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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om grønbogen "Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet - En europæisk 
dimension i forebyggelsen af overvægt, fedme og kroniske sygdomme"
(2006/(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens grønbog "Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet -
En europæisk dimension i forebyggelsen af overvægt, fedme og kroniske sygdomme" 
(KOM(2005)0637),

– der henviser til den 57. Verdenssundhedsforsamlings vedtagelse af den globale strategi 
om kostvaner, fysisk aktivitet og sundhed i maj 2004,

– der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs initiativudtalelse af 28. 
september 2005 om "Fedme i Europa - civilsamfundspartnernes rolle og ansvar" 
(SOC/201),

– der henviser til Rådets resolution af 14. december 2000 om sundhed og ernæring [2001/C 
20 23.01],

– der henviser til Rådets (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) 
konklusioner om fedme, ernæring og fysisk aktivitet af 3. juni 2005,  

– der henviser til det uformelle europæiske ministermøde om sport den 19.-20. september 
2005, hvor det britiske formandskab foreslog at nedsætte en arbejdsgruppe om sport og 
sundhed,

– der henviser til forskernes opfordring på den 10. internationale fedmekongres (ICO 2006), 
der fandt sted i Sydney den 3.-8. september 2006, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A6-0000/2006),

A. der henviser til, at antallet af personer, der lider af fedme, i de sidste 30 år er steget på 
iøjefaldende vis i Den Europæiske Union, at fænomenet breder sig med samme hast som i 
USA i begyndelsen af 1990'erne, og at næsten 27 % af alle mænd og 38 % af alle kvinder 
i Europa i dag betragtes som overvægtige eller fede,

B. der henviser til, at fedme også rammer over 3 millioner børn, hvad der svarer til hvert 4. 
barn i Europa, at stigningen er alarmerende med næsten 400.000 nye tilfælde om året,

C. der henviser til, at selv om energiindtaget har været stabilt siden 1950'erne hos store 
befolkningsgrupper, har ændringer i livsstil ført til fald både i fysisk aktivitet og fysisk 
arbejde og derved mindsket energibehovet og ført til ubalance mellem energibehov og 
energiindtag, 
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D. der henviser til, at mange projekter og undersøgelser har bekræftet, at fedme forekommer 
tidligere i nogle miljøer end andre alt efter den socioøkonomiske baggrund, at sygdommen 
er hyppigere, jo ringere økonomisk og uddannelsesmæssigt niveau familierne har,

E. der henviser til, at ifølge WHO's rapport fra 2005 om sundhedstilstanden i Europa er 
nogle af sygdommens syv vigtigste risikofaktorer overvægt, for lavt forbrug af frugt og 
grønt samt manglende fysisk aktivitet, og at det derfor er vigtigt at handle på samme tid på 
disse tre områder, der er af afgørende betydning for sundheden,

F. der dog henviser til, at inden for rammerne af sine ansvarsområder i henhold til traktaterne 
skal Unionen spille en vigtig rolle, hvad angår forbrugerbeskyttelse gennem sund kost og 
forbrug af frugt og grønt, hvad angår fremme af fysisk aktivitet og sport, og skal 
Fællesskabets foranstaltninger nødvendigvis ledsages af medlemsstaternes og de 
europæiske regioner og byers foranstaltninger,

G. der henviser til de socioøkonomiske konsekvenser af de sygdomme, der forekommer i 
forbindelse med overvægt, og som nu udgør 4-7 % af medlemsstaternes samlede 
sundhedsudgifter, samtidig med at der ikke er lavet nogen præcis videnskabelig vurdering 
af de samlede udgifter forbundet med fedme, når man også tager hensyn til den øgede 
risiko for arbejdsløshed, sygemelding og invaliditet,

H. der henviser til, at de fleste medlemsstater har indført politikker, der skal beskæftige sig 
med fedmeproblemet og øge befolkningens sundhedsniveau, og at nogle regeringer har 
indført forbud, hvor andre har valgt at træffe tilskyndelsesforanstaltninger,

I. der henviser til, at visse medlemsstater f.eks. har besluttet at begrænse eller fjerne 
salgsautomater i skolerne, fordi udvalget er begrænset, og der ikke er megen plads til 
sukkerfattige drikkevarer, frugt og grønt samt såkaldt diætetiske produkter, 

J. der med interesse henviser til de frivillige initiativer, der for nylig er blevet taget for det 
første af de europæiske producenter af alkoholfri drikkevarer til at begrænse det 
kommercielle udvalg for børn under 12 år, samtidig med at der kommer flere forskellige 
drikkevarer i skolerne, for det andet af to "kæmper" fra fastfood-sektoren til at indføre 
ernæringsmæssige deklarationer på emballage til hamburgere og pommes frites,

K. der henviser til, at denne grønbog indgår i en global indsats indledt på europæisk plan, der 
skal tage fat på de faktorer, der er farligst for sundheden, herunder dårlige kostvaner og 
manglende fysisk aktivitet, der ligesom tobak og alkoholmisbrug er årsag til visse former 
for kræft, luftvejssygdomme, hjerte-kar-sygdomme, osteoporose og type 2-diabetes, 

L. der henviser til Kommissionens fremlæggelse den 11. september 2006 af resultaterne af en 
offentlig høring på baggrund af grønbogen, der navnlig taler for en EU-aktion, der dækker 
flere fællesskabspolitikker og lægger særlig vægt på børn og unge, 

M. der henviser til, at Fællesskabet opfordres til at spille en aktiv rolle, hvad angår de fælles 
politikker eller som supplement til de 25 medlemsstaters aktioner med hensyn til 
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oplysningskampagner, der skal gøre forbrugerne bevidste om fedmeproblemet, øge 
indtaget af frugt og grønt inden for den fælles landbrugspolitik, støtte til 
forskningsprojekter, skole- og sportsprojekter, vedtagelse af ny lovgivning eller ændring 
af eksisterende lovgivning, der har reel indvirkning på de europæiske borgeres 
ernæringsmæssige sundhedstilstand,

Er fedme en politisk prioritet?

1. glæder sig over Kommissionens indsats for sunde kostvaner og fysisk aktivitet; anmoder 
om, at bekæmpelse af fedme fremover betragtes som en politisk prioritet i alle 
europæiske hovedstæder; 

2. beklager, at fedme trods flere medlemsstaters mobilisering berører en stadig større andel 
af befolkningen, og at hvis denne udvikling fortsætter, vil dårlige kostvaner slå tobak som 
den vigtigste dødelighedsfaktor, der samtidig kan gøres noget ved; 

3. anbefaler, at alle medlemsstater officielt anerkender fedme som en kronisk sygdom for at 
undgå at stemple fede personer og overvejer muligheden for, at fedme dækkes af 
sygesikringen; 

4. forventer nu et stærkt engagement med præcise målsætninger fra sundhedsministrene, der 
mødes i Istanbul den 15.-17. november 2006 i forbindelse med WHO's europæiske 
ministerkonference om bekæmpelse af fedme; 

5. støtter uden forbehold den europæiske handlingsplatform for kost, fysisk aktivitet og 
sundhed, der blev etableret i marts 2005; hilser med tilfredshed den metode velkommen, 
som GD SANCO har valgt, nemlig stadig dialog med industrisektorerne, de nationale 
myndigheder og ngo'erne;

6. mener, at den udvikling, der hersker i forskellige sektorer i den europæiske 
fødevareindustri, der går mod konkret at omlægge udbuddet til børn og indføre 
næringsdeklarationer på føde- og drikkevarer, er et skridt i den rigtige retning;

Oplyse borgerne allerede i barndommen

7. vurderer, at enhver politik til forebyggelse og overvågning af fedme bør finde sted livet 
igennem, lige fra før fødslen og indtil en høj alder; vurderer desuden, at der bør rettes 
særlig opmærksomhed mod barndommen, der er det tidspunkt i livet, hvor en stor del af
kostvanerne fastlægges;

8. erindrer om, at skolen er det sted, hvor børn tilbringer mest tid, og at det derfor er vigtigt, 
at skolen er opmærksom på at lære børnene om kost og regelmæssig fysisk aktivitet og at 
fremme sund levevis;

9. opfordrer den europæiske sektor for alkoholfri drikkevarer til hurtigt at virkeliggøre det 
engagement, den tog den 20. december 2005 i sin adfærdskodeks, navnlig med henblik på 
at begrænse sin forretningsvirksomhed i grundskolerne; 
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10. mener, at i de tilfælde, det er tilladt at opsætte salgsautomater i overskoler og på 
gymnasier, bør der i hvert fald findes en præcis varespecifikation baseret på en 
ernæringsmæssig tilgang og et stort udbud af produkter;

11. fordømmer de mange hyppige reklamekampagner på tv for fødevarer specielt rettet mod 
børn; understreger, at en sådan forretningsmetode ikke opfordrer til sunde kostvaner og 
derfor bør reguleres; understreger endvidere, at der er klare beviser for, at tv-reklamer 
påvirker forbrugsmønstrene på kort sigt hos børn mellem 2-11 år; men vurderer alligevel, 
at det er forældrenes eget ansvar, eftersom det er dem, der tager den endelige beslutning 
om at købe produkterne;

12. mener, at det på længere sigt er nødvendigt at indføre en gentlemanaftale mellem 
Kommissionen og den europæiske medieindustri, som skal medføre, at der på 
produktioner for børn i forskellige slags medier, f.eks. tv, film, internet og computerspil, 
skal være en obligatorisk anmærkning om sundhed og leg med det formål at gøre den 
europæiske ungdom bevidst om, hvor vigtigt det er at dyrke sport og spise frugt og grønt 
for at holde sig sund;

13. mener, at medierne (tv, radio, internet) mere end nogensinde er et vigtigt pædagogisk 
redskab til at lære forbrugerne om ernæringsmæssig sundhed og give dem praktiske råd 
til at finde en balance mellem hverdagens indtag af kalorier og energiforbrug og dermed 
give en større valgfrihed;

14. mener, at det var et tydeligt signal i maj 2006 at vedtage forordningen om ernærings- og 
sundhedsanprisninger, der endelig gør det muligt for forbrugerne at få oplysninger om 
fødevarernes ernæringsegenskaber, der ikke er vildledende, men derimod troværdige og 
sammenhængende, især hvad angår fødevarer med stort indhold af sukker, salt og 
bestemte fedtstoffer; 

15. vurderer, at det er vigtigt at foretage en hurtig ændring af direktiv 90/496/EØF om 
næringsdeklaration af levnedsmidler, så det svarer til den europæiske lovgivnings 
målsætninger om forenkling og harmonisering og dermed lever op til anbefalingerne fra 
aktørerne i industrien og forbrugerorganisationerne;

16. går ind for de systemer til skiltning på fødevarer, der er indført i tre medlemsstater for at 
forenkle deklarationer på levnedsmidler, men gør opmærksom på, at for at opnå 
sammenhængende oplysninger til forbrugerne kræves der en vis grad af harmonisering på 
dette område;

Integrere ernæring og fysisk aktivitet i de andre fællesskabspolitikker

17. mener, at det er altafgørende, at fremme af sunde kostvaner ikke kun er en politisk 
prioritet for GD SANCO, men også for Kommissionens generaldirektorater Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikterne, Transport, Beskæftigelse, Forskning, Uddannelse og 
Kultur, der gennemfører fællesskabspolitikker eller -programmer, der har en indvirkning 
på den ernæringsmæssige sundhed; 
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18. hilser med tilfredshed finansieringen i det nuværende EF-handlingsprogram om 
folkesundhed (2003-2008) af adskillige projekter om fedme velkommen; mener, at det er 
vigtigt at gøre budgetterne permanente og lægge vægt på at fremme sund levevis hos 
børn og unge i det andet program (2007-2013);

19. understreger, at oplysningskampagner ikke er det bedste redskab til at nå ud til de dårligst 
stillede socioøkonomiske grupper; aktionerne skal tilpasses de lokale behov; der skal 
skabes kontakt og tæt samarbejde mellem de lokale skoler, børnehaver, børnelæger og det 
lokale sundhedsvæsen;

20. kræver, at strukturfondene anvendes til investeringer i infrastruktur i socioøkonomisk 
dårligt stillede områder for at lette den fysiske aktivitet og sikre sikker transport, f.eks. 
cykelstier, og opfordrer til udendørs leg i sikre omgivelser; opfordrer samtidig 
medlemsstaterne til at investere i disse målsætninger; 

21. anmoder Kommissionen om i samarbejde med medlemsstaternes eller regionernes 
ansvarlige ministre at deltage i skolesportsprogrammer i forsøgsinstitutioner og i starten 
af hvert skoleår at tilbyde eleverne i alle de udvalgte skoler en sportstaske med EU-
logoet, der indeholder basisudstyr (sko, shorts, T-shirt); 

22. mener, at det er vigtigt at medtage dimensionen "træning og sport" i Unionens 
regionalpolitik, navnlig i form af en forbedring af kvaliteten og tilgængeligheden af de 
sportslige infrastrukturer;

23. bifalder den opfordring, den videnskabelige verden kom med på den 10. internationale 
kongres om fedme om at øge forskningen for bedre at forstå sammenhængen mellem de 
genetiske faktorer og den livsstil, der fører til sygdommen;

24. bifalder i den forbindelse, at Fællesskabet i det sjette rammeprogram for forskning og 
udvikling finansierer ni integrerede projekter med prioriteten "kvalitet og 
fødevaresikkerhed", der har til hensigt at finde nye metoder til at bekæmpe fedme ved at 
koncentrere sig f.eks. om en særlig aldersgruppe eller ved at undersøge sammenhængen 
mellem genetiske og adfærdsmæssige faktorer og mæthedsgraden;

25. anmoder om, at fedme inden for rammerne af det syvende rammeprogram for forskning 
og udvikling fortsat ikke kun kan nyde godt af det transnationale samarbejde mellem 
forskere inden for fødevareområdet, landbrug og bioteknologi, men også kan betragtes
som et forskningsemne af interesse for flere videnskabsgrene og opnå finansiel støtte, der 
svarer til minimum 5 % af punktet sundhed; 

26. er stærkt bekymret over det fald i forbruget af frugt og grønt i Europa, der først og 
fremmest angår de dårligst stillede familier, hvilket skyldes prisen på disse produkter og 
for ringe oplysning om, hvor vigtig frugt og grønt er for sundheden;

27. opfordrer til større sammenhæng mellem den fælles landbrugspolitik og EU's 
sundhedspolitikker; anmoder Kommissionen om at holde streng kontrol med, at den EU-
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støtte, som visse industrisektorer modtager, under ingen omstændigheder bruges til at 
finansiere salgskampagner, der sætter produkter med højt kalorieindhold i et gunstigt lys;

28. mener, at det er nødvendigt med en reform af den fælles markedsordning for frugt og 
grøntsager, der bl.a. skulle have til formål at fremme forbruget af denne type meget sunde 
fødevarer; er desuden overbevist om, at tilskyndelsespolitik (prisnedsættelser, 
afgiftsnedsættelser, andre former for støtte) er at foretrække frem for et system baseret på 
forhøjede afgifter på kalorieholdige produkter (fat tax), der i sidste ende straffer de 
dårligst stillede europæiske familier;

29. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaterne og WHO.
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BEGRUNDELSE

"Sunde kostvaner er som en bankopsparing, man skal investere i lang tid, før det giver noget 
resultat."

Simone Lemieux, professor ved institut for ernæring og funktionel kost på Université Laval, 
Québec, 2005

Den fedme- og overvægtsepidemi, der rammer de europæiske borgere, får os til at trække i 
nødbremsen. Der kan nævnes nogle tal, der taler for sig selv, og som kommer fra en meget 
nyttig initiativudtalelse fra 2005 af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, der igen 
er blevet inspireret af rapporter fra Verdenssundhedsorganisationen og den internationale 
taskforce for bekæmpelse af fedme:

- I EU-25 er der 14 millioner børn, der lider af overvægt, heraf 3 millioner af fedme;

- i flere EU-lande er over halvdelen af den voksne befolkning overvægtig; 20-30 % 
betragtes som fede;

- antallet af børn i Europa, der lider af overvægt og fedme, stiger med over 400.000 
tilfælde om året, og problemet berører næsten hvert fjerde barn i EU-25;

- 10-20 % af børnene i Nordeuropa er overvægtige, mens tallet for Sydeuropa, Det 
Forenede Kongerige og Irland er 20-35 %;

Fedme er altså en kendsgerning, og i gadebilledet og i billetkøen i biografen kan vi konstatere 
et stadig stigende antal personer med tydelig overvægt. Denne kendsgerning er endnu mere 
iøjefaldende, fordi den berører flere og flere europæiske børn og unge.

Der vil selvfølgelig altid være røster, der protesterer mod det, der i deres øjne bare er en fiks 
idé i sammenhæng med de nye æstetiske standarder og ikke en rigtig "folkesygdom" her i det 
21. århundrede. Kendsgerningen er, at både fedme (som ikke skal forveksles med det at være 
overvægtig eller veje et par kilo for meget) og i øvrigt også anoreksi (som heller ikke skal 
blandes sammen med det at være spinkel eller lidt mager) udgør et stort problem for den 
fysiske sundhed.

Alligevel må det præciseres, at fedme er mere fremherskende i alle befolkningslag og 
medfører højere dødelighed pga. følgesygdomme som type 2-diabetes, forhøjet blødtryk og 
hjertesygdomme.  

Man må derfor hilse den debat velkommen, som Kommissionen tog initiativet til i december 
2005 med udarbejdelsen af den grønbog, der skal få os til at tænke over, hvordan man bedst 
kan bekæmpe fedme ved at fremme sund kost og regelmæssig fysisk aktivitet.
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Initiativet blev taget efter oprettelsen af den europæiske handlingsplatform for kost, fysisk 
aktivitet og sundhed i marts 2005, der jævnligt samler repræsentanter for industrisektorerne, 
de nationale myndigheder og ngo'erne under GD SANCO's mandat. 

Ordføreren bifalder desuden denne åbne og nyskabende samrådsmetode, der forhåbentlig 
giver mulighed for i fremtiden at åbne vej for fælles handlinger på europæisk niveau. 

Under punktet "fysisk aktivitet", der udgør halvdelen af ligningen og dermed af løsningen (de 
berømte tredive minutters fysisk aktivitet om dagen, som mange læger anbefaler) ønsker 
ordføreren med det samme at komme med en præcisering: pædagogik og sport hører frem for 
alt under de nationale eller regionale kompetencer.

Sportens pædagogiske værdier er ganske vist blevet anerkendt af Det Europæiske Råd i Nice i 
december 2000, og det europæiske år 2004 blev ganske vist tilegnet uddannelse gennem sport, 
men faktum er, at Unionens handlemuligheder er ret begrænsede.

Der er selvfølgelig andre muligheder, der skal undersøges, nemlig oplysningskampagner om 
fysisk aktivitet i forskellige medier, tematisk samarbejde med de 25 undervisningsministre og 
EUPEA (European Physical Education Association), og frem for alt skal der tages højde for 
punktet sport i regionalpolitikken.

Det er lige så vigtigt at fremhæve, at de offentlige myndigheder har været længe om at gøre 
noget ved denne moderne sygdom. Det skal præciseres, at modsat den udbredte opfattelse 
rammer fedme ikke kun de industrialiserede lande, men at også andre befolkninger er berørt, 
f.eks. i Asien, Oceanien med rekordhøje tal hos melanesierne og mikronesierne og i landene i 
Middelhavsområdet.

Europa-Kommissionen finansierede sit første projekt til forebyggelse og bekæmpelse af 
fedme i 1998 i samarbejde med Kreta Universitet. På medlemsstatsniveau er det Frankrig, der 
har æren for at have taget initiativ til den første nationale ernærings- og sundhedsplan i 2000. 
Det var desuden samme år, Rådet vedtog sin første beslutning om sundhed og ernæring.

Siden da har de fleste medlemsstater truffet foranstaltninger for at fremme sund kost og 
regelmæssig fysisk aktivitet allerede fra barndommen.

Hvad angår punktet kost, har de enten brugt lovgivning, handlingsplaner eller begge dele. De 
har også bevilget midlerne og har altså foreslået et væld af tilskyndelser, rammebestemmelser 
eller forbud.  

Disse aktioner på nationalt plan angår så forskellige områder som:

- næringsdeklarationer på visse fødevarer (med systemet "food signposting", der er 
indført i Det Forenede Kongerige, Finland og Sverige), 

- tilladelse af eller forbud mod salgsautomater med drikke- og fødevarer i visse skoler 
(bl.a. Frankrig og Det Forenede Kongerige), 
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- reklamer rettet direkte mod børn under 12 år (reguleret i EU-25 og kun forbudt i 
Sverige) 

- fødevarer og tilsætningsstoffer i maden i skolekantiner (den lettiske regerings 
beslutning af 1. november 2006 om at forbyde føde- og drikkevarer med kunstige 
tilsætningsstoffer, farvestoffer eller koffein for børn), 

- produkter fremstillet med hærdede vegetabilske fedtstoffer eller margarine og med et 
højt indhold af transfedtsyrer (Danmark vedtog i 2003 en lov om begrænsning af indholdet af 
transfedtsyrer).

Ordføreren har med vilje valgt her at citere eksempler på foranstaltninger truffet af 
medlemsstaterne, hvoraf mange bygger på princippet om "forebyggelse-forbud". Dette valg er 
truffet med vilje for at give ordføreren mulighed for allerede nu at fremhæve den aktuelle 
tendens, lovgivningen har til at "slå hårdt ned" med hensyn til at bekæmpe fedme med 
foranstaltninger enten som forbud mod visse fødevareingredienser eller som advarsler til 
forbrugeren mod produkter med højt kalorieindhold.

Ordføreren mener desuden, at det er for tidligt at foretage nogen foreløbig eller endelig 
bedømmelse af de forskellige nationale politikker, da de fleste af dem kun lige er trådt i kraft! 

Det er desuden den første grund, der får ordføreren til ikke at foreslå, at nogen af de fem 
ovennævnte foranstaltninger udvides til europæisk niveau. Den anden grund er, at ordføreren 
foretrækker åbne og positive forslag, der ikke hænger så godt sammen med forbudslogikken. 
En logik, der ikke giver gode resultater hos børn, da de er ret tilbøjelige til at ville gøre det, 
der er forbudt. 

Således bygger den filosofi, der ligger til grund for betænkningen, på tilskyndelse til snarere 
end forbud mod visse fødevarer. 

Ordføreren erkender også, at der skal gøres op med den politiske korrekthed, der fører til 
passivitet. Hvem tror i dag stadig på, at der ernæringsmæssigt set hverken findes sunde eller 
usunde fødevarer!

Ordføreren ønsker her at give klart udtryk for, at der efter hendes mening uden tvivl findes 
sunde og diætetiske fødevarer og dårlige fødevarer med højt kalorieindhold. Det er de 
førstnævnte, navnlig frugt og grønt, hvor forbruget har været i frit fald i over 10 år, og hvis 
betydning for helbredet er velkendt, som bør være genstand for Den Europæiske Unions 
tilskyndelsespolitikker.

Hvad angår den fælles landbrugspolitik, slutter ordføreren sig til de mange kritikpunkter om, 
at den ikke er effektiv nok. Den fælles landbrugspolitik i sin nuværende form har haft sin tid, 
og der bør gennemføres en gennemgribende ændring og præsenteres nye svar til de forskellige 
producenter, men også til forbrugerne, der ønsker en sund og varieret kost, der lever op til 
ernæringsmæssige krav. 

Med hensyn til den fælles markedsordning for frugt og grøntsager anbefaler ordføreren en ny 
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europæisk politik, der bl.a. går efter at øge forbruget af denne type meget diætetiske 
fødevarer. Ordføreren er derudover overbevist om, at en tilskyndelsespolitik (prisnedsættelser, 
afgiftsnedsættelser, andre former for støtte) er at foretrække frem for et system med højere 
afgifter på kalorieholdige produkter (fat tax), som i sidste ende straffer de dårligst stillede 
europæiske familier.             

Det at handle på flere fællesskabspolitikker og skabe synergi mellem dem er efter ordførerens 
opfattelse det mest direkte middel og måske også det sværeste pga. de mange involverede 
aktører, som EU kan benytte sig af for at gøre en indsats i kampen for at ændre kostvaner og 
den generelle livsstil.

Denne tilgang, der omfatter mange forskellige sektorer, er i overensstemmelse med det, Rådet 
gav udtryk for i sin beslutning af 14. december 2000, hvor det i punkt 12 understregede, "at en 
lang række fællesskabspolitikker, navnlig politikkerne vedrørende folkesundhed, landbrug, 
fiskeri, forskning, transport, forbrugerbeskyttelse og det indre marked, har så stor indvirkning, 
at de nationale ernæringspolitikker kun i fuldt omfang kan være effektive, hvis der tages 
hensyn til aspekterne vedrørende ernæringsmæssig sundhed ved udarbejdelsen og 
gennemførelsen af de pågældende fællesskabspolitikker".

Derfor formuleres der en lang række konkrete forslag, der omfatter forskellige politikker, 
hvor Den Europæiske Union kan handle. Herunder:

- inden for rammen af det syvende rammeprogram for forskning og udvikling er det 
vigtigt at påtænke støtte til det traditionelle punkt ernæring, landbrug og bioteknologi, men 
man skal også fremme forskning i andre faktorer og derfor støtte projekter, der er fælles for 
flere discipliner (socialøkonomi, helbred)

- med hensyn til audiovisuel politik og forbrugerbeskyttelsespolitik foreslår ordføreren 
at indføre en gentlemanaftale mellem Kommissionen og den europæiske medieindustri, som 
skal medføre, at der på produktioner for børn i diverse medier, f.eks. tv, film, internet og 
computerspil, skal være en obligatorisk anmærkning om sundhed og leg med det formål at 
gøre den europæiske ungdom bevidst om, hvor vigtigt det er at dyrke sport og spise frugt og 
grønt for at holde sig sund

- med hensyn til uddannelse og sport har Kommissionen mulighed for i samarbejde med 
de pågældende ministre i medlemsstaterne eller regionerne at lancere skolesportsprogrammer 
i forsøgsinstitutioner og i starten af hvert skoleår tilbyde eleverne i alle de udvalgte skoler en 
sportstaske med EU-logoet, der indeholder basisudstyr (sko, shorts, T-shirt) 

- med hensyn til strukturfondene er den økonomiske og strukturelle samhørighed i 
Unionen en vigtig målsætning i opbygningen af Europa. Da fedme er mest fremherskende i de 
dårligst stillede befolkningslag, er det vigtigt at medtage fremme af sund livsstil for 
befolkningen i både by- og landområder inden for rammerne af Den Europæiske Socialfond 
(ESF) og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) som fastsat for den nye 
periode 2007-2013.  

Som konklusion må det siges, at kampen mod fedme kun lige er begyndt og derfor bør være 
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en politisk prioritet for alle medlemsstater, men også og især for EU. Unionen har en vigtig 
rolle at spille for at afstemme fællesskabspolitikker til borgernes daglige overvejelser med 
hensyn til sundhed og livskvalitet generelt set.

Sund kost bør anerkendes som en livsstil, der er lige så vigtig for helbredet som det at dyrke 
fysisk aktivitet og undlade at ryge.
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