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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNYA

„Az egészséges táplálkozás és a fizikai tevékenység előmozdítása: a túlsúly, az elhízottság 
és a krónikus betegségek megelőzésének európai dimenziója” című zöld könyvről
(2006/(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel „Az egészséges táplálkozás és a fizikai tevékenység előmozdítása: a túlsúly, az 
elhízottság és a krónikus betegségek megelőzésének európai dimenziója” című zöld 
könyvre (COM(2005)637),

– tekintettel a 2004. májusban az Egészségügyi Világszervezet 57. Közgyűlése által 
elfogadott, a táplálkozásra, a fizikai tevékenységre és az egészségre vonatkozó globális 
stratégiára,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2005. szeptember 28-i, „Az elhízás 
Európában – a civil társadalmi partnerek szerepe és felelőssége” témáról szóló saját 
kezdeményezésű véleményére (SOC/201),

– tekintettel az egészségről és a táplálkozásról szóló, 2000. december 14-i tanácsi 
állásfoglalásra [2001/C 20 23.01],

– tekintettel a Foglalkoztatás, szociálpolitika, egészség és fogyasztók témájú Tanács 
„Elhízás, táplálkozás és fizikai tevékenység” című 2005. június 3-i következtetéseire,

– tekintettel az EU sportminisztereinek 2005. szeptember 19-20-i informális találkozójára, 
amelyen a Brit Elnökség egy, a sporttal és az egészséggel foglalkozó munkacsoport 
létrehozását javasolta,

– tekintettel a tudósoknak a Sydney-ben 2006. szeptember 3-tól 8-ig az elhízásról tartott 10. 
világkonferencián (ICO 2006) tett felhívására,

– tekintettel az Eljárási Szabályzat 45. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére (A6-0000/2006),

A. mivel az Unión belül az elhízástól szenvedő személyek száma látványosan megnövekedett 
az elmúlt 30 évben, mivel a jelenség növekedési üteme megegyezik az Egyesült 
Államokban a 90-es években megfigyeltével, és mivel Európában jelenleg a férfiak 27%-
át és a nők 38%-át tekintik túlsúlyosnak vagy elhízottnak, 

B. mivel az elhízás problémája több, mint három millió gyermeket is érint, vagyis Európában 
4-ből 1 gyermeket, mivel az évenkénti közel 400.000 új esettel riasztó a növekedési arány, 

C. mivel az energiabevitel a népesség széles csoportjai körében az 1950-es évek óta állandó, 
az életkörülményekben bekövetkezett változások azonban mind a fizikai tevékenység, 
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mind a fizikai munka csökkenéséhez vezettek, és ezáltal csökkentett energiaigényhez, ami 
az energiaszükséglet és az energiabevitel közötti egyensúlyhiányhoz vezetett,

D. mivel számos tervezet és tanulmány megerősítette, hogy az elhízás bekövetkezésében a 
társadalmi-gazdasági környezethez kapcsolódó korai eltérések figyelhetők meg, mivel a 
betegség sokkal gyakoribb a szegény és alacsony iskolázottságú családokban,

E. mivel a WHO-nak az egészség európai helyzetéről szóló 2005. évi jelentése szerint a 
betegségek hét fő kockázati tényezője között szerepel a túlsúly, a gyümölcsök és 
zöldségek elégtelen fogyasztása és a fizikai tevékenység hiánya, és ezért egyidejűleg kell 
fellépni az egészség e három meghatározó tényezőjét illetően,

F. mivel mindamellett az Unió a szerződésekkel rá ruházott hatáskörök értelmében jelentős 
szerepet játszik a fogyasztók védelme terén az egészséges táplálkozás, valamint a 
gyümölcs- és zöldségfogyasztás révén, a fizikai és sporttevékenység elősegítését illetően 
pedig a Közösség tevékenységei szükségszerűen kapcsolódnak a tagállamok, az európai 
régiók és városok tevékenységeihez,

G. figyelemmel a túlsúly problémáihoz kapcsolódó, a tagállamok teljes egészségügyi 
kiadásainak már most 4-7%-át jelentő betegségek társadalmi-gazdasági hatására, tudván 
azt is, hogy a munkanélküliség, a betegszabadságok és a rokkantság megnövekedett 
kockázatát is figyelembe véve az elhízás teljes költsége nem tárgya egy pontos 
tudományos értékelésnek,

H. mivel a tagállamok többsége elindított az elhízás problematikájával küzdő és a népesség 
egészségi állapotának javítását célzó politikákat, egyes kormányok bizonyos megszorító 
intézkedéseket hoztak ott, ahol a többiek az ösztönzést választották, 

I. mivel egyes tagállamok például úgy döntöttek, hogy keretek közé szorítják, sőt 
megszüntetik az iskolákban az étel- és italautomaták jelenlétét a sovány kínálat miatt és 
azért, mert a kínálatnak csak elhanyagolható része a kevés cukrot tartalmazó ital, a 
gyümölcsök és a zöldségek, valamint az úgynevezett diétás termékek,

J. érdeklődéssel vizsgálva azokat az önkéntes kötelezettségvállalásokat, amelyeket nemrég 
egyrészről az alkoholmentes italok európai gyártói tettek azzal a céllal, hogy korlátozzák a 
12 éven aluli gyermekeknek szánt kereskedelmi kínálatot, miközben támogatják az 
iskolákban a változatosabb italokhoz való hozzáférést, másrészről a gyorsétkeztetési 
ágazat két „óriása” tett azért, hogy jelöljék a tápértékeket a hamburgerek és a chipsek 
csomagolásán, 

K. mivel ez a zöld könyv beleillik abba az európai szinten elindított átfogó intézkedésbe, 
amelynek célja az egészségre legveszélyesebb tényezők elleni küzdelem, amelyek közül a 
helytelen étkezési szokások és a fizikai tevékenység hiánya – a dohányzással és a túlzott 
alkoholfogyasztással azonos mértékben – egyes rákbetegségek, légzőszervi, szív- és 
érrendszeri betegségek, a csontritkulás és a 2-es típusú diabétesz forrása, 
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L. figyelemmel a zöld könyvet követő nyilvános konzultáció Bizottság által 2006. 
szeptember 11-én bemutatott eredményeire, amelyek különösen az Unió olyan cselekvését 
igénylik, amely lefed különböző közösségi politikákat, és kiemelt figyelmet fordít a 
gyermekekre és a fiatalokra,

M. figyelemmel a Közösség azon aktív szerepére, amelynek a közösségi politikák keretében 
és a 25 tagállam által végzett cselekvések kiegészítéseként történő játszására szólították 
fel a fogyasztókat az elhízásnak, a KAP keretében a gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
fellendítésének, a kutatási, oktatási és tájékoztatási projektek finanszírozásának, valamint 
az európai népesség egészségi állapotára valós hatást gyakorló új vagy módosított 
jogszabályok elfogadásának a problémájáról szóló tájékoztató és azokra felhívó 
kampányok során.

Az elhízás: politikai prioritás?

1. üdvözli a Bizottságnak az egészséges táplálkozás és a fizikai tevékenység javára történő 
elkötelezettségét, kéri, hogy az elhízás elleni küzdelmet a jövőben valamennyi európai 
fővárosban tekintsék politikai prioritásnak; 

2. keserűen állapítja meg, hogy számos tagállam mozgósítása ellenére az elhízás a népesség 
egy folyamatosan növekvő hányadát érinti, és hogy ha ez a tendencia folytatódik, a 
helytelen táplálkozás és a fizikai tevékenység hiánya átveszi a dohánynak – mint a 
halálozás legfőbb elkerülhető okának – a szerepét; 

3. javasolja valamennyi tagállamnak, hogy hivatalosan ismerjék el krónikus betegségnek az 
elhízást annak érdekében, hogy elkerüljék az elhízott emberek bármely formájú 
megbélyegzését, és hogy a betegbiztosítási rendszerek foglalkozzanak majd velük; 

4. ennélfogva az egészségügyi miniszterek részéről – akik 2006. november 15-től 17-ig 
ülnek össze Isztambulban a WHO elhízás ellenes, európai miniszteri konferenciáján –
pontos célkitűzésekkel kísért határozott kötelezettségvállalást vár; 

5. fenntartás nélkül támogatja a Táplákozásra, a fizikai tevékenységre és az egészségre 
vonatkozó európai cselekvési program 2005 márciusi elindítását, és elégedetten fogadja 
az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság (DG SANCO) által elfogadott 
módszert, vagyis az ipari ágazatokkal, a nemzeti hatóságokkal és a nem kormányzati 
szervezetekkel folytatott folyamatos párbeszédet;

6. jó irányba tett lépésnek tekinti azt a tendenciát, amely ma az európai élelmiszeripar 
különböző ágazataiban előnyben részesíti azt, hogy konkrétan cselekedjenek a 
gyermekeknek szóló kereskedelmi kínálat újbóli középpontba helyezése, valamint a 
nekik szánt ételek és italok tápértékének feltüntetése érdekében;

Már a gyermekkortól kezdve  tájékoztatni kell a fogyasztókat 

7. úgy véli, hogy az elhízás megelőzésére és ellenőrzésére irányuló politikának az élet teljes 
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időtartamára, a magzati időszaktól egészen időskorig kell vonatkoznia. Ezenkívül úgy 
ítéli meg, hogy különös figyelmet kell fordítani a gyermekkorra, arra az életkorra, 
amelyben az étkezési szokások kialakulnak;

8. emlékeztet arra, hogy az iskola az a hely, ahol a gyermekek idejük legnagyobb részét 
töltik, és ezért alapvető fontosságú, hogy az iskolai környezet oktatási értelemben 
kedvezzen a gyermek ízlése és igyekezete, a rendszeres fizikai tevékenységre vonatkozó 
igénye kialakulásának és az egészséges életmód ösztönzésének;

9. azt kéri, hogy a alkoholmentes  italok európai ágazata a magatartási kódexében  2005. 
december 20-án vállalt kötelezettségeket gyorsan valósítsa meg, különösen a 
kereskedelmi tevékenységeinek az általános iskolákban történő korlátozására vonatkozó 
kötelezettséget; 

10. úgy véli, hogy amennyiben engedélyezett a középiskolákban étel- és italautomaták 
jelenléte, annak minden esetben meg kell felelnie egy táplálkozási szemléleten és az 
árusított termékek széleskörű kínálatán alapuló pontos előírásnak;

11. megbélyegzi a kizárólag gyermekeknek szánt élelmiszerek televíziós 
reklámkampányának és népszerűsítésének gyakoriságát és intenzitását, kiemeli, hogy az 
ilyen kereskedelmi gyakorlatok nem segítik az egészséges étkezési szokásokat, és ezért 
azokat keretek közé kell szorítani; továbbá kiemeli azt a jelentős nyilvánvaló tényt, hogy 
a televíziós reklámok rövid távon befolyásolják a 2-11 éves korú gyermekek 
fogyasztását; ugyanakkor a szülők egyéni felelősségét is megállapítja, mivel ők hozzák 
meg a vásárlásra vonatkozó végső döntést;

12. idővel elengedhetetlennek tartja egy, a Bizottság és az európai médiaipar közötti 
„gentleman’s agreement” megvalósítását, amely kötelezővé tenné, hogy a különböző 
médiaeszközökön – televízió, mozi, Internet és videojáték – a gyermekeknek szánt 
élelmiszerekre vonatkozóan tüntessenek fel egészségügyi és játékos megjegyzéseket, 
amelyek az európai fiatalokat az egészség megőrzése érdekében sportolásra, valamint 
gyümölcs- és zöldségfogyasztásra buzdítaná;

13. azon a véleményen van, hogy a média (TV, rádió, Internet) az eddigieknél még inkább 
lényeges pedagógiai eszközt jelentenek az egészséges táplálkozás tanításában, amelynek 
hasznos tanácsokat kell adnia a fogyasztóknak ahhoz, hogy megtalálhassák a megfelelő 
egyensúlyt a napi kalóriabevitel és az energiafelhasználás között, és végül, hogy szabad 
választást biztosítsanak számukra;

14. erőteljes jelzésnek tekinti az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyagösszetételre és 
egészségre vonatkozó állításokról szóló rendelet 2006. májusi elfogadását, amely végre 
lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy megbízható, nem megtévesztő és koherens 
információkat kapjanak az élelmiszertermékek tápérték jellemzőiről, különösen azokra 
vonatkozóan, amelyek nagy mennyiségben tartalmaznak cukrot, sót és egyes zsírokat.

15. fontosnak ítéli az élelmiszerek tápértékjelöléséről szóló 90/496/EGK irányelv gyors 
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felülvizsgálatát, amely ezáltal megfelelne az európai jogszabályok egyszerűsítésére és 
harmonizációjára vonatkozó célkitűzéseknek, így kapcsolódva az ipari szereplők és a 
fogyasztói szövetségek ajánlásaihoz;

16. komoly érdeklődést tanúsít azon élelmiszerjelölési rendszerek iránt, amelyeket az 
élelmiszereken szereplő tájékoztatások egyszerűsítése érdekében vezettek be három 
tagállamban, ugyanakkor rámutat arra, hogy a fogyasztóknak szóló következetes 
üzenethez bizonyos mértékű harmonizációra van szükség e területen;

A táplálkozást és a fizikai tevékenységet integrálni kell a többi közösségi politikába

17. döntő jelentőségűnek tartja, hogy az egészséges táplálkozás és a fizikai tevékenység 
előmozdítása ne csak a DG SANCO számára legyen politikai prioritás, hanem a Bizottság 
Mezőgazdasági, Közlekedési, Foglalkoztatási, Kutatási, Oktatási és Sport 
Főigazgatóságai számára is, amelyek a táplálkozási egészségre hatással bíró közösségi 
politikákat és programokat hajtanak végre; 

18. megelégedéssel fogadja a közegészség területére vonatkozó jelenlegi közösségi 
cselekvési programban (2003-2008) az elhízást érintő számos projekt finanszírozását, 
alapvető fontosságúnak ítéli a költségvetések véglegesítését és azt, hogy a második 
programban (2007-2013) az egészséges életmód gyermekek és fiatalok körében való 
előmozdítására helyezzék a hangsúlyt;

19. kiemeli, hogy a tájékoztató kampányok nem a legjobb eszközök a társadalmilag-
gazdaságilag hátrányos helyzetű csoportok eléréséhez. A cselekvéseket a helyi 
igényekhez kell igazítani, közvetlen kapcsolatokat, valamint szoros együttműködést kell 
kialakítani a helyi iskolák, óvodák, gyermekorvosok és helyi egészségügyi szolgálatok 
között;

20. azt kívánja, hogy a társadalmilag-gazdaságilag hátrányos helyzetű területeken használják 
a strukturális alapokat olyan infrastrukturális beruházásokra, amelyek elősegítik a fizikai
tevékenységet és a biztonságos közlekedést, mint például a kerékpárutak, és ösztönöznek 
az egészséges környezetben végzett szabadtéri játékra, s egyúttal arra buzdítják a 
tagállamokat, hogy fektessenek pénzt e célkitűzésekbe;

21. felkéri a Bizottságot, hogy a tagállamok vagy a régiók illetékes minisztériumaival 
együttműködésben vegyen részt a „teszt” intézményekben zajló „Sport az iskolában” 
elnevezésű programban, és az év elején valamennyi kiválasztott iskolában adjon a 
tanulóknak egy EU-logóval ellátott sporttáskát, amely az alapvető felszerelést (cipő, 
rövidnadrág, póló) tartalmazza; 

22. fontosnak tartja, hogy integrálják az Unió regionális politikájába a „testmozgás és sport” 
dimenzióját, különösen a sportlétesítmények minőségének és hozzáférhetőségének 
javítása formájában;

23. fogékony a tudományos világnak az elhízásról rendezett 10. nemzetközi konferencián tett 
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felhívására, amely a kutatások fokozására ösztönöz annak érdekében, hogy jobban 
megértsék a betegséget okozó genetikai tényezők és életmód kölcsönhatását;

24. üdvözli e tekintetben a Hatodik kutatási és fejlesztési keretprogram „minőség és 
élelmiszer-biztonság” tematikai prioritása alá beillesztett 9. projekt Közösség általi 
finanszírozását, és e projekt új utakat irányoz elő az elhízás elleni küzdelemben, például 
egy egyedi korcsoportra összpontosítva vagy a genetikai, viselkedési tényezők és a 
jóllakottság állapota közötti kölcsönhatás tanulmányozásával;

25. kéri, hogy a 7. kutatási és fejlesztési keretprogram keretében az elhízás elleni küzdelem 
ne csak oly módon, hogy részesül a táplálkozás, a mezőgazdaság és a biotechnológia 
témakörében a kutatók közötti transznacionális együttműködésből, hanem úgy is 
tekintsék azt, mint több tudományágat érintő, közös érdekű kutatási témát, és legalább az 
egészségre vonatkozó rész 5%-os pénzügyi támogatásával azonos pénzügyi támogatásban  
részesülhessen; 

26. erősen foglalkoztatja az európai gyümölcs- és zöldségfogyasztás csökkenése, amely 
elsősorban a bizonytalan helyzetben lévő európai háztartásokat érinti a termékek ára és a 
valódi dietétikai hasznukról szóló túl gyenge tájékoztatás miatt;

27. nagyobb koherenciát kíván a közös agrárpolitika és az Európai Unió által bevezetett 
egészségügyi politikák között, kéri a Bizottságot, szigorúan ellenőrizze, hogy az egyes 
iparágazatoktól kapott európai adományok semmilyen esetben se szolgálják olyan 
népszerűsítő kampányok finanszírozását, amelyek kedvező beállításban mutatnak be 
magas kalóriatartalmú termékeket;

28. elengedhetetlennek tartja a gyümölcs- és zöldségfélék piaca közös szervezésének 
reformját, amely más célkitűzések között az ilyen típusú, magas dietétikai értékű 
élelmiszerek fogyasztásának fellendítését célozza. Egyébként meg van győződve arról, 
hogy egy ösztönző politika (árcsökkentés, adócsökkentés, egyéb típusú támogatások) 
kívánatosabb egy olyan rendszernél, amely a nagy kalóriatartalmú termékek nagyobb 
mértékű adóztatásán („fat tax”) alapul, amely végső soron főleg a legszegényebb európai 
háztartásokat büntetné;

29. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácshoz és a Bizottsághoz, 
valamint a tagállamokhoz és a nem kormányzati szervezetekhez. .
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INDOKOLÁS

„A helyes táplálkozási szokások olyanok, mint egy takarékbetétkönyv, sokáig kell befektetni, 
mielőtt jövedelmez”

Simone Lemieux - a québeci Université Laval Táplálkozási és funkcionális élelmiszer 
intézetének professzora - 2005

Az európai polgárokat sújtó elhízási és túlsúly-járvány vészjelzés leadására késztet minket. 
Önmagukért beszélő számokat lehetne idézni, amelyek részletek az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság 2005-ben kidolgozott, nagyon hasznos saját kezdeményezésű 
véleményéből, amelyet az Egészségügyi Világszervezet és az elhízással foglalkozó 
nemzetközi munkacsoport által készített jelentések ihlettek:

- A 25 tagú Unióban 14 millió gyermek szenved túlsúlytól, közülük 3 millió gyermek 
elhízástól;

- az EU több tagállamában, a felnőtt népességnek több, mint a fele túlsúlyos, a felnőttek 
20-30%-a elhízottnak tekinthető;

- a túlsúlytól és elhízástól szenvedő európai gyermekek száma évente több mint 400.000 
esettel nő, és ez a probléma a 25 tagú Unióban szinte 4 gyermekből 1-et érint;

- Észak-Európában a gyermekek 10-20%-a túlsúlyos, míg Dél-Európában, az Egyesült 
Királyságban és Írországban ez az arány 20-35%;

Az elhízottság tehát valóság, és az utcán járva, mozinál sorban állva meg kell állapítanunk, 
hogy növekszik a nyilvánvalóan túlsúlyos emberek száma. Ez a valóság annál is inkább 
felháborító, mivel egyre több európai gyermeket és kamaszt érint.

Ugyanakkor mindig lesznek, akik olyan ellen emelik fel a hangjukat, ami a szemükben az új 
esztétikai normákhoz kapcsolódó rögeszme és nem egy valódi XXI. századi „civilizációs 
betegség”. A valóság az, hogy az elhízottság (nem keverendő össze a túlsúllyal vagy néhány 
többlet kilóval), csakúgy, mint egyébként az anorexia (amelyet szintén nem kellene 
összekeverni az egyszerű karcsúsággal vagy egy enyhe soványsággal), vagyis mindkettő a 
fizikai egészséget érintő súlyos probléma.

Több, mint egy kis árnyalattal, az elhízás valamennyi népességi rétegben való egyre 
jelentősebb térnyerése a halandóság növekvő kockázataival együtt olyan kapcsolódó 
kórokoknak tudható be, mint a 2-es típusú diabétesz, a magas vérnyomás vagy a szív- és 
érrendszeri betegségek.

Üdvözölni kell tehát azt a vitát, amelyet a Bizottság indított el 2005. decemberben a zöld 
könyv elkészítésével, azzal a céllal, hogy gondolkodásra ösztönözzön az elhízás elleni 
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küzdelem legjobb eszközeiről, miközben elősegíti az egészségesebb táplálkozást és a 
rendszeres fizikai tevékenység végzését. 

Ez a kezdeményezés a Táplálkozásra, a fizikai tevékenységre és az egészségre vonatkozó 
európai cselekvési program 2005. márciusi elindításának a folytatása, és a DG SANCO égisze 
alatt rendszeres ülésekre hívja össze az iparágazatok képviselőit, a nemzeti hatóságokat és a 
nem kormányzati szervezeteket. 

Az előadó egyébként üdvözli ezt a nyitott és újító jellegű együttműködési módszert, amely 
reményei szerint a jövőben lehetővé teszi, hogy az Európai Unió szintjén megvalósítandó 
nagy közösségi cselekvési irányokat bocsássanak ki. 

A „fizikai tevékenység”-re vonatkozó részről, amely az egyenlet és a megoldás (a számos 
gyakorlati szakember által ajánlott híres 30 perces napi fizikai tevékenység) fele, az előadó 
egyúttal egy pontosítást kíván tenni: az oktatás és a sport mindenekelőtt nemzeti vagy 
regionális hatáskör. 

Igaz, hogy a sport egyes oktatási értékeit elismerte a 2000. decemberi nizzai Európai Tanács, 
az is igaz, hogy a 2004. évet a sporttal történő oktatásnak szánták, de azért továbbra is igaz az, 
hogy az Unió mozgástere eléggé korlátozott.

Természetesen, még vannak kiaknázandó lehetőségek: a különböző médiumokon keresztül a 
fizikai tevékenységre mozgósító kampányok, tematikus együttműködés a 25 oktatási 
miniszterrel és az EUPEA-val (Testnevelő tanárok európai szövetsége), és főleg a sport 
témájának figyelembe vétele a regionális politikában.

A hatóságoknak a modern idők e betegségére adott késedelmes válaszát is fontos kiemelni.
Pontosítani kell, hogy egyes örökölt nézetekkel szemben az elhízás nem csak az ipari 
országokat érinti, hanem egyéb népességet is, mint például Ázsiában, Óceániában – a 
melanéziaiknál és a mikronéziaiknál rekord méretű arányban – vagy még a földközi-tengeri 
medence országaiban is.

Az Európai Bizottság a krétai egyetemmel együttműködésben 1998-ban finanszírozta az 
elhízás elleni első megelőző projektjét. A tagállamok szintjén Franciaország érdeme, hogy 
2000-ben bevezette az első nemzeti táplálkozási és egészségügyi tervet. Egyébként a Tanács 
ugyanebben az évben fogadta el az egészség és a táplálkozás témájáról szóló első 
állásfoglalását.

Azóta a tagállamok többsége intézkedéseket hozott az egészséges táplálkozás és a rendszeres 
fizikai tevékenység gyermekkortól történő folytatásának ösztönzésére.

A táplálkozással kapcsolatos részt illetően mind a jogalkotást, mind a cselekvési programot, 
és mindkettőt együtt is igénybe vették. Eszközökkel is rendelkeznek, és ösztönző, keretbe 
foglaló, sőt tiltó intézkedések egész arzenálját javasolták. 

Ezeket a cselekvéseket a következő változatos területeket érintően végzik nemzeti szinten:
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- egyes élelmiszertermékek tápértékjelölése (az Egyesült Királyságban, Finnországban 
és Svédországban bevezetett „food signposting” rendszerekkel együtt), 

- fizetős étel- és italautomaták jelenléte vagy visszavonása egyes iskolai 
intézményekben (Franciaország, Egyesült Királyság), 

- a 12 éven aluli gyermekeknek szóló közvetlen reklám (a 25 tagú Európában 
korlátozzák, és kizárólag Svédországban tiltják), 

- az iskolai menzákon az ételek összetételében szereplő élelmiszerek és adalékanyagok 
(a lett kormány 2006. november 1-jétől hatályos határozata megtiltja, hogy a gyermekek 
olyan ételeket és italokat fogyasszanak, amelyek mesterséges adalékanyagokat, 
színezőanyagokat és koffeint tartalmaznak), 

- a hidrogénezett növényi zsírral vagy margarinnal készített és transzzsírsavak jelentős 
koncentrációját tartalmazó termékek (Dánia 2003-ben törvényt fogadott el a 
transzzsírsavaknak való kitettség csökkentéséről).

Az előadó szándékosan választotta azt a lehetőséget, hogy itt példákat említ a tagállamok által 
végzett cselekvésekből, amelyek közül számos a „megelőzés-tiltás” irányultságon alapul. E 
határozott választás lehetővé teszi az előadó számára, hogy kiemelje a jogalkotó azon 
jelenlegi hajlamát, hogy „hangosan kopogjon” az elhízás elleni küzdelem terén, akár egyes 
élelmiszer-összetevőket tiltó intézkedésekkel, akár inkább a fogyasztóknak a nagy 
kalóriatartalmú termékekkel szembeni figyelmeztetésével. 

Az előadó ezenkívül úgy véli, hogy korai lenne ideiglenes vagy végleges ítéletet mondani a 
különböző nemzeti politikákról, hiszen azok többségét még csak most indították el! 

Egyébként ez az elsődleges oka annak, hogy nem javasolják a fent említett 5 cselekvés 
egyikének európai szintre történő kiterjesztését. A másik ok, hogy előnyben részesíti a tiltás 
logikájával kevésbé összeegyeztethető nyitott és pozitív javaslatokat. A tiltás logikája kevés 
eredménnyel jár a gyermekeknél, elég erős a hajlamuk arra, hogy dacoljanak a tiltásokkal. 

Tehát ezért a jelentés elkészítéséhez alapul szolgáló filozófia inkább az ösztönzésé, mint az 
egyes élelmiszertermékek megtiltásáé. 

Az előadó azt is elismeri, hogy véget kell vetni a politikai korrektségnek, amely a nem 
cselekvéshez vezet: abban lehet ma valóságosan hinni, hogy táplálkozási szempontból 
nincsenek jó vagy rossz élelmiszerek! 

Itt kívánja világosan kifejezni, hogy számára kétséget kizáróan léteznek magas dietétikai 
tartalomú egészséges élelmiszerek és magas kalóriatartalmú „vacak” élelmiszerek. Az első 
csoportba tartozóknak, különösen a gyümölcsöknek és a zöldségeknek – amelyek fogyasztása 
évtizedek óta jelentősen csökken, és amelyek egészségügyi értelemben vett fontossága jól 
ismert – az Európai Unió részéről történő kezdeményezések tárgyának kellene lenniük.
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A közös agrárpolitikát illetően az előadó osztja a hatékonyság hiányára vonatkozó számos 
kritikát. Jelenlegi formájában a KAP kiszolgálta az idejét, radikális reformot kell végrehajtani, 
és válaszokat kell adni a különféle ágazatok termelőinek és a fogyasztóknak, továbbá a 
táplálkozási célkitűzéseknek megfelelő egészséges és változatos táplálkozás kutatására.

A gyümölcs- és zöldségfélék piaca közös szervezésére alkalmazva, az előadó egy új európai 
politikát javasol, amely a fő célkitűzések között a dietétikai tartalomban gazdag ilyen 
élelmiszerek fogyasztásának fellendítését célozza. Ezenkívül, meg van győződve arról, hogy 
egy ösztönző politika (árcsökkentés, adócsökkentés, egyéb típusú támogatások) kívánatosabb 
egy olyan rendszernél, amely a magas kalóriatartalmú termékek nagyobb mértékű adóztatásán 
(„fat tax”) alapul, amely végül is főleg a legszegényebb európai háztartásokat büntetné.

Ekképpen különféle közösségi politikákra alapozva cselekedni, miközben együttműködést 
alakítanak ki közöttük, az előadó számára a legközvetlenebb, de lehet, hogy a számos érintett 
szereplőre tekintettel a legnehezebb eszköz is ahhoz, hogy Európa számára megadja a 
többletértékét az étkezési szokások és általában az életmód változtatásáért folytatott 
küzdelemben. 

Ez a több ágazatra kiterjedő szemlélet teljesen beleillik annak az üzenetnek az irányvonalába, 
amelyet a Tanács 2000. december 14-i állásfoglalása tartalmaz, 12. pontjában kiemelve, hogy: 
„számos közösségi politika és különösen a közegészségügy, a mezőgazdaság, a halászat, a 
kutatás, a közlekedés, a fogyasztóvédelem és a belső piac terén olyan a hatásuk, hogy a 
nemzeti táplálkozási politikák csak akkor lehetnek igazán hatékonyak, ha az érintett közösségi 
politikák fogalommeghatározásában és végrehajtása során figyelembe veszik a táplálkozási 
egészségre vonatkozó szempontokat”.

Ezért számos konkrét és olyan különböző politikákat érintő javaslatot fogalmaznak meg, 
amelyekben az Unió cselekedhet. Például:

- a 7. kutatási és fejlesztés keretprogram keretében, fontos finanszírozásokat tervezni a 
táplálkozás, a mezőgazdaság és a biotechnológia hagyományos területén belül, de az egyéb 
tényezőkre vonatkozó kutatást is támogatni kell, és így több tudományághoz (társadalmi-
gazdasági, egészségügyi) tartozó közös projekteket finanszírozni;

- az audiovizuális politika és a fogyasztóvédelem terén: az előadó javasolja egy, a 
Bizottság és az európai médiaipar közötti „gentleman’s agreement” megvalósítását, amely 
kötelezővé tenné, hogy a különböző médiaeszközökön – televízió, mozi, Internet és 
videojáték – a gyermekeknek szánt élelmiszerekre vonatkozóan tüntessenek fel egészségügyi 
és játékos megjegyzéseket, amelyek az európai fiatalokat az egészség megőrzése érdekében 
sportolásra, valamint gyümölcs- és zöldségfogyasztásra buzdítaná;

- az oktatás és a sport területén: a Bizottságnak megvannak az eszközei ahhoz, hogy a 
tagállamok vagy a régiók illetékes minisztériumaival együttműködésben részt vegyen a 
„teszt” intézményekben zajló „Sport az iskolában” elnevezésű programban, és az év elején 
valamennyi kiválasztott iskolában adjon a tanulóknak egy EU-logóval ellátott sporttáskát, 
amely az alapvető felszerelést (cipő, rövidnadrág, póló) tartalmazza; 
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- a strukturális alapok keretében: az Unió gazdasági és társadalmi kohéziója Európa 
építésének egyik fő célkitűzése. Az elhízásnak a népesség leghátrányosabb helyzetű 
rétegeiben megfigyelhető térnyerése miatt az egészséges életmód ipari és vidéki övezetek 
népessége számára történő elősegítését feltétlenül bele kell illeszteni az Európai Szociális 
Alap (ESZA) és az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) keretébe, ahogy azt már az 
új, 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozóan meg is határozták.

Összegzésképpen, az elhízás elleni küzdelem még csak elkezdődött, annak valamennyi 
tagállam és főleg Európa számára is politikai prioritássá kell válnia. Az Uniónak van egy 
kijátszandó ütőkártyája ahhoz, hogy a közösségi politikák az egészség és általában az 
életminőség terén összhangba kerüljenek a polgárok mindennapi gondjaival.

A helyes táplálkozást az egészség javítása érdekében ugyanolyan fontos életmódi szokásnak 
kell tekinteni, mint a fizikai tevékenységet és azt, ha valaki nem dohányzik.


