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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το Πράσινο Βιβλίο «Προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής 
άσκησης: μια ευρωπαϊκή διάσταση για την πρόληψη του υπερβολικού βάρους, της 
παχυσαρκίας και των χρόνιων παθήσεων»
(2006/(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής με τίτλο «Προώθηση της υγιεινής 
διατροφής και της σωματικής άσκησης: μια ευρωπαϊκή διάσταση για την πρόληψη του 
υπερβολικού βάρους, της παχυσαρκίας και των χρόνιων παθήσεων» (COM(2005)637),

– έχοντας υπόψη την έγκριση της Παγκόσμιας στρατηγικής για τη διατροφή, τη φυσική 
άσκηση και την υγεία, από την 57η Παγκόσμια Συνέλευση για την υγεία τον Μάιο του 
2004,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 με θέμα «Η παχυσαρκία στην Ευρώπη 
– Ρόλος και ευθύνες των εταίρων της κοινωνίας των πολιτών» (SOC/201),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2000 για την υγεία και 
τη διατροφή [2001/C 20 23.01],

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Απασχόλησης, κοινωνικής πολιτικής, 
υγείας και καταναλωτών της 3ης Ιουνίου 2005, «Παχυσαρκία, διατροφή και σωματική 
άσκηση»,

– έχοντας υπόψη την άτυπη σύνοδο των υπουργών αθλητισμού της ΕΕ στις 19-20 
Σεπτεμβρίου 2005 κατά την οποία η βρετανική προεδρία πρότεινε τη δημιουργία μιας 
ομάδας εργασίας για τον αθλητισμό και την υγεία,

– έχοντας υπόψη την έκκληση των επιστημόνων κατά το 10ο διεθνές Συνέδριο για την 
παχυσαρκία (ICO 2006) που πραγματοποιήθηκε στο Σίδνεϊ από τις 3 έως τις 8 
Σεπτεμβρίου 2006,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2006),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ατόμων που πάσχουν από παχυσαρκία αυξήθηκε 
θεαματικά τα τελευταία 30 χρόνια στο εσωτερικό της Ένωσης, ότι ο ρυθμός αύξησης του 
φαινομένου είναι ο ίδιος με τις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές της δεκαετίας του 1990 
και ότι σχεδόν το 27% των ανδρών και το 38% των γυναικών στην Ευρώπη θεωρούνται 
σήμερα υπέρβαροι ή παχύσαρκοι,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παχυσαρκία πλήττει επίσης περισσότερα από τρία εκατομμύρια 
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παιδιά, δηλαδή 1 στα 4 παιδιά στην Ευρώπη και ότι το ποσοστό αύξησης, με περίπου 
400.000 νέες περιπτώσεις ετησίως, είναι ανησυχητικό,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσληψη ενέργειας για μεγάλες ομάδες του πληθυσμού έχει 
παραμείνει σταθερή από τη δεκαετία του 1950· εντούτοις, οι αλλαγές στον τρόπο ζωής 
οδήγησαν σε μείωση τόσο της σωματικής άσκησης όσο και της χειρωνακτικής εργασίας,
μειώνοντας κατά συνέπεια τις ανάγκες σε ενέργεια, γεγονός που προκάλεσε ανισορροπία 
μεταξύ των ενεργειακών αναγκών και της πρόσληψης ενέργειας,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά σχέδια και μελέτες επιβεβαίωσαν ότι η εμφάνιση της 
παχυσαρκίας παρουσιάζει σε πρώιμο στάδιο διαφοροποιήσεις συνδεόμενες με το 
κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και ότι όσο λιγότερους οικονομικούς πόρους και 
ανεπαρκέστερο μορφωτικό επίπεδο διαθέτει η οικογένεια τόσο συχνότερη είναι η 
εμφάνιση της πάθησης,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την έκθεση της ΠΟΥ για την υγεία στην Ευρώπη το 
2005, μεταξύ των επτά κυριότερων παραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση ασθενειών 
περιλαμβάνεται το υπερβολικό βάρος, η ανεπαρκής κατανάλωση φρούτων και λαχανικών 
και η έλλειψη σωματικής άσκησης και ότι συνεπώς είναι σημαντικό να αναληφθεί 
ταυτόχρονη δράση κατά των παραγόντων αυτών που επιδρούν καθοριστικά στην υγεία,

ΣΤ.λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που της παρέχουν οι 
Συνθήκες, η Ένωση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον τομέα της προστασίας 
των καταναλωτών μέσω της υγιεινής διατροφής και της κατανάλωσης φρούτων και 
λαχανικών εκεί όπου, όσον αφορά την προώθηση της σωματικής άσκησης και του 
αθλητισμού, οι δράσεις της Κοινότητας αναγκαστικά θα συνοδεύουν τις δράσεις που θα 
αναλάβουν τα κράτη μέλη, οι περιφέρειες και οι πόλεις της Ευρώπης,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο των παθήσεων που συνδέονται 
με τα προβλήματα υπερβολικού βάρους ο οποίος αντιπροσωπεύει ήδη ποσοστό μεταξύ 4 
και 7% των συνολικών δαπανών των κρατών μελών για την υγεία, και λαμβάνοντας 
συγχρόνως υπόψη ότι το συνολικό κόστος της παχυσαρκίας, συνυπολογιζομένων των 
αυξημένων κινδύνων ανεργίας, απουσίας από την εργασία, αναπηρίας, δεν έχει 
αποτελέσει αντικείμενο επακριβούς επιστημονικής αξιολόγησης,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία των κρατών μελών έχει υιοθετήσει πολιτικές με 
στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος της παχυσαρκίας και την άνοδο του επιπέδου 
υγείας του πληθυσμού τους, και ότι κάποιες κυβερνήσεις έχουν λάβει ορισμένα 
απαγορευτικά μέτρα, ενώ κάποιες άλλες προτίμησαν την οδό της παροχής κινήτρων,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έλαβαν, για παράδειγμα, την απόφαση να
υπαγάγουν σε προϋποθέσεις, ή ακόμα και να καταργήσουν, την παρουσία αυτόματων 
μηχανημάτων πωλήσεως στο σχολικό περιβάλλον λόγω της μικρής προσφοράς και του 
αμελητέου μεριδίου που επιφυλάσσεται στα ποτά χωρίς ζάχαρη, στα φρούτα και τα 
λαχανικά και στα αποκαλούμενα διαιτητικά προϊόντα,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη με ενδιαφέρον τις εθελοντικές δεσμεύσεις που ανελήφθησαν 
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πρόσφατα, αφενός, από τους ευρωπαίους παραγωγούς μη αλκοολούχων ποτών 
στοχεύοντας στον περιορισμό της εμπορικής προσφοράς προϊόντων που προορίζονται για 
παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών ευνοώντας παράλληλα την πρόσβαση σε μεγαλύτερη 
ποικιλία ποτών στα σχολεία και, αφετέρου, από δύο «γίγαντες» του τομέα της γρήγορης 
εστίασης για την υιοθέτηση επισήμανσης σχετικά με τις θρεπτικές ιδιότητες στις 
συσκευασίες για τα χάμπουργκερ και τις τηγανητές πατάτες,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρόν Πράσινο Βιβλίο εντάσσεται σε μια συνολική 
εκστρατεία που αναλαμβάνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό την καταπολέμηση των 
παραγόντων που ενέχουν τους μεγαλύτερους κινδύνους για την υγεία, στους οποίους 
συγκαταλέγονται οι κακές διατροφικές συνήθειες και η έλλειψη σωματικής άσκησης, οι 
οποίες, ακριβώς όπως και το κάπνισμα και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, αποτελούν 
την αιτία ορισμένων τύπων καρκίνου, αναπνευστικών και καρδιαγγειακών παθήσεων, 
οστεοπόρωσης και διαβήτη τύπου 2, 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη την παρουσίαση από την Επιτροπή, στις 11 Σεπτεμβρίου 2006, των 
αποτελεσμάτων μιας δημόσιας διαβούλευσης που ακολούθησε το Πράσινο Βιβλίο, τα 
οποία συνηγορούν συγκεκριμένα υπέρ της ανάληψης δράσης από την πλευρά της Ένωσης
που να καλύπτει διάφορες κοινοτικές πολιτικές και να αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στα 
παιδιά και τους νέους,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη τον ενεργό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Κοινότητα, στο 
πλαίσιο κοινών πολιτικών ή συμπληρωματικά προς τις δράσεις που έχουν αναλάβει τα 25 
κράτη μέλη, όσον αφορά εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 
καταναλωτών για το πρόβλημα της παχυσαρκίας, ανάκαμψης της κατανάλωσης φρούτων 
και λαχανικών στο πλαίσιο της ΚΓΠ, χρηματοδότησης ερευνητικών, εκπαιδευτικών και 
αθλητικών προγραμμάτων και έγκρισης νέων ή αναθεωρημένων νομοθετικών πράξεων με 
πραγματικό αντίκτυπο στη διατροφική υγεία των ευρωπαίων πολιτών.

Παχυσαρκία: μια πολιτική προτεραιότητα;

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής υπέρ της υγιεινής 
διατροφής και της σωματικής άσκησης· ζητεί η καταπολέμηση της παχυσαρκίας να 
θεωρείται από τούδε και στο εξής πολιτική προτεραιότητα σε όλες τις ευρωπαϊκές 
πρωτεύουσες·

2. διαπιστώνει με θλίψη ότι, παρά την κινητοποίηση πολλών κρατών μελών, η παχυσαρκία 
πλήττει ολοένα και μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού και ότι, αν η τάση αυτή 
συνεχιστεί, η κακή διατροφή και η έλλειψη σωματικής άσκησης θα εκθρονίσουν τον 
καπνό από την πρώτη θέση των αιτίων θνησιμότητας που είναι δυνατό να αποφευχθούν·

3. συνιστά σε όλα τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν επισήμως την παχυσαρκία ως χρόνια 
πάθηση προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε μορφή στιγματισμού των παχύσαρκων 
ατόμων και να εξεταστεί το ενδεχόμενο κάλυψής τους από τα συστήματα ασφάλισης 
ασθενείας· 

4. αναμένει συνεπώς μια σταθερή δέσμευση, συνοδευόμενη από συγκεκριμένους στόχους 
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εκ μέρους των υπουργών υγείας που θα συνέλθουν στην Κωνσταντινούπολη στις 15-17 
Νοεμβρίου 2006 στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής υπουργικής διάσκεψης της ΠΟΥ για την 
καταπολέμηση της παχυσαρκίας· 

5. στηρίζει ανεπιφύλακτα την έναρξη της ευρωπαϊκής πλατφόρμας δράσης για τη διατροφή, 
τη σωματική άσκηση και την υγεία, τον Μάρτιο του 2005, και αποδέχεται με 
ικανοποίηση τη μέθοδο του διαρκούς διαλόγου με τους βιομηχανικούς κλάδους, τις 
εθνικές αρχές και τις ΜΚΟ, την οποία επέλεξε η ΓΔ SANCO·

6. θεωρεί ότι αποτελεί ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση η τάση που κυριαρχεί σήμερα 
σε διάφορους τομείς της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τροφίμων για την ανάληψη 
συγκεκριμένης δράσης για τον αναπροσανατολισμό της εμπορικής προσφοράς προς τα 
παιδιά και για την υιοθέτηση επισήμανσης σχετικής με την πρόσληψη θρεπτικών ουσιών 
στα τρόφιμα και τα ποτά τους·

Ενημέρωση του καταναλωτή από την παιδική ηλικία

7. εκτιμά ότι οποιαδήποτε πολιτική πρόληψης και παρακολούθησης της παχυσαρκίας 
πρέπει να καλύπτει ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής, από το προγεννητικό στάδιο μέχρι 
την προχωρημένη ηλικία. Εκτιμά, εξάλλου, ότι πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στην παιδική ηλικία, το στάδιο εκείνο της ζωής όπου αποκτάται μεγάλο μέρος των 
διατροφικών συνηθειών·

8. υπενθυμίζει ότι το σχολείο είναι ο τόπος όπου τα παιδιά περνούν τις περισσότερες ώρες 
τους και ότι είναι συνεπώς ουσιώδες το σχολικό περιβάλλον να είναι πρόσφορο για την 
ευαισθητοποίηση του παιδιού από την άποψη της καλλιέργειας των γευστικών 
προτιμήσεων και της φιλοπονίας, της τακτικής σωματικής άσκησης και της προώθησης 
ενός υγιεινού τρόπου ζωής·

9. εκφράζει την ευχή να συγκεκριμενοποιήσει όσο το δυνατόν συντομότερα ο ευρωπαϊκός 
κλάδος μη αλκοολούχων ποτών τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στις 20 Δεκεμβρίου 2005 με 
τον κώδικα συμπεριφοράς του, και ιδίως τη δέσμευση που αφορά τον περιορισμό των 
εμπορικών δραστηριοτήτων του στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης·

10. εκτιμά ότι η παρουσία αυτόματων μηχανημάτων πώλησης στα γυμνάσια και στα λύκεια, 
εφόσον επιτρέπεται, θα πρέπει να πληροί σε κάθε περίπτωση έναν συγκεκριμένο 
κατάλογο προδιαγραφών που θα βασίζεται σε μια προσέγγιση σχετική με την πρόσληψη 
θρεπτικών ουσιών και στην ποικιλομορφία της προσφοράς των πωλουμένων προϊόντων·

11. στιγματίζει τη συχνότητα και την ένταση των τηλεοπτικών εκστρατειών διαφήμισης και 
προώθησης τροφίμων που προορίζονται αποκλειστικά για τα παιδιά· υπογραμμίζει ότι 
τέτοιες εμπορικές πρακτικές δεν ενθαρρύνουν τις υγιείς διατροφικές συνήθειες και 
συνεπώς πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις· υπογραμμίζει περαιτέρω πως 
υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η τηλεοπτική διαφήμιση επηρεάζει τις βραχυπρόθεσμες 
καταναλωτικές τάσεις των παιδιών ηλικίας μεταξύ 2 και 11 ετών· εκτιμά, εντούτοις, ότι 
υφίσταται και ατομική ευθύνη των γονέων, εφόσον η τελική απόφαση αγοράς 
λαμβάνεται από αυτούς·
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12. θεωρεί απαραίτητη μακροπρόθεσμα τη συγκεκριμενοποίηση μιας «συμφωνίας κυρίων» 
μεταξύ της Επιτροπής και της βιομηχανίας των ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης η οποία 
θα συνεπάγεται την υποχρεωτική συμπερίληψη ψυχαγωγικών αναφορών σε θέματα 
υγιεινής στις παραγωγές που προορίζονται για παιδιά σε διάφορους οπτικοακουστικούς 
φορείς, όπως η τηλεόραση, ο κινηματογράφος, το Διαδίκτυο και τα βιντεοπαιχνίδια, με 
στόχο την ευαισθητοποίηση της ευρωπαϊκής νεολαίας όσον αφορά τη σημασία της 
άθλησης και της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών για τη διατήρηση της καλής 
υγείας·

13. είναι της γνώμης ότι τα οπτικοακουστικά μέσα (τηλεόραση, ραδιόφωνο, Διαδίκτυο) 
αποτελούν περισσότερο από ποτέ ουσιώδες παιδαγωγικό εργαλείο για την εκπαίδευση σε 
θέματα διατροφικής υγείας και πρέπει να δίνουν πρακτικές συμβουλές στους 
καταναλωτές προκειμένου να τους επιτρέψουν να επιτύχουν την κατάλληλη ισορροπία 
ανάμεσα στην καθημερινή κατανάλωση θερμίδων και ενέργειας και, σε τελευταία 
ανάλυση, να τους εξασφαλίσουν ελευθερία επιλογής·

14. θεωρεί ηχηρό μήνυμα την έγκριση, τον Μάιο του 2006, του κανονισμού για τους 
ισχυρισμούς σχετικά με τις θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες, ο οποίος θα επιτρέψει 
επιτέλους στον καταναλωτή να αποκτήσει αξιόπιστη, μη παραπλανητική και συνεκτική 
ενημέρωση όσον αφορά τα διατροφικά χαρακτηριστικά των τροφίμων, και ιδίως εκείνων 
που περιέχουν μεγάλη ποσότητα ζάχαρης, αλατιού και ορισμένων λιπών· 

15. θεωρεί σημαντική την ταχεία αναθεώρηση της οδηγίας 90/496/ΕΚ σχετικά με τους 
κανόνες επισήμανσης των τροφίμων, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στους στόχους της 
απλούστευσης και της εναρμόνισης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, σύμφωνα και με τις 
συστάσεις των παραγόντων της βιομηχανίας και των ενώσεων καταναλωτών·

16. παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον τα συστήματα επισήμανσης των τροφίμων τα οποία 
έχουν θεσπιστεί σε τρία κράτη μέλη προκειμένου να απλουστευθούν οι ενδείξεις σχετικά 
με την πρόσληψη θρεπτικών ουσιών, αλλά επισημαίνει ότι για να δοθεί ένα συνεκτικό 
μήνυμα στους καταναλωτές απαιτείται ένας ορισμένος βαθμός εναρμόνισης στον τομέα 
αυτόν·

Ενσωμάτωση της διατροφής και της σωματικής άσκησης στις υπόλοιπες κοινοτικές 
πολιτικές

17. θεωρεί ζωτικής σημασίας η προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής 
άσκησης να αποτελέσει πολιτική προτεραιότητα όχι μόνον για τη ΓΔ SANCO, αλλά και 
για τις Γενικές Διευθύνσεις Γεωργίας, Μεταφορών, Απασχόλησης, Έρευνας, 
Εκπαίδευσης και Αθλητισμού της Επιτροπής, οι οποίες υλοποιούν κοινοτικές πολιτικές ή 
προγράμματα που έχουν επίπτωση στη διατροφική υγεία· 

18. αποδέχεται με ικανοποίηση τη χρηματοδότηση πολυάριθμων προγραμμάτων για την 
παχυσαρκία από το ισχύον πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στον τομέα της δημόσιας 
υγείας (2003-2008)· θεωρεί ουσιώδες να συνεχιστεί η διάθεση κονδυλίων από τους 
προϋπολογισμούς και να δοθεί έμφαση στην προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής για τα 
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παιδιά και τους νέους στο δεύτερο πρόγραμμα (2007-2013)·

19. υπογραμμίζει ότι οι ενημερωτικές εκστρατείες δεν αποτελούν το καλύτερο εργαλείο για 
να περάσει ένα μήνυμα σε μειονεκτούσες κοινωνικοοικονομικές ομάδες. Οι δράσεις 
πρέπει να προσαρμόζονται στις τοπικές ανάγκες, πρέπει να δημιουργούνται άμεσες 
επαφές, καθώς και στενή συνεργασία μεταξύ τοπικών σχολείων, παιδικών σταθμών, 
παιδιάτρων και τοπικών υγειονομικών υπηρεσιών·

20. ζητεί να χρησιμοποιηθούν τα διαρθρωτικά ταμεία για επενδύσεις σε μειονεκτούσες από 
κοινωνικοοικονομική άποψη περιοχές, για υποδομές που διευκολύνουν τη σωματική 
άσκηση και την ασφαλή μεταφορά, όπως οι ποδηλατόδρομοι, και ευνοούν το παιχνίδι σε 
ασφαλείς ανοικτούς χώρους· ενθαρρύνει παράλληλα τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε 
αυτούς τους στόχους· 

21. ζητεί από την Επιτροπή, σε συνεργασία με τους αρμόδιους υπουργούς των κρατών 
μελών ή των περιφερειών, να συμμετάσχει σε προγράμματα για τον «Αθλητισμό στο 
σχολείο» σε «πειραματικά» εκπαιδευτικά ιδρύματα και να προσφέρει στις αρχές του 
έτους στους μαθητές κάθε επιλεγμένου σχολείου ένα αθλητικό σακίδιο με το λογότυπο 
της ΕΕ που να περιέχει τον απολύτως απαραίτητο εξοπλισμό (παπούτσια, αθλητικό 
παντελονάκι, φανέλα)·

22. θεωρεί σημαντικό να ενσωματωθεί η διάσταση «άσκηση και αθλητισμός» στην 
περιφερειακή πολιτική της Ένωσης, ιδίως υπό τη μορφή της βελτίωσης της ποιότητας και 
της προσβασιμότητας των αθλητικών υποδομών·

23. ανταποκρίνεται στην πρόσκληση που απηύθυνε ο επιστημονικός κόσμος κατά το 10ο 
διεθνές συνέδριο για την παχυσαρκία υπέρ της εντατικοποίησης των ερευνών 
προκειμένου να γίνει καλύτερα κατανοητή η αλληλεπίδραση των γενετικών παραγόντων 
και του τρόπου ζωής που προκαλούν την πάθηση·

24. εκφράζει την ικανοποίησή του, εν προκειμένω, για τη χρηματοδότηση από την 
Κοινότητα 9 σχεδίων που εντάσσονται στη θεματική προτεραιότητα «διατροφική 
ποιότητα και ασφάλεια» του έκτου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας και Ανάπτυξης τα 
οποία ανοίγουν νέους δρόμους για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας, εστιάζοντας, για 
παράδειγμα, σε μια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ή μελετώντας την αλληλεπίδραση 
μεταξύ των γενετικών παραγόντων, της συμπεριφοράς και του αισθήματος κορεσμού·

25. ζητεί, στο πλαίσιο του 7ου ΠΠΕΑ, η καταπολέμηση της παχυσαρκίας να μην συνεχίσει 
απλώς να επωφελείται από τη διακρατική συνεργασία μεταξύ ερευνητών στον θεματικό 
τομέα της διατροφής, της γεωργίας και της βιοτεχνολογίας, αλλά και να μπορέσει να 
θεωρηθεί πολυκλαδικό θέμα έρευνας κοινού ενδιαφέροντος και να λάβει οικονομική 
στήριξη τουλάχιστον ίση με το 5% των κονδυλίων για την υγεία·

26. εκφράζει έντονη ανησυχία για τη μείωση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στην 
Ευρώπη, η οποία πλήττει κατά προτεραιότητα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά που βρίσκονται 
σε επισφαλή οικονομική κατάσταση λόγω της τιμής των προϊόντων αυτών και της 
υπερβολικά ελλιπούς ενημέρωσης όσον αφορά την πραγματική διαιτητική χρησιμότητά 
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τους·

27. εκφράζει την ευχή να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνεκτικότητα μεταξύ της κοινής 
γεωργικής πολιτικής και των πολιτικών για την υγεία τις οποίες έχει εγκαινιάσει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση· ζητεί από την Επιτροπή να ελέγξει αυστηρά ότι οι ευρωπαϊκές 
επιδοτήσεις που λαμβάνουν ορισμένοι βιομηχανικοί κλάδοι δεν χρησιμοποιούνται σε 
καμία περίπτωση για τη χρηματοδότηση εκστρατειών προώθησης που παρουσιάζουν με 
ευνοϊκό τρόπο προϊόντα μεγάλης θερμιδικής αξίας·

28. κρίνει απαραίτητη τη μεταρρύθμιση της Κοινής Οργάνωσης των Αγορών φρούτων και 
λαχανικών η οποία θα έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων, την ανάκαμψη της κατανάλωσης 
τροφίμων αυτού του τύπου που έχουν μεγάλη διαιτητική αξία. Εξάλλου, έχει την 
πεποίθηση ότι μια πολιτική κινήτρων (πτώση των τιμών, φορολογικές μειώσεις, άλλοι 
τύποι επιδοτήσεων) είναι προτιμότερη από ένα σύστημα που στηρίζεται στη βαρύτερη 
φορολογία των προϊόντων μεγάλης θερμιδικής αξίας («fat tax»), που, σε τελευταία 
ανάλυση, θα επιβάρυνε κατά κύριο λόγο τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά με τα χαμηλότερα 
εισοδήματα·

29. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στα κράτη μέλη και στην ΠΟΥ.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

"Οι καλές διατροφικές συνήθειες είναι σαν την αποταμίευση: πρέπει να επενδύει κανείς επί 
πολύ καιρό πριν αρχίσει η επένδυσή του να αποδίδει"

Simone Lemieux- Καθηγήτρια του Ινστιτούτου διατροφής και λειτουργικών τροφίμων του 
Πανεπιστημίου Laval-Κεμπέκ-2005

Η επιδημία παχυσαρκίας και υπερβολικού βάρους που πλήττει τους ευρωπαίους πολίτες μας 
αναγκάζει να κρούσουμε τον κώδωνα του κινδύνου. Από την πολύ χρήσιμη γνωμοδότηση 
που εκπόνησε το 2005 η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η οποία με τη 
σειρά της εμπνεύστηκε από εκθέσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και της διεθνούς 
ομάδας εργασίας για την παχυσαρκία, προκύπτουν εύγλωττα αριθμητικά στοιχεία:

- Στην Ένωση των 25, 14 εκατομμύρια παιδιά πάσχουν από υπερβολικό βάρος και 3 
εκατομμύρια από αυτά είναι παχύσαρκα·

- σε πολλές χώρες της ΕΕ, ποσοστό άνω του 50% του ενήλικου πληθυσμού 
παρουσιάζει πρόβλημα υπερβολικού βάρους, ενώ ποσοστό μεταξύ 20 και 30% των ενηλίκων 
θεωρούνται παχύσαρκοι·

- ο αριθμός των παιδιών που πάσχουν από υπερβολικό βάρος και παχυσαρκία στην 
Ευρώπη αυξάνεται κατά περισσότερες από 400.000 περιπτώσεις ετησίως και το πρόβλημα 
αφορά σχεδόν 1 στα 4 παιδιά στο σύνολο της Ένωσης των 25·

- 10 έως 20% των παιδιών στη Βόρεια Ευρώπη παρουσιάζουν πρόβλημα υπερβολικού 
βάρους, ενώ στη Νότια Ευρώπη, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία το ποσοστό 
φθάνει το 20 έως 35%·

Η παχυσαρκία είναι συνεπώς μια πραγματικότητα που μας κάνει να διαπιστώνουμε ακόμη 
και στον δρόμο ή περιμένοντας στην ουρά στον κινηματογράφο, τον αυξανόμενο αριθμό των 
ατόμων με έκδηλο πρόβλημα υπερβολικού βάρους. Η πραγματικότητα αυτή γίνεται πολύ πιο 
κραυγαλέα αν ληφθεί υπόψη ότι αγγίζει όλο και μεγαλύτερο αριθμό παιδιών και εφήβων
στην Ευρώπη.

Ασφαλώς θα υπάρχουν πάντα φωνές που θα εναντιώνονται σε αυτό που, κατά την άποψή 
τους, δεν είναι παρά μια εμμονή συνδεδεμένη με νέα αισθητικά πρότυπα και όχι μια 
πραγματική «ασθένεια του πολιτισμού» του 21ου αιώνα. Η πραγματικότητα είναι ότι η 
παχυσαρκία (που δεν πρέπει να συγχέεται με το υπερβολικό βάρος ή με μερικά κιλά πάνω 
από το κανονικό) όπως εξάλλου και η ανορεξία (και εδώ επίσης δεν πρέπει να γίνεται 
σύγχυση με το απλώς λεπτό ή το κάπως αδύνατο σώμα) αποτελούν αμφότερες σοβαρό 
πρόβλημα της σωματικής υγείας.

Αν και με πολλές διαβαθμίσεις, ο μεγαλύτερος επιπολασμός της παχυσαρκίας σε όλα τα 
στρώματα του πληθυσμού συνοδεύεται από αυξημένους κινδύνους θνησιμότητας λόγω 
συναφών παθολογιών, όπως ο διαβήτης τύπου 2, η υπέρταση και οι καρδιοπάθειες.
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Θα πρέπει λοιπόν να εκφράσουμε ικανοποίηση για τη συζήτηση που εγκαινίασε η Επιτροπή 
με το Πράσινο Βιβλίο του Δεκεμβρίου του 2005, στόχος του οποίου είναι να μας κάνει να 
σκεφθούμε τους καλύτερους τρόπους για να καταπολεμήσουμε την παχυσαρκία ευνοώντας 
μια υγιεινή διατροφή και την τακτική σωματική άσκηση.

Η πρωτοβουλία αυτή ακολούθησε την έναρξη, τον Μάρτιο του 2005, της ευρωπαϊκής 
πλατφόρμας δράσης για τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την υγεία, στην οποία 
συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι των βιομηχανικών κλάδων, οι εθνικές αρχές και οι ΜΚΟ, 
υπό την αιγίδα της ΓΔ SANCO. 

Εξάλλου, η εισηγήτρια εκφράζει ικανοποίηση για αυτήν την ανοικτή και καινοτόμο μέθοδο 
διαβούλευσης και ευελπιστεί ότι θα επιτρέψει στο μέλλον να εξαχθούν οι κεντρικοί άξονες 
των κοινών δράσεων που θα πρέπει να αναληφθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσον αφορά την πτυχή της «σωματικής άσκησης» που αποτελεί το ήμισυ της εξίσωσης, και 
συνεπώς και της λύσης (τα περίφημα 30 λεπτά καθημερινής σωματικής άσκησης την οποία 
προτείνουν πολλοί ιατροί), η εισηγήτρια επιθυμεί να κάνει εξαρχής την εξής διευκρίνιση: η 
εκπαίδευση και ο αθλητισμός αποτελούν πρωτίστως εθνικές ή περιφερειακές αρμοδιότητες.

Ασφαλώς οι εκπαιδευτικές αξίες του αθλητισμού αναγνωρίστηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της Νίκαιας, του Δεκεμβρίου του 2000, ασφαλώς επίσης το ευρωπαϊκό έτος 2004 
αφιερώθηκε στην εκπαίδευση μέσω του αθλητισμού· παρόλα ταύτα, το περιθώριο ελιγμών 
της Ένωσης είναι αρκετά περιορισμένο.

Είναι βέβαιο ότι πρέπει να διερευνηθούν ορισμένες κατευθύνσεις: εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης για τη σωματική άσκηση με τη βοήθεια διαφόρων μέσων ενημέρωσης, 
θεματικές συνεργασίες με τα 25 υπουργεία παιδείας και την Ευρωπαϊκή ένωση διδασκόντων 
σωματικής αγωγής και κυρίως τη συνεκτίμηση της πτυχής του αθλητισμού στην 
περιφερειακή πολιτική.

Εξίσου σημαντικό είναι να υπογραμμιστεί η καθυστερημένη απάντηση των δημοσίων αρχών 
σε αυτήν την ασθένεια της σύγχρονης εποχής. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι, σε αντίθεση με
ορισμένες παγιωμένες απόψεις, η παχυσαρκία δεν πλήττει μόνο τις βιομηχανικές χώρες, αλλά 
επηρεάζει και άλλους πληθυσμούς, όπως στην Ασία, στην Ωκεανία, με ποσοστά ρεκόρ στους 
πληθυσμούς της Μελανησίας και της Μικρονησίας, ή ακόμη και στις χώρες της λεκάνης της 
Μεσογείου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδότησε το πρώτο της σχέδιο πρόληψης για την 
καταπολέμηση της παχυσαρκίας το 1998 σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σε 
επίπεδο κρατών μελών, η Γαλλία είναι εκείνη που πρώτη εγκαινίασε ένα εθνικό σχέδιο για τη 
διατροφή και την υγεία το 2000. Το ίδιο έτος, εξάλλου, το Συμβούλιο εξέδωσε το πρώτο του 
ψήφισμα για το θέμα της υγείας και της διατροφής.

Έκτοτε, η πλειοψηφία των κρατών μελών έλαβε μέτρα με στόχο την προώθηση της υγιεινής 
διατροφής και της τακτικής σωματικής άσκησης από την παιδική ηλικία. 

Όσον αφορά την πτυχή της διατροφής, χρησιμοποίησαν είτε τη νομοθετική οδό είτε την οδό 
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της θέσπισης σχεδίου δράσης ή και τις δύο. Αφιέρωσαν επίσης πόρους για τον σκοπό αυτόν
και έτσι πρότειναν ένα ολόκληρο οπλοστάσιο κινήτρων, μέτρων πλαισίωσης ή ακόμα και 
απαγόρευσης.

Οι δράσεις αυτές που υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο αφορούν μεγάλη ποικιλία τομέων, 
όπως:

- την επισήμανση σχετικά με την πρόσληψη θρεπτικών ουσιών ορισμένων τροφίμων 
(με τα συστήματα «food signposting» που εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη 
Φινλανδία και στη Σουηδία),

- την παρουσία ή την απόσυρση αυτόματων μηχανημάτων πώλησης ποτών και 
τροφίμων σε ορισμένα σχολικά ιδρύματα (Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο), 

- την άμεση διαφήμιση που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών (η οποία 
υπόκειται σε προϋποθέσεις στην Ευρώπη των 25 και απαγορεύεται μόνο στη Σουηδία), 

- τα τρόφιμα και τα πρόσθετα που περιέχονται στη σύνθεση των γευμάτων στα σχολικά
κυλικεία (απόφαση της λετονικής κυβέρνησης, που θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Νοεμβρίου 
2006, για την απαγόρευση της κατανάλωσης τροφίμων και ποτών που περιέχουν τεχνητά 
πρόσθετα, χρωστικές ουσίες ή καφεΐνη από παιδιά), 

- τα προϊόντα που παρασκευάζονται με υδρογονωμένα φυτικά λίπη ή μαργαρίνη και 
περιέχουν μεγάλη συγκέντρωση τρανς-λιπαρών οξέων (η Δανία ενέκρινε το 2003 ένα νόμο 
που περιορίζει την έκθεση σε τρανς-λιπαρά οξέα)

Η εισηγήτρια ηθελημένα επέλεξε να αναφέρει ορισμένα παραδείγματα δράσεων που έχουν 
αναλάβει τα κράτη μέλη, πολλές από τις οποίες στηρίζονται στον άξονα «πρόληψη-
απαγόρευση». Η συνειδητή αυτή επιλογή επιτρέπει στην εισηγήτρια να υπογραμμίσει την 
παρούσα τάση του νομοθέτη να «χτυπήσει δυνατά» στον τομέα της καταπολέμησης της 
παχυσαρκίας είτε με μέτρα απαγόρευσης ορισμένων συστατικών των τροφίμων, είτε ακόμη
με την προειδοποίηση του καταναλωτή για τα προϊόντα μεγάλης θερμιδικής αξίας. 

Η εισηγήτρια εκτιμά επίσης ότι είναι πρόωρο να εκφραστεί προσωρινή ή οριστική κρίση για 
τις διάφορες αυτές εθνικές πολιτικές, οι περισσότερες από τις οποίες εγκαινιάστηκαν μόλις 
πρόσφατα. 

Αυτός, εξάλλου, είναι ο κυριότερος λόγος που οδηγεί την εισηγήτρια να μην προτείνει την 
επέκταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο μιας από τις 5 προαναφερθείσες δράσεις, ως έχουν. Ο άλλος 
λόγος είναι η προτίμησή της για προτάσεις ανοικτές και θετικές που μάλλον δεν συνάδουν με 
τη λογική της απαγόρευσης, μια λογική που έχει ελάχιστα αποτελέσματα στα παιδιά, των 
οποίων η τάση να αψηφούν τις απαγορεύσεις είναι αρκετά έντονη. 

Έτσι, η φιλοσοφία στην οποία θεμελιώνεται η παρούσα έκθεση είναι μάλλον η παροχή 
κινήτρων και όχι η απαγόρευση ορισμένων προϊόντων διατροφής. 

Η εισηγήτρια αναγνωρίζει επίσης ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε την πολιτική ορθότητα που 
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οδηγεί στην αδράνεια : ποιος μπορεί να πιστεύει πράγματι σήμερα ότι δεν υπάρχουν καλά και 
κακά τρόφιμα από την άποψη της πρόσληψης θρεπτικών ουσιών! 

Η εισηγήτρια επιθυμεί στο σημείο αυτό να δηλώσει σαφώς ότι, κατά τη γνώμη της, υπάρχουν 
αναμφίβολα υγιεινά τρόφιμα μεγάλης διαιτητικής αξίας και τρόφιμα «σκουπίδια» μεγάλης 
θερμιδικής αξίας. Και ότι τα πρώτα, ιδίως τα φρούτα και τα λαχανικά των οποίων η 
κατανάλωση σημειώνει ελεύθερη πτώση εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία και των 
οποίων η σημασία για την υγεία είναι γνωστή, θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο 
πολιτικών παροχής κινήτρων εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσον αφορά την Κοινή Γεωργική Πολιτική, η εισηγήτρια υιοθετεί τις πολυάριθμες κριτικές 
που διατυπώνονται για την έλλειψη αποτελεσματικότητάς της. Με τη σημερινή μορφή της, η 
ΚΓΠ είναι ξεπερασμένη και πρέπει να αναληφθεί μια ριζική μεταρρύθμιση που θα δώσει 
απαντήσεις στους παραγωγούς των διαφόρων κλάδων, αλλά και στους καταναλωτές που 
αναζητούν μια υγιεινή και ποικίλη διατροφή που να ανταποκρίνεται σε διατροφικούς 
στόχους.  

Η εισηγήτρια προτείνει να εφαρμοστεί στην Κοινή Οργάνωση των Αγορών φρούτων και 
λαχανικών μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική μεταξύ των κύριων στόχων της οποίας θα είναι η 
ανάκαμψη της κατανάλωσης αυτού του τύπου τροφίμων μεγάλης διαιτητικής αξίας. Εξάλλου, 
η εισηγήτρια είναι πεπεισμένη ότι μια πολιτική κινήτρων (πτώση των τιμών, φορολογικές
μειώσεις, άλλοι τύποι επιδότησης) είναι προτιμότερη από ένα σύστημα που βασίζεται στη 
μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση των προϊόντων μεγάλης θερμιδικής αξίας («fat tax») 
που, σε τελευταία ανάλυση, θα επιβάρυνε τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά με τα χαμηλότερα 
εισοδήματα.

Η δραστηριοποίηση στο πλαίσιο πολλών κοινοτικών πολιτικών με τη δημιουργία συνεργιών 
μεταξύ τους είναι, κατά την άποψη της εισηγήτριας, ο πιο άμεσος, ίσως και ο πιο δύσκολος,
λόγω των πολλών εμπλεκομένων παραγόντων, τρόπος για να παράσχει η Ευρώπη την 
υπεραξία της στη μάχη για την αλλαγή των διατροφικών συνηθειών και του τρόπου ζωής 
γενικότερα. 

Αυτή η πολυτομεακή προσέγγιση ευθυγραμμίζεται πλήρως με το μήνυμα που απέστειλε το 
Συμβούλιο στο ψήφισμά του της 14ης Δεκεμβρίου 2000, όπου υπογραμμίζει στο σημείο 12: 
«ότι πολλές κοινοτικές πολιτικές, ιδίως στους τομείς της δημόσιας υγείας, της γεωργίας, της 
αλιείας, της έρευνας, των μεταφορών, της προστασίας των καταναλωτών και της εσωτερικής 
αγοράς, έχουν τέτοιες επιπτώσεις ώστε οι εθνικές πολιτικές να μην μπορούν να είναι πλήρως 
αποτελεσματικές παρά μόνον εάν, κατά τον καθορισμό και την υλοποίηση των εν λόγω 
κοινοτικών πολιτικών, συνεκτιμώνται οι πτυχές που σχετίζονται με την υγιεινή διατροφή».

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον διατυπώνονται πολυάριθμες συγκεκριμένες προτάσεις 
που αφορούν διάφορες πολιτικές στις οποίες μπορεί να αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Για παράδειγμα:

- στο πλαίσιο του 7ου ΠΠΕΑ, είναι σημαντικό να προβλεφθεί χρηματοδότηση στο 
πλαίσιο του παραδοσιακού σκέλους της διατροφής, της γεωργίας και της βιοτεχνολογίας, 
αλλά πρέπει επίσης να ευνοηθεί η έρευνα σε άλλους παράγοντες και συνεπώς να 
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χρηματοδοτηθούν κοινά προγράμματα σε πολλούς τομείς (κοινωνικοοικονομικός τομέας, 
υγεία)

- στον τομέα της οπτικοακουστικής πολιτικής και της προστασίας των καταναλωτών: η 
εισηγήτρια προτείνει να τεθεί σε εφαρμογή μια «συμφωνία κυρίων» μεταξύ της Επιτροπής 
και της βιομηχανίας των ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης, η οποία θα συνεπάγεται την 
υποχρεωτική συμπερίληψη ψυχαγωγικών αναφορών σε θέματα υγιεινής στις παραγωγές που 
προορίζονται για παιδιά σε διάφορους οπτικοακουστικούς φορείς, όπως η τηλεόραση, ο 
κινηματογράφος, το Διαδίκτυο και τα βιντεοπαιχνίδια, με στόχο την ευαισθητοποίηση της 
ευρωπαϊκής νεολαίας όσον αφορά τη σημασία της άθλησης και της κατανάλωσης φρούτων 
και λαχανικών για τη διατήρηση της καλής υγείας·

- στον τομέα της εκπαίδευσης και του αθλητισμού: η Επιτροπή διαθέτει τα μέσα, σε 
συνεργασία με τους αρμόδιους υπουργούς των κρατών μελών ή των περιφερειών, να 
εγκαινιάσει προγράμματα για τον «Αθλητισμό στο σχολείο» σε «πειραματικά» εκπαιδευτικά 
ιδρύματα και να προσφέρει στις αρχές του έτους στους μαθητές κάθε επιλεγμένου σχολείου 
ένα αθλητικό σακίδιο με το λογότυπο της ΕΕ που να περιέχει τον απολύτως απαραίτητο 
εξοπλισμό (παπούτσια, αθλητικό παντελονάκι, φανέλα)· 

- στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων: η οικονομική και κοινωνική συνοχή της 
Ένωσης αποτελεί μείζονα στόχο της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Ενόψει του επιπολασμού της 
παχυσαρκίας στα λιγότερο ευνοημένα στρώματα του πληθυσμού, είναι ουσιώδες να ενταχθεί 
η προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής για τον πληθυσμό των αστικών καθώς και των αγροτικών 
περιοχών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), όπως έχει καθοριστεί για τη νέα περίοδο 2007-
2013.

Συμπερασματικά, η μάχη κατά της παχυσαρκίας μόλις άρχισε και πρέπει να αποτελέσει 
πολιτική προτεραιότητα για όλα τα κράτη μέλη, καθώς και –κυρίως– για την Ευρώπη. Η 
Ένωση διαθέτει ένα αποφασιστικής σημασίας όπλο προκειμένου να συντονίσει τις κοινοτικές 
πολιτικές με τις καθημερινές ανησυχίες των πολιτών στον τομέα της υγείας και της ποιότητας 
ζωής γενικότερα.

Η καλή διατροφή πρέπει να αναγνωριστεί ως συνήθεια ζωής τόσο σημαντική όπως και η 
σωματική άσκηση και η αποφυγή του καπνίσματος για τη βελτίωση της υγείας.
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