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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

rohelise raamatu - Tervisliku toitumise ja kehalise aktiivsuse edendamine: Euroopa 
mõõde ülekaalulisuse, rasvumise ja krooniliste haiguste ennetamisel – kohta 
(2006(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni rohelist raamatut „Tervisliku toitumise ja kehalise aktiivsuse 
edendamine: Euroopa mõõde ülekaalulisuse, rasvumise ja krooniliste haiguste 
ennetamisel” (KOM(2005) 637);

– võttes arvesse 57. maailma terviseassamblee 2004. aasta mais vastu võetud toitumise, 
kehalise aktiivsuse ja tervise strateegiat;

– võttes arvesse Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee 28. septembri 2005. aasta algatust 
„Rasvumine Euroopas – kodanikuühiskonna partnerite roll ja vastutus” (SOC/201);

– võttes arvesse nõukogu 14. detsembri 2000. aasta resolutsiooni tervise ja toitumise kohta 
[2001/C 20 23.01];

– võttes arvesse sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitse nõukogu 3. juuni 2005. aasta 
järeldusi „Rasvumine, toitumine ja kehaline aktiivsus”;

– võttes arvesse 19.–20. septembril 2005 peetud spordiministrite mitteametlikku kohtumist, 
kus Briti eesistumisel tehti ettepanek luua spordi ja tervise töögrupp;

– võttes arvesse teadlaste 3.–8. septembri 2006. aasta üleskutset Sydney X rahvusvahelisel 
rasvumisvastase võitluse teemalisel kongressil (ICO 2006);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit 
(A6-0000/2006),

A. arvestades, et viimase 30 aasta jooksul on rasvumise all kannatavate inimeste arv Euroopa 
Liidus märkimisväärselt kasvanud, et rasvumine levib sama kiiresti kui Ameerika 
Ühendriikides 90ndate aastate alguses ja et ligikaudu 27% Euroopa meestest ja 38% 
naistest on ülekaalulised või rasvunud;

B. arvestades, et rasvumise probleem puudutab ka enam kui kolme miljonit last ehk ühte 
Euroopa last neljast ja et rasvumise levik 400 000 uue juhtumiga aastas on murettekitav;

C. arvestades, et energiarikka toidu tarbimine arvukates elanikkonna gruppides on olnud 
stabiilne alates 1950ndatest aastatest, kuid eluviisi muutused on toonud kaasa nii kehalise 
liikumise kui ka füüsilise töö vähenemise, mis omakorda on vähendanud energiavajadust 
ning põhjustanud energiavajaduse ja energiavarustuse vahelise tasakaalu kadumise;

D. arvestades, et mitmed projektid ja uurimused on kinnitanud, et rasvumise levikut 
soodustab sotsiaalmajanduslikust keskkonnast tulenev ebavõrdsus, sest see haigus on 
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enamlevinud vähekindlustatud ning ebapiisava haridustasemega perekondades;

E. arvestades, et vastavalt WHO 2005. aasta raportile Euroopa terviseküsimuste kohta on 
seitsme peamise tervise riskifaktori seas ülekaalulisus, ebapiisav puu- ja juurviljade 
tarbimine ja kehalise aktiivsuse puudujääk ning seetõttu on oluline nende kolme 
küsimusega samaaegselt tegeleda;

F. arvestades, et lähtuvalt Euroopa Liidule asutamislepingute poolt antud pädevusest on 
liidul oluline roll tarbijate kaitsmisel tervisliku toidu ning puu- ja juurviljade tarbimise 
kaudu ning ühenduse tegevus kehalise aktiivsuse ja spordi edendamisel täiendab 
liikmesriikide ning Euroopa regioonide ja linnade sellesuunalist tegevust;

G. arvestades, et ülekaalulisusest tulenevate haiguste, millele kulub 4 kuni 7% liikmesriikide 
tervishoiukulutustest, sotsiaalmajanduslikku mõju ei ole teaduslikult töötuse, ajutise 
töövõimetuse ja invaliidsuse riski arvesse võttes hinnatud;

H. arvestades, et enamik liikmesriike viib ellu poliitikaid, millede eesmärk on võidelda 
rasvumisega ning parandada rahva tervist, kuid valitsused valivad erinevaid meetodeid 
keeldudest kuni stimuleerimiseni;

I. arvestades, et mõned liikmesriigid on näiteks võtnud vastu otsuse piirata või hoopis 
keelata joogiautomaatide paigaldamise koolidesse, kuna neis pakutakse vähe valikut ning 
ebapiisavalt vähese suhkrusisaldusega jooke, puu- ja juurvilju ning nn dieettooteid;

J. arvestades, et ühelt poolt on Euroopa karastusjookide tootjad võtnud eesmärgiks 
vähendada pakkumist alla 12aastastele lastele ning võimaldada kooliõpilastele suuremat 
valikut jooke ning teiselt poolt on kaks kiirsöögikohtade „hiidu” lubanud hakata 
hamburgeri pakenditel ja friikartuli tuutudel kasutama vastavat märgistust;

K. arvestades, et kõnealune roheline raamat on Euroopa tasandil osa ülemaailmsest 
liikumisest terviseriskide vastu, mille hulka kuuluvad ka halvad toitumisharjumused ning 
vähene kehaline aktiivsus, mis sarnaselt suitsetamise ning alkoholi kuritarvitamisega 
põhjustavad teatavat liiki vähki, hingamisteede- ja südameveresoonkonnahaigusi, 
osteoporoosi ning 2. tüüpi diabeeti;

L. arvestades komisjoni poolt 11. septembril 2006 esitatud rohelise raamatu avaldamise järel 
tehtut avaliku konsultatsiooni tulemusi, mis toetasid Euroopa Liidu poolseid samme, mis 
hõlmaksid eri poliitikaid ning pööraks erilist tähelepanu lastele ja noortele;

M. arvestades, et ühendusel on aktiivne roll ühiste poliitikate elluviimisel või 25 liikmesriigi 
poolt võetavate meetmete täiendamisel, mille hulka kuluvad teavituskampaaniad, tarbijate 
harimine rasvumisküsimustes, puu- ja juurviljade tarbimise taasjuurutamine ÜPP raames, 
teadus-, haridus- ja spordiprojektide rahastamine, Euroopa kodanike tervislikku toitumist 
mõjutavate uute õigusaktide vastuvõtmine või olemasolevate ülevaatamine.

Rasvumisvastane võitlus: üks poliitilisi prioriteete? 

1. tervitab komisjoni tegevust tervisliku toitumise ja kehalise aktiivsuse toetamisel ning 
palub, et rasvumisvastane võitlus oleks edaspidi üks poliitilisi prioriteete kõigis Euroopa 
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pealinnades;

2. võtab kahetsusega teadmiseks, et vaatamata mitmete liikmesriikide püüdlustele puudutab 
rasvumisprobleem lakkamatult kasvavat osa rahvastikust ning selle tendentsi jätkudes 
edestab vale toitumine ning vähene kehaline aktiivsus suitsetamist, mis asub suremuse 
põhjuste seas esikohal;

3. soovitab kõigil liikmesriikidel tunnistada rasvumine krooniliseks haiguseks selleks, et 
vältida rasvunud inimeste stigmatiseerimist ning nende ravikulude katmist 
tervisekindlustussüsteemi raames; 

4. loodab 15.–17. novembril 2006 Istanbulis toimuva WHO Euroopa ministrite 
rasvumisvastase võitluse teemalisel konverentsil kogunevate tervishoiuministrite poolt 
pühendunud suhtumist koos täpsete eesmärkide püstitamisega;

5. toetab reservatsioonideta 2005. aasta märtsis algatatud toitumise, kehalise aktiivsuse ja 
tervise foorumit ning kiidab heaks tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraadi meetodi, mis 
seisneb pidevas dialoogis tööstuse esindajate, riigijuhtide ning valitsusväliste 
organisatsioonidega;

6. on seisukohal, et Euroopa erinevates toiduainetetööstuse harudes valitsev tendents piirata 
lastele mõeldud pakkumist ning varustada neile mõeldud toiduained ja joogid vastava 
märgistusega on liikumine õiges suunas; 

Tarbijate teavitamine alates lapsepõlvest

7. on veendunud, et rasvumise ennetamine ning jälgimine peab kestma kogu inimese eluaja 
alates sünnieelsest perioodist kuni vanaduseni. Lisaks on veendunud, et erilist tähelepanu 
on sellele küsimusele vaja pöörata lapsepõlves, mil kujuneb välja suurem osa 
toitumisharjumustest;

8. tuletab meelde, et suurema osa ajast veedavad lapsed koolis ning seetõttu on vältimatult 
vajalik, et koolikeskkond aitaks kaasa laste maitse-eelistuste ja kehalise tegevuse 
harjumuse kujunemisel ning tervislike eluviiside propageerimisel;

9. kutsub Euroopa karastusjookide tootjaid üles konkretiseerima 20. detsembril 2005. aasta
eetikakoodeksis võetud kohustusi, iseäranis neid, mis puudutavad äritegevust 
algkoolides;

10. on veendunud, et ka siis, kui joogiautomaadid on kolledžites ja lütseumides lubatud, 
peavad nad vastama täpsele tehnospetsifikaadile, mis lähtub tervisliku toitumise ning 
pakutavate toodete mitmekesisuse põhimõtetest;

11. mõistab hukka vaid lastele mõeldud toiduainete reklaamikampaaniate sagedust ja 
pealetükkivust telekanalites ja rõhutab, et sellised äritavad ei soodusta tervisliku toitumise 
harjumusi ning neid peaks piirama; rõhutab, et on tõsine alus väita, et telereklaam 
mõjustab 2- kuni 1 aastaste laste lühiajalisi tarbimisharjumusi; kuid on veendunud, et 
vanemad on siiski isiklikult vastutavad, sest nemad langetavad ostmise osas lõppotsuse;
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12. on seisukohal, et vältimatult vajalik on konkretiseerida komisjoni ja Euroopa 
meediaettevõtete vahelist härrasmeeste kokkulepet, mille kohaselt peab lastele suunatud 
infokandjatele – televisioon, kino, internet ja videomängud – olema lisatud 
terviseteemalised märked, mille eesmärk on teavitada Euroopa noori spordi ning puu- ja 
juurviljade tarbimise tähtsusest hea tervise säilitamisel;

13. on arvamusel, et meedia (TV, raadio, internet) on rohkem kui iial varem vahend 
tervisliku toitumise alaseks pedagoogiliseks tööks, mille abil saab tarbijale anda praktilisi 
nõuandeid igapäevase kaloritarbimise ja energiakulu tasakaalustamiseks ning kinnitada 
valikuvabaduse olemasolu;

14. on seisukohal, et 2006. aasta mais vastu võetud määrus toitudele märgitud toitumis- ja 
tervisealaste väidete kohta on tugev signaal ning määrus võimaldab tarbijale 
usaldusväärset, tõest ning sidusat informatsiooni toiduainete toiteväärtuse kohta, iseäranis 
kõrge suhkru-, soola- või teatavate rasvade sisalduse kohta;

15. on veendunud, et direktiivi 90/496/EÜ kiire muutmine, mis lähtuks Euroopa õigusaktide 
lihtsustamise ja harmoneerimise eesmärkidest, on oluline ning toetaks tööstuse ning 
tarbijate liitude poolt avaldatud soovitusi;

16. märgib huviga kolmes liikmesriigis toimivat food signposting süsteemi, mis lihtsustab 
toitumisteemalisi sõnumeid, kuid juhib siiski tähelepanu, et tarbijale edastatava sõnumi 
järjepidevus eeldab teatavat harmoneeritust;

Toitumisharjumuste ja kehalise aktiivsuse integreerimine teiste ühenduse poliitikatega

17. on seisukohal, et tervisliku toitumise ja kehalise aktiivsuse propageerimine peaks 
prioriteetne olema mitte ainult tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraadi jaoks, vaid ka 
komisjoni põllumajanduse, transpordi, tööhõive, teadusuuringute ja spordi 
peadirektoraatide jaoks, kes viivad ellu ühenduse tervislikku toitumist mõjutavaid 
poliitikaid või programme;

18. nendib rahuldustundega, et ühenduse rahvatervise tegevusprogrammi (2003–2008) 
raames rahastatakse mitmeid rasvumisteemalisi projekte, on veendunud eelarvete 
jätkumise ning teises programmis (2007–2013) laste ja noorte tervislikele eluviisidele 
rõhuasetuse tegemise vajalikkuses;

19. rõhutab, et vähekindlustatud elanikkonnagruppideni jõudmiseks ei ole 
teavituskampaaniad parim vahend. Tegevus tuleb kohandada vastavalt kohalikele 
oludele, luua otsekontaktid ning tihe koostöö kohalike koolide, lasteaaedade, pediaatrite 
ning kohaliku tervishoiuametkonna vahel; 

20. kutsub üles kasutama sotsiaalmajanduslikult mahajäänud piirkondades tõukefonde 
infrastruktuuri investeeringuteks, mis soodustaksid kehalist aktiivsust, turvalist transporti 
(näiteks jalgrattateed) ning turvalises keskkonnas õues mängimist, ning julgustaksid 
liikmesriike nende eesmärkide saavutamiseks investeerima;

21. palub komisjonil koostöös liikmesriikide või regioonide pädevate ministritega osaleda 
katsealustes koolides programmides „Sport koolides” ning jagada kõigis valitud koolides 
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õppeaasta alguses õpilastele EL logoga minimaalse varustusega spordikotte (jalanõud, 
spordipüksid, T-särk);

22. on seisukohal, et liikumise ja spordi mõõde tuleb integreerida EL regionaalpoliitikasse, 
iseäranis spordirajatiste kvaliteedi ja kättesaadavuse tõstmiseks;

23. teadvustab teadlaste poolt X rahvusvahelisel rasvumisvastase võitluse kongressil esitatud 
üleskutset intensiivistada teadustöid selleks, et paremini mõista geneetiliste faktorite ja 
elustiili koosmõju kui selle haiguse tekkepõhjust;

24. väljendab heameelt, et komisjon rahastas üheksat projekti 6. teadus- ja arendustegevuse 
raamprogrammi prioriteedi „toidu kvaliteet ja –ohutus” raames, mis pakuvad uusi 
rasvumise vastu võitlemise teid, keskendudes näiteks kindlale vanuseklassile või uurides 
geneetiliste ja käitumuslike faktorite ning küllastumuse omavahelist vastastikust toimet;

25. nõuab, et rasvumisvastane võitlus mitte ainult ei oleks 7. teadus- ja arendustegevuse 
raamprogrammi raames jätkuvalt toitumis-, põllumajandus- ja biotehnoloogiateadlaste 
riikideülese koostöö objekt, vaid seda käsitletaks kui interdistsiplinaarset ühist huvi 
pakkuvat uurimisteemat, mille rahaline toetus ei oleks vähem kui 5% terviseküsimustele 
mõeldud eelarvest;

26. on tõsiselt mures puu- ja juurviljade tarbimise vähenemise pärast Euroopas, iseäranis 
vähemkindlustatud majapidamistes, nende toodete hinna ning nende tõelise väärtuse 
kohta ringleva vähese informatsiooni tõttu;

27. kutsub üles ühtse põllumajanduspoliitika ja Euroopa Liidu poolt algatatud 
tervishoiupoliitikate vahelisele suuremale sidususele, palub komisjonil rangelt 
kontrollida, et Euroopa Liidu toetusi mõningatele sektoritele ei kasutataks kõrge 
kalorsusega tooteid soosivate promokampaaniate rahastamiseks;

28. Usub vajadusse korraldada ümber puu- ja juurviljade ühtne turukorraldus selliselt, et muu 
hulgas oleks eesmärgiks ka dieettoiduainete tarbimise taaselustamise. On veendunud, et 
julgustav poliitika (hindade langetamine, maksusoodustused, muud tüüpi toetused) on 
eelistatav võrreldes kaloririkaste toodete kõrgendatud maksustamisega (nn fat tax) mis 
lõpptulemusena halvendaks Euroopa vähemkindlustatud perede olukorda;

29. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

„Head toitumisharjumised on nagu hoiuraamat, on vaja investeerida, et sisse tooks”

Simone Lemieux – Laval-Québec’i ülikooli toitumise ja funktsionaalsete toiduainete 
instituudi professor, 2005

Rasvumise ja liigse kehakaalu epideemiline levik Euroopa kodanike seas sunnib meid 
häirekella lööma. Näiteks võib tuua kõnekaid arve, mis on võetud Euroopa majandus-ja 
sotsiaalkomitee 2005. aastal antud arvamusest algatuse kohta, mis ise on inspireeritud
Rahvusvahelise Terviseorganisatsiooni ning rahvusvahelise rasvumisvastase võitluse 
rakkerühma raportitest:

- 25liikmelises Euroopa Liidus kannatab 14 miljonit last liigse kehakaalu, neist 3 
miljonit rasvumise käes;

- paljudes EL liikmesriikides on enam kui pool täiskasvanud elanikkonnast 
ülekaalulised; 20–30% täiskasvanuid on rasvunud;

- terves 25liikmelises Euroopa Liidus kasvab liigse kehakaalu ja rasvumise all 
kannatavate Euroopa laste arv 400 000 juhtumi võrra aastas ning see probleem puudutab 
umbes 1 last 4st;

- Põhja-Euroopas on ülekaalulised 10 kuni 20% lastest, samas kui Lõuna-Euroopas, 
Ühendkuningriigis ja Iirimaal on nende hulk 20 kuni 35%;

Rasvumine on seega tegelikkus, mis sunnib meid sedastama ülekaaluliste isikute arvu 
ilmselget kasvu. Tegelikkus on seda alarmeerivam, et see puudutab üha enam Euroopa lapsi ja 
noori.

Muidugi leidub alati sellise lähenemise vastaseid, kelle silmis on siin tegemist vaid uutest 
esteetikastandarditest lähtuva kinnisideega, mitte aga tõelise XXI sajandi „tsivilisatsiooni 
haigusega”. Tegelikult kujutavad nii rasvumine (mitte ajada segamini ülekaalulisuse või mõne 
liigse kiloga) kui ka anoreksia (mis ei ole samastatav lihtsalt saleduse või kerge kõhnusega) 
endast tõsist terviseprobleemi.

On siiski üks nüanss, nimelt on rasvumine kõigis ühiskonnakihtides enam levinud ning toob 
sellega seotud patoloogiate (nt 2. tüüpi diabeet, kõrge vererõhk ja südamehaigused) tõttu 
kaasa suremuse riski suurenemise.

Komisjoni poolt 2005. aasta detsembris avaldatud rohelise raamatu abil algatatud arutelu on 
igati tervitatav, sest paneb meid mõtisklema paremate rasvumise vastu võitlemise meetmete 
üle, mis soodustavad tervislikku toitumist ning regulaarset kehalist tegevust.

See algatus on jätkuks märtsis 2005 algatatud toitumise, kehalise aktiivsuse ja tervise 
foorumile, mis võimaldab tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraadi egiidi all toimuvaid
regulaarseid kohtumisi tööstuse, riigivõimu ja valitsusväliste organisatsioonide esindajate 
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vahel.

Raportöör tunneb rahulolu sellise avatud ja uuendusliku kooskõlastamise meetodi üle, mis, 
nagu ta loodab, võimaldab kindlaks määrata Euroopa Liidu tasandil võetavate ühiste 
meetmete põhiteljed tuleviku jaoks.

Kehalise aktiivsuse küsimuses, mis on pool võrdusest ning seega ka lahendusest (kuulsad 30 
minutit igapäevast kehalist aktiivsust, mida soovitavad paljud asjatundjad), soovib raportöör 
lisada kõigepealt ühe täpsustuse: haridus ja sport on ennekõike liikmesriikide või regioonide 
pädevuses.

Loomulikult tunnustas Nice’i 2000. aasta detsembri Euroopa Ülemkogu spordi kasvatuslikku 
väärtust ning 2004. aasta pühendati spordi abil tehtavale kasvatustööle, kuid see ei muuda 
tõsiasja, et Euroopa Liidu tegutsemisvõimalused on küllaltki piiratud.

Loomulikult on meetodeid, mida uurida: meedia kaudu toimuv kehalise tegevuse 
propageerimine, temaatiline partnerlus EUPEA (Euroopa kehalise kasvatuse õpetajate 
assotsiatsioon) ja 25 haridusministriga, ning ennekõik sporditemaatika arvestamine 
regionaalpoliitika kontekstis.

Samuti on oluline välja tuua avaliku võimu teostajate hilinenud reaktsioon selle kaasaja 
haiguse suhtes. Peab täpsustama, et vastupidiselt mõningatele teistele ei puuduta see haigus 
mitte ainult tööstusriike, vaid ka elanikkonda Aasias, Okeaanias, kusjuures rekordit hoiavad 
melaneeslased ja mikroneeslased, probleem on olemas ka Vahemere basseinis.

1998. aastal rahastas Euroopa Komisjon esimest, koostöös Kreeta Ülikooliga läbi viidud 
rasvumise ennetamise projekti 1998. aastal. Liikmesriikide hulgas kuulub Prantsusmaale au 
olla esimene liikmesriik, kes 2000. aastal algatas oma rahvusliku toitumise ja tervise 
programmi. Samal aastal võttis ka nõukogu vastu oma esimese tervise ja toitumise teemalise 
resolutsiooni.

Sellest saadik on enamikus liikmesriikides võetud tarvitusele meetmeid eesmärgiga 
propageerida juba lapsepõlvest alates tervislikku toitumist ja regulaarset kehalist tegevust.

Toitumise problemaatika jaoks on kasutatud nii seadusloomet kui tegevuskavasid või 
mõlemaid. Ette on pandud terve stimuleerivate, piiravate, isegi keelavate meetmete arsenal.

Siseriiklikul tasandil tarvitusele võetud meetmed puudutavad eri valdkondi:

- teatud toidukaupade märgistamine (koos Ühendkuningriigis, Soomes ja Rootsis 
kasutusele võetud food signposting süsteemiga),

- tasuliste joogi- ja söögiautomaatide olemasolu või äraviimine teatavates koolides 
(Prantsusmaa, Ühendkuningriik),

- noorematele kui 12aastastele lastele suunatud otsene reklaam (ELis piiratud, ainult 
Rootsis keelatud),
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- koolisööklates toiduvalmistamisel kasutatavad toiduained ja toidulisandid (Leedu 
valitsuse 1. novembrist 2006 rakendunud otsus, mis keelab lastel tarbida kunstlikke lisandeid, 
värvaineid ja kofeiini sisaldavaid jooke ja toiduaineid),

- tooted, mille valmistamisel kasutatakse hüdrogeenitud taimerasvu või margariini ning 
mis sisaldavad arvestatavas koguses transrasvhappeid (Taanis võeti 2003. aastal vastu seadus, 
mille eesmärk oli vähendada kokkupuudet transrasvhapetega),

Raportöör on sihilikult toonud siinkohal näiteid liikmesriikides võetud meetmetest, milledest 
paljud põhinevad ennetuse ja keeldude kasutamisel. See võimaldab raportööril tuua välja 
praegu seadusandjate seas valitsev tendents kasutada rasvumise vastases võitluses „kõva kätt” 
kas teatud toidu koostisosade keelamisega või muutes tarbijat valvsaks kõrge 
kalorisisaldusega toodete suhtes. 

Lisaks on raportöör veendunud, et riiklikele poliitikatele algseid või lõplikke hinnanguid anda 
on veel vara, sest enamikku neist on alles äsja rakendama hakatud!

Just see on ka põhjus, miks ta ei ole teinud ettepanekut mõnda neist ülaltoodud viiest 
tegevussuunast kogu Euroopa Liidule laiendada. Teine põhjus on see, et ta eelistab avatud ja 
positiivseid ettepanekuid, mis on vastuolus keeldude kehtestamist toetava lähenemisega. See 
lähenemine ei ole laste puhul kuigi tulemusrikas, sest lastel on tugev suunitlus keeldusid 
eirata.

Seetõttu tugineb raport pigem stimuleerimist kui teatavate toidukaupade keelamist toetavale 
filosoofiale.

Raportöör tunnistab ka, et tegevusetust põhjustavale poliitilisele korrektsusele tuleb lõpp teha: 
kes usub tänapäeval tõemeeli, et toitumise seisukohalt ei ole häid ja halbu toiduaineid!

Raportöör soovib siinkohal selgesti välja öelda, et tema silmis on olemas tervislikud 
toiduained ning kõrge kalorisisaldusega rämpstoitu. Just tervislikud toiduained, iseäranis puu-
ja juurviljad, mille tarbimine väheneb, kuid mille olulisus tervisele on teada, peaksid olema 
Euroopa stimuleerivate poliitikate tuumaks. 

Ühtse põllumajanduspoliitika osas nendib raportöör, et jagab suuresti kriitikat selle poliitika 
vähese tõhususe aadressil. ÜPP on praegusel kujul n oma aja ära elanud ning vajab 
radikaalseid reforme, mis tooksid vastuseid eri harudes tegutsevatele tootjatele, kuid ka 
tarbijatele ning pööraksid enam tähelepanu tervisliku ja mitmekesise toiduga seotud 
uurimistööle.

Puu- ja juurvilja ühise turukorralduse raames pakub raportöör välja ühe uue Euroopa poliitika, 
mille peamiste eesmärkide hulgas oleks ka dieetväärtusega toiduainete tarbimise kasv. Lisaks 
on ta veendunud, et poliitiline julgustamine (hindade alandamine, maksusoodustused, teised 
toetuse liigid) on eelistatav, võrreldes kaloririkaste toiduainete maksustamisega (fat tax), mis 
halvendaks ennekõike tagasihoidlikumate võimalustega perede olukorda.

Mitmete ühenduse poliitikate vahelise sünergia tekitamine on raportööri arvates Euroopa 
jaoks kõige otsesem, osaliste arvu arvestades vahest ka kõige keerulisem meetod anda 
võitluses toitumisharjumuste ning üldsuse eluviisi muutumise eest omapoolset lisaväärtust.
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See sektoriteülene lähenemine jätkab nõukogu 14. detsembri 2000. aasta resolutsiooni joont, 
mille punktis 12 rõhutatakse, et „paljudel ühenduse poliitikatel, iseäranis rahvatervise, 
põllumajanduse, kalanduse, teadusuuringute, transpordi, tarbijakaitse ja siseturu valdkonnas 
on selline mõju, et siseriiklikud toitumispoliitikad saavad vaid siis läbini tõhusad olla, kui 
ühenduse asjaomaste poliitikate määratlemisel ja rakendamisel tervisliku toitumisega seotud 
aspekte arvesse võetakse".

Seetõttu oleme sõnastanud ka mitmeid konkreetseid ettepanekuid poliitikate osas, kus 
Euroopa Liit saaks midagi ära teha. Näiteks:

- on oluline näha 7. teadus- ja arendustegevuse raamprogrammi raames ette rahastamist 
traditsiooniliste toitumise, põllumajanduse ja biotehnoloogia teemade jaoks, kuid soodustada 
ka uurimusi teistel teemadel ning rahastada seega interdistsiplinaarseid projekte 
(sotsiaalmajanduse, tervise valdkonnas);

- audiovisuaal- ja tarbijakaitsepoliitika valdkonnas teeb raportöör ettepaneku sõlmida 
komisjoni ja Euroopa meediaettevõtete vahel härrasmeeste kokkulepe, mis kohustab tootjaid 
lastele suunatud infokandjatele – televisioon, kino, internet ja videomängud – lisama 
terviseteemalised märked, mille eesmärk on teavitada Euroopa noori spordi ning puu- ja 
juurviljade tarbimise tähtsusest hea tervise säilitamiseks;

- hariduse ja spordi valdkonnas peaks komisjon oma vahendeid kasutades koostöös 
liikmesriikide pädevate ministeeriumidega algatama katsealustes õppeasutustes programmid 
„Sport koolides” ja jagada kõigis väljavalitud koolides õppeaasta alguses õpilastele EL logoga 
minimaalse varustusega spordikotte (jalanõud, spordipüksid, T-särk);

- tõukefondide küsimus: majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus on Euroopa 
integratsiooni üks olulisemaid eesmärke. Pidades silmas, et rasvumine levib enam 
vähekindlustatud elanikkonnakihtides, on oluline vastavalt aastateks 2007–2013 Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi raames ette nähtule integreerida tervete 
eluviiside propageerimine nii maal kui linnas.

Kokkuvõtteks võib öelda, et võitlus rasvumise vastu alles algab, kuid sellest peab kujunema 
üks poliitilisi prioriteete nii kõigi liikmesriikide kui ka ja ennekõike Euroopa jaoks. Euroopa 
Liidul on käes kaardid, et viia ühenduse poliitikad seosesse kodanike tervist ja üldist 
elukvaliteeti puudutavate igapäevamuredega.

Õiget toitumist tuleb lugeda harjumuseks, mis on tervise parandamisel sama oluline kui 
kehaline liikumine või suitsetamisest loobumine.
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