzumace potravin 
s vysokou dietetickou hodnotou. Mimo jiné je přesvědčena, že vhodnější je politika založená 
na podněcování (snižování cen a daní, další druhy podpory) než systém spočívající na 
zvýšeném zdanění kalorických výrobků („fat tax“), který by nakonec trestal především ty 
nejchudší evropské rodiny.

Zpravodajka se domnívá, že působení napříč vícero politikami Společenství při vytváření 
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synergií mezi nimi je nejpřímějším způsobem (s ohledem na množství zúčastněných stran 
však zároveň způsobem nejobtížnějším), jak může Evropa přispět k boji za změnu 
stravovacích návyků a stylu života obecně.

Tento přístup protínající více sektorů přímo navazuje na poselství, které předala Rada ve 
svém usnesení ze dne 14. prosince 2000, v jehož bodě 12 zdůraznila, že „mnoho politik 
Společenství a zejména politiky v oblasti veřejného zdraví, zemědělství, rybolovu, výzkumu, 
dopravy, ochrany spotřebitele a vnitřního trhu, má tak významný vliv, že národní politiky 
v oblasti výživy mohou být plně efektivní pouze za předpokladu, že budou aspekty související 
se zdravím zohledněny při definování a provádění dotčených politik Společenství”.

Proto bylo formulováno mnoho konkrétních návrhů, které se týkají jednotlivých politik, 
v jejichž rámci může Unie působit. A to například:

- v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum a vývoj je třeba stanovit 
financování v tradiční oblasti stravování, zemědělství a biotechnologie, ale je také třeba 
podpořit výzkum jiných faktorů a tedy financovat projekty společné více disciplínám 
(společensko-hospodářské odvětví, zdraví);

- pokud jde o audiovizuální politiku a politiku ochrany spotřebitele: zpravodajka 
navrhuje, aby Komise a průmysl evropských médií uzavřely „džentlmenskou dohodu“, která 
by vyžadovala, aby byly do tvorby určené dětem v jednotlivých médiích (televize, kino, 
internet a videohry) zábavnou formou zařazeny informace týkající se zdraví, které usilují 
o zvýšení povědomí evropské mládeže o významu sportování a konzumace ovoce a zeleniny 
pro zachování dobrého zdraví;

- v oblasti vzdělávání a sportu: Komise má prostředky k tomu, aby ve spolupráci 
s příslušnými ministerstvy členských států či regionů zahájila programy „sport ve školách“ 
v tzv. testovacích institucích a aby na začátku roku věnovala žákům všech vybraných škol 
sportovní tašku s logem EU a s minimálním sportovním vybavením (boty, šortky, tričko);

- v rámci strukturálních fondů: hospodářská a sociální soudržnost Unie je hlavním cílem 
sjednocování Evropy. Vzhledem k výskytu obezity u nejchudších vrstev obyvatel je nezbytné 
prosazovat zdravý způsob života jak u obyvatel městských oblastí, tak u obyvatel venkova, a 
to v rámci Evropského sociálního fondu (ESF) a Evropského fondu pro regionální rozvoj 
(EFRR), jenž byl stanoven pro nové období 2007–2013.

Na závěr tedy řekněme, že boj proti obezitě je teprve na počátku, musí se stát politickou 
prioritou všech členských států a zejména také Evropy. Unie by měla hrát zásadní úlohu při 
přizpůsobování politik Společenství každodenním starostem občanů týkajících se zdraví 
a kvality života obecně.

Je třeba uznat správnou stravu jakožto životní návyk, který je pro zlepšení zdraví stejně 
důležitý jako fyzická aktivita a nekouření.


