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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-Green Paper "Il-promozzjoni ta' dieta tajba għas-saħħa u ta' l-attività fiżika:
dimensjoni Ewropea għall-prevenzjoni tal-ħxuna, l-obeżità u l-mard kroniku"
(2006/(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni "Il-promozzjoni ta' dieta tajba għas-
saħħa u ta' l-attività fiżika: Dimensjoni Ewropea għall-prevenzjoni tal-ħxuna, l-obeżità u l-
mard kroniku” (COM(2005)637),

– wara li kkunsidra l-adozzjoni mill-57 Assembea Dinjija dwar is-Saħħa f'Mejju 2004 ta' l-
istrateġija dinjija dwar id-dieta tajba, l-eżerċizzju fiżiku u s-saħħa,

– wara li kkunsidra l-inizjattiva ta' opinjoni tal-Kumitat Ekonomku u Soċjali Ewropew tat-
28 ta' Settembru 2005 fuq it-tema "L-Obeżità fl-Ewropa - irwoli u risponsabbiltajiet ta' l-
imsieħba varji tas-soċjetà ċivili" (SOC/201).

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Kunsill ta' l-14 ta' Diċembru 2000 dwar is-saħħa u n-
nutrizzjoni [2001/C 20 23.01],

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew għall-politika soċjali, is-saħħa u 
l-konsumatur tat-3 ta' Ġunju 2005, "L-obeżità, in-nutrizzjoni u l-attività fiżika",

– wara li kkunsidra l-laqgħa informali tal-Ministri ta' l-Isports Ewropej fid-19-20 ta'
Settembru 2005 li fiha l-Presidenza Ingliża pproponiet il-ħolqien ta' grupp ta' xogħol dwar 
l-Isports u s-Saħħa,

– wara li kkunsidra l-appell tax-xjenzjati fl-għaxar kungress internazzjonali dwar l-obeżità 
(ICO 2006) li sar f'Sydney bejn it-3 u t-8 ta' Settembru 2006,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' 
l-Ikel (A6-0000/2006),

A. billi n-numru ta' persuni li jbatu bl-obeżità żdied b'mod spettakulari matul dawn l-aħħar 30 
sena fl-Unjoni, u r-rata ta' kemm qed jiżdied dan il-fenomenu hija l-istess bħal ma kienet 
fl-Istati Uniti fil-bidu tas-snin disgħin u li kważi 27% ta' l-irġiel u 38% tan-nisa huma 
kkunsidrati li huma ta' piż tqil żejjed u obeżi; 

B. billi l-obeżità tolqot ukoll aktar minn tliet miljun tifel u tifla fl-Ewropa, jiġifieri 1 minn 
kull 4-itfal, u li r-rata taż-żieda hija allarmanti, b'aktar minn 400,000 każ ġdid kull sena, 

C. billi filwaqt li l-konsum ta' enerġija fost gruppi kbar tal-popolazzjoni ilu stabbli sa mill-
1950, bidliet fil-modi ta' ħajja wasslu safrattant għal nuqqas, kemm fl-attività fiżika u 
kemm fix-xogħol fiżiku, u b'hekk naqqsu l-ammont ta' enerġija meħtieġa, u ħolqu żbilanċ 
bejn it-talba għal enerġija u l-forniment ta' enerġija,
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D. billi għadd ta' proġetti u studji kkonfermaw li fl-inċidenza ta' l-obeżità jeżistu disparitajiet 
prekoċi li għandhom x'jaqsmu ma' l-ambjent soċjoekonomiku, u aktar ma familja għandha 
mezzi finanzjarji limitati u livell ta' edukazzjoni baxx, aktar m'hi frekwenti l-marda,

E. billi skond ir-rapport ta' l-2005 fuq is-saħħa fl-Ewropa tal-WHO fost is-seba' fatturi 
prinċipali ta' riskji għas-saħħa hemm il-piż żejjed, in-nuqqas ta' ikel ta' frott u ħaxix u n-
nuqqas ta' attivita fiżikà u li għalhekk huwa importanti li jkun hemm azzjoni simultanja 
dwar dawn it-tliet fatturi influwenti fuq is-saħħa, 

F. billi minkejja li bil-kompetenzi li joffrula t-trattati l-Unjoni għandha rwol essenzjali fil-
protezzjoni tal-konsumaturi rigward dieta tajba u bbilanċjata u l-konsum ta' frott u ħaxix, 
fejn għandha x'taqsam il-promozzjoni ta' l-attività fiżika u l-isports, l-attività tal-Komunità 
għandha tiġi msieħba minn dik ta' l-Istati Membri, tar-reġjuni u ta' l-bliet Ewropej,

G. billi l-impatt soċjoekonomiku tal-mard marbut ma' problemi ta' piż żejjed, li jirrappreżenta 
digà bejn l-4 u s-7% tan-nefqa totali fuq is-saħħa ta' l-Istati Membri - u ta' min jikkunsidra 
wkoll l-ispiża totali ta' l-obeżità, meta wieħed iqis ukoll il-periklu akbar ta' telf ta' impieg 
u waqfien mix-xogħol u mard - għadha ma saritx evalwazzjoni xjentifika preċiża fuqu,

H. billi l-biċċa kbira ta' l-Istati Membri nedew politiki biex jattakkaw il-problema ta' l-
obeżità u biex jgħollu l-livell tas-saħħa tal-popolazzjoni tagħhom, fejn xi wħud mill-
gvernijiet ħadu ċerti miżuri ta' interdizzjoni, waqt li oħrajn għażlu miżuri ta' 
inkoraġġiment, 

I. billi xi Stati Membri ħadu pereżempju deċiżjoni biex jikkontrollaw, li jfisser jissoprimu, 
il-preżenza tad-distributuri awtomatiċi fl-ambjent skolastiku minħabba l-prodott fqir li 
joffru u l-ftit spazji li jħallu għal xorb bla zokkor, frott u ħaxix u prodotti hekk imsejħa 
tad-dieta,

J. billi wieħed josserva b'interess l-impenji volontarji li ttieħdu reċentement min-naħa ta' 
produtturi Ewropej ta' xorb mhux alkoħoliku bil-ħsieb li titnaqqaslhom id-produzzjoni 
kummerċjali destinata għat-tfal ta' anqas minn tnax-il sena billi jiffavorixxu aktar l-aċċess 
għal xorb aktar varjat fl-iskejjel, u min-naħa oħra minn żewġ "ġganti" fis-settur tas-
servizzi tal-fast-food biex jadottaw indikazzjonijiet dwar in-nutriment fuq l-ippakkjar ta' 
ħambergers u ċips, 

K. billi din il-Green Paper tagħmel parti minn inizjattiva globali fuq livell Ewropew bl-iskop 
li tattakka l-fatturi l-aktar perikolużi għas-saħħa, fosthom id-drawwiet ta' dieta ħażina u n-
nuqqas ta' attività li, flimkien mat-tipjip u l-konsum ta' l-alkoħol huma s-sors ta' ċerti tipi 
ta' kankru, ta' mard respiratorju u kardjovaskulari, ta' l-ostjoperożi u tat-diabete, tip 2, 

L. billi wieħed jikkunsidra l-preżentazzjoni tal-11 ta' Settembru mill-Kummissjoni tar-
riżultati ta' konsultazzjoni pubblika rigward il-Green Paper li jappellaw għal azzjoni mill-
Unjoni biex tkopri għadd ta' politiki Komunitarji li jagħtu attenzjoni partikulari għat-tfal u 
ż-żagħżagħ,

M. billi wieħed jikkunsidra l-irwol attiv li l-Komunità qed tiġi mitluba li tassumi rigward 
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politiki komuni jew bħala attività kumplimentari għall-attivitajiet tal-25 Stat Membru, taħt 
forma ta' kampanji ta' informazzjoni u ta' tkattir ta' l-għarfien tal-konsumatur dwar il-
problema ta' l-obeżità, l-inkoraġġiment mill-ġdid fi ħdan il-PAC tal-konsum ta' frott u 
ħaxix, il-finanzjament ta' proġetti ta' riċerka, edukattivi u sportivi, u l-adozzjoni ta' 
legiżlazzjoni ġdida jew riveduta li jkollha impatt tabilħaqq fuq is-saħħa nutrizjonali taċ-
ċittadini Ewropej. 

L-Obeżità prijorità politika?

1. Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni favur id-dieta tajba u l-attività fiżika, jitlob li l-ġlieda 
kontra l-obeżità minn issa 'l quddiem tiġi kkunsidrata bħala prijorità politika fil-kapitali 
Ewropej kollha;

2. Jagħraf b'dispjaċir li, minkejja l-mobilizzazzjoni ta' għadd ta' Stati Membri, l-obeżità qed 
tolqot parti li dejjem qed tikber tal-popolazzjoni u jekk din it-tendenza tkompli, id-dieta 
ħażina u n-nuqqas ta' attività fiżika se jispiċċaw biex jaqbżu t-tabakk bħala l-kawża 
prinċipali evitabbli tal-mewt; 

3. Jirrakkomanda lill-Istati Membri kollha biex jagħrfu uffiċjalment l-obeżità bħala marda 
kronika biex hekk jevitaw kull għamla ta' stigma ta' persuni obiżi u biex jikkunsidraw li 
dawn jaqgħu taħt sistemi ta' assikurazzjoni ta' mard;  

4. Jistenna għalhekk impenn sod u li jkun imsieħeb minn oġġettivi preċiżi mill-Ministri tas-
Saħħa li għandhom jiltaqgħu f'Istambul bejn il-15 u s-17 ta' Novembru 2006 fi ħdan il-
Konferenza Ministerjali Ewropea tal-WHO dwar il-ġlieda kontra l-obeżità; 

5. Jappoġġa mingħajr riserva t-tnedija f'Marzu 2005 tal-pjattaforma ta' azzjoni Ewropea 
favur id-dieta tajba, l-attività fiżika u s-saħħa, u jilqa' b'sodisfazzjon il-metodu li adottat 
id-DG SANCO, dak ta' djalogu permanenti mas-setturi industrijali, l-awtoritajiet 
nazzjonali u l-NGOs;

6. Iqis bħala pass fid-direzzjoni t-tajba t-tendenza li tipprevali llum f'setturi differenti ta' l-
industrija alimentari Ewropea li jaġixxu konkretament biex jiffukaw mill-ġdid l-offerta 
kummerċjali għat-tfal u biex jiġi stabbilit l-ittikkettjar nutrizjonali ta' l-ikel u x-xorb 
għalihom. 

Informazzjoni għall-konsumatur sa mit-tfulija.

7. Iqis li kull politika ta' prevenzjoni u ta' moniteraġġ ta' l-obeżità għandha tkun għal tul il-
ħajja, mill-perjodu ta' qabel it-twelid sa età avvanzata. Iqis minbarra hekk li trid tingħata 
attenzjoni partikolari għall-infanzja, perjodu tal-ħajja meta parti kbira mid-drawwiet ta' 
dieta jinkisbu; 

8. Ifakkar li l-iskola huwa l-post fejn it-tfal jgħaddu l-akbar numru ta' sigħat u li għalhekk 
huwa essenzjali li l-ambjent skolastiku jkun adatt biex irawwem fit-tfal edukazazzjoni 
dwar gosti ta' l-ikel u sforż fiżiku, bi prattika regolari ta' attività fiżika u bi promozzjoni 
ta' mod ta' ħajja b'saħħitha; 
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9. Jappella għall-konkretizzazzjoni ta' malajr mis-settur Ewropew tax-xorb mhux alkoħoliku 
ta' l-impenji li għamel fl-20 ta' Diċembru 2005 dwar il-kodiċi ta' mġiba tiegħu, 
speċjalment dawk maħsuba biex jillimitaw l-attivtà kummercali fl-iskejjel primarji; 

10. Iqis li l-preżenza tad-distributuri awtomatiċi fil-kulleġġi u l-liċejiet sakemm din tkun 
awtorizzata trid xorta waħda ssegwi speċifikazzjonijiet preċiżi bbażati fuq approċċ 
nutrittiv u b'offerta diversifikata tal-prodotti;

11. Jikkundanna l-frekwenza u l-intensità ta' kampanji ta' pubbliċità televiżiva u l-
promozzjoni ta' ikel destinati esklussivament għat-tfal, jenfasizza li prattiki kummerċjali 
bħal dawn ma jinkuraġġixxux drawwiet alimentari tajbin u jridu għalhekk jiġu 
kkontrollati; jenfassizza wkoll li hemm provi qawwija li juru li r-riklamar fuq it-TV 
jinfluwenza f'medda qasira drawwiet ta' konsum ta' tfal bejn is-2 u l-11-il sena; imma 
madankollu jqis li r-risponsabbiltà individwali tibqa' tal-ġenituri billi d-deċiżjoni finali 
tax-xiri tibqa' tagħhom;

12. Iqis li huwa indispensabbli li jiġi konkretizzat "gentleman's agreement" bejn il-
Kummissjoni u l-industriji tal-midja Ewropej li jeżiġi indikazzjonijiet obbligatorji għal 
produzzjonijiet destinati għat-tfal fuq għamliet ta' midja differenti - televixin, ċinema, 
Internet, logħob bil-vidjow - ta' tagħrif dwar is-saħħa u l-logħob li jqajjem għarfien aħjar 
fost iż-żagħżagħ Ewropej ta' l-importanza tal-prattika ta' l-isports u tal-konsum tal-frott u 
l-ħaxix biex wieħed jibqa' b'saħħtu;

13. Huwa tal-parir li l-midja (TV, radju, Internet) għadha aktar minn qabel għodda 
pedagoġika essenzjali għat-trawwim tas-saħħa nutrittiva li għandha tagħti pariri prattiċi 
lill-konsumaturi biex tgħinhom isibu bilanċ tajjeb bejn il-konsum ta' kuljum ta' kaloriji u 
l-użu ta' l-enerġija u li fl-aħħarnet tiżguralhom għażla ħielsa;

14. Iqis bħalħa sinjal qawwi l-adozzjoni f'Mejju 2006 tar-regolament dwar indikazzjonijiet 
dwar nutriment u saħħa li saflaħħar se jippermettu lill-konsumatur li jibbenefika minn 
informazzjoni ta' min jafdaha, li mhix qarrieqa imma koerenti, dwar il-karatteristiċi ta' 
prodotti alimentari, partikularment dawk li fihom ħafna zokkor, melf u ċerti xaħmijiet; 

15. Iqis importanti li jkun hemm reviżjoni rapida tad-Direttiva 90/496/KE dwar l-ittikkettjar 
ta' oġġetti ta' l-ikel li tkun tista' tissodisfa l-għanijiet ta' simplifikazzjoni u 
armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea, u b'hekk jingħaqad mar-rakkomandazzjonijiet 
tal-protagonisti industrijali u ta' l-assoċjazzjonijiet tal-konsumatur;

16. Juri l-interess kbir tiegħu fis-sistema ta' "signposting" li adottaw tliet Stati Membri biex 
jissimplifikaw il-messaġġi dwar valur nutrittiv, imma jinnota li biex ikun hemm messaġġ 
konsistenti għall-konsumaturi jeħtieġ li jkun hemm ċertu ammont ta' armonizzazzjoni 
f'dan il-qasam;

L-integrazzjoni tan-nutrizzjoni u ta' l-attivtà fiżika fil-politiki l-oħrajn Komunitarji.

17. Iqis li huwa kruċjali li l-promozzjoni ta' dieta tajba u ta' l-attività fiżika jkollha prijorità 
politika, mhux biss għad-DG SANCO, imma wkoll għad-direttorati ġenerali tal-
Kummissjoni ta' l-Agrikoltura, l-Impiegi, it-Trasport, ir-Riċerka, l-Edukazzjoni u l-
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Isports li jwettqu politiki jew programmi Komunitarji li jkollhom impatt fuq is-saħħa 
nutrizzjonali; 

18. Jilqa' b'sodisfazzjon il-finanzjament ta' diversi proġetti dwar l-obeżità mill-programm 
t'azzjoni attwali Komunitarju fil-qasam tas-saħħa pubblika (2003-2008), iqis essenzjali li 
l-baġits ikunu dejjiema u li tiġi enfasizzata l-promozzjoni ta' mod ta' ħajja b'saħħitha fost 
it-tfal u fost iż-żgħażagħ fit-tieni programm (2007-2013); 

19. Jenfasizza li kampanji ta' informazzjoni mhumiex l-aħjar mezz biex jintlaħqu gruppi 
soċjoekonomiċi żvantaġġati, l-attivitajiet jeħtieġ li jkunu adattati għall-ħtiġijiet lokali, 
jeħtieġ li jiġu stabbiliti kuntatti diretti kif ukoll koperazzjoni mill-qrib bejn skejjel, 
kindergartens, pedjatri u servizzi lokali tas-saħħa;

20. Jitlob biex il-fondi strutturali jintużaw għal investimenti f'lokalitajiet żvantaġġati 
soċjoekonomikament, hekk li jiffaċilitaw l-attività fiżika u t-trasport sigur, bħalma huma 
mogħdijiet għar-roti, u li jinkoraġġixxu logħob fil-beraħ f'ambjent siġur, jinkoraġġixxi fl-
istess waqt lil Stati Membri biex jinvestu għal dawn l-iskopijiet; 

21. Jitlob lill-Kummissjoni biex bi sħab mal-ministeri kompetenti f-Istati Membri jew fir-
reġjuni tipparteċipa fi programmi "Sports fl-Iskola" f'lokali "bi prova" u li toffri lill-
istudenti fil-bidu tas-sena fl-iskejjel magħżula, basket ta' l-isports bil-logo ta' l-EU 
b'tagħmir minimu (kalzatura, xorts, tee-shirt); 

22. Iqis li l-integrazzjoni tad-dimensjoni "eżeċizzju fiżiku u sports" fil-politika reġjonali ta' l-
Unjoni hija importanti, b'mod partikulari taħt sura ta' titjib fil-kwalità u ta' aċċessibilita ta' 
l-infrastrutturi sportivi;

23. Huwa konxju ta' l-appell, magħmul mid-dinja xjentifika fl-10 kungress internazzjonali 
dwar l-obeżità, favur intensifikazzjoni ta' riċerka biex tinftiehem aħjar l-interazzjoni bejn 
fatturi ġenetiċi u fatturi ta' modi ta' ħajja li jnisslu l-marda;

24. Jilqa' f'dan ir-rigward il-finanzjament mill-Komunità tad-9 proġetti integrati taħt il-
prijorità tematika "il-kwalità u s-siġurtà alimentari" tas-sitt Programm ta' Qafas għar-
Riċerka u l-Iżvilupp li jaħseb għal metodi ġodda għall-ġlieda kontra l-obeżità billi 
jikkonċentra pereżempju fuq ċerta età partikolari, jew billi jistudja l-interazzjoni bejn il-
fatturi ġenetiċi u l-fatturi ta' l-imġiba u ta' l-istat ta' saħħa;

25. Jitlob li fil-qafas tas-7 PCRD, il-ġlieda kontra l-obeżità titkompla mhux biss favur il-
koperazzjoni transnazzjonali bejn ir-riċerkaturi fil-qasam tematiku ta' l-alimentazzjoni, ta' 
l-agrikoltura jew tal-bijoteknoloġija, imma li tkun tista' jitqies ukoll bħala suġġett ta' 
riċerka ta' interess komuni għal bosta dixxiplinijiet u li tibbenefika minn appoġġ 
finanazjarju ta' talanqas 5% mill-qasam tas-saħħa; 

26. Huwa mħasseb ħafna minħabba t-tnaqqis fil-konsum ta' frott u ħaxix fl-Ewropa li jolqot 
l-aktar lill-familji Ewropej li huma f'qagħda prekarja minħabba l-prezzijiet tal-prodotti u 
l-informazzjoni fqira ħafna dwar il-veru siwi nutrittiv tagħhom;

27. Jappella bil-ħerqa biex ikun hemm koerenza akbar mill-Unjoni Ewropea bejn il-politika 
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agrikola Komuni u l-politiki dwar is-saħħa, jitlob lill-Kummissjoni biex tikkontrolla 
rigorożament biex is-sussidji Ewropej li jirċievu ċerti setturi industrijali ma jservu qatt 
biex jiffinanzjaw kampanji ta' riklamar f'okkażżjonijiet favorevoli ta' prodotti mimlija 
kaloriji;

28. Iqis bħala indispensabbli riforma ta' l-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq tal-frott u l-
ħaxix li tkun tinkludi fost għanijiet oħra l-istimulazzjoni mill-ġdid tal-konsum ta' dawn it-
tipi ta' ikel ta' valur għoli għad-dieta. Barra minn hekk, huwa konvint li politika ta' 
inċentivi (prezzijiet irħas, tnaqqis fiskali, tipi oħra ta' għajnuniet) tkun preferibbli minn 
sistema li jistrieħu fuq aktar taxxi fuq prodotti kaloriċi ("fat tax") li fl-aħħar mill-aħħar 
jippenalizzaw l-aktar lill-familji Ewropej l-anqas sinjuri;

29. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-WHO.
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NOTA SPJEGATTIVA

"Id-drawwiet tajba alimentari huma bħal ktejjeb tat-tifdil, wieħed irid jinvesti fit-tul qabel ma 
jara qligħ"

Simone Lemieux - Professoressa fl-Institut għan-nutrizzjoni u l-ikel funzjonali ta' l-Università 
ta' Laval-Québec - 2005 

L-epidemija ta' l-obesità u tal-piż eċċessiv li qed tolqot liċ-ċittadini Ewropej għandha 
ġġagħalna nagħtu s-sinjal ta' l-allarm. Wieħed jista' jikkwota ċifri elokwenti li joħorġu minn 
pariri għal inizjattivi utli ħafna li saru fl-2005 mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew li 
min-naħa tiegħu spira ruħu minn rapporti tal-WHO u mit-task force internazzjonali dwar l-
obesità:

- Fl-Unjoni ta' b'25 Membru, 14-il miljun tifel u tifla jbatu minn piż żejjed, li minnhom 
3 miljuni jbatu bl-obeżità;

- f'bosta pajjiżi ta' l-UE, aktar minn nofs il-popolazzjoni adulta tbati minn piż żejjed; 
bejn 20% u 30% ta' l-adulti huma meqjusa bħala obeżi;

- in-numru ta' tfal Ewropej li jbatu minn piż żejjed qiegħed jiżdied b'aktar minn 400,000 
fis-sena u din il-problema tolqot kważi wieħed jew waħda minn kull erba' tifel jew tifla fl-
Unjoni Ewropea kollha b'25 Membru;

- Hemm minn 10 sa 20% tat-tfal fl-Ewropa tat-tramuntana li għandhom piż żejjed aktar 
milli fl-Ewropa tan-nofsinhar, u fir-Renju Unit u l-Irlanda l-proporjon huwa u ta' bejn l-20 u 
35%;

L-obeżità hija għalhekk realtà li twassalna biex faċli nivverifikaw b'għajnejna, kemm f'xi 
kantuniera ta' triq jew f'xi kjừ taċ-ċinema, in-numru dejjem jikber ta' nies b'piż eċċessiv. Din 
il-problema hija wisq aktar allarmanti għaliex qed tolqot numru dejjem akbar ta' tfal u 
adoloxxenti Ewropej.

Madankollu jibqa' dejjem min joħroġ kontra dik li għalihom mhix ħlief ossessjoni dwar 
standards ġodda estetiċi u mhix veru "marda ta' ċivilizzazzjoni" tal-XX1 seklu. Il-verità hi li l-
obeżità (li m'għanhiex titħawwad ma' piż żejjed jew xi kilo jew tnejn żejda) u bħalha l-
anoressja wara kollox (li lanqas m'għandha titħawwad ma' sempliċement irquqija jew it-telf 
ta' xi ftit piż) jikkostitwixxu t-tnejn problema kbira għas-saħħa fiżika.

Imma xorta waħda b'aktar intensità, minħabba l-prevalenza aktar importanti ta' l-obeżità fis-
setturi tal-popolazzjoni b'riskju akbar ta' mortalità minħabba mard assoċjat bħalma huma d-
dijabete tat-2 tip, l-ipertensjoni u l-mard kardijaku.

Wieħed irid għalhekk jifraħ bid-dibattitu mibdi mill-Kummissjoni permezz tal-pubblikazzjoni 
tal-Green Paper f'Diċembru 2005 li l-iskop tagħha huwa li ġġagħlna nirriflettu dwar l-aħjar 
mezzi biex niġġieldu l-obeżità billi niffavorixxu dieta tajba għas-saħħa u l-prattika ta' attività 
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fiżika regolari.

Din l-iniżjattiva qed tiġi wara t-tnedija f'Marzu 2005 tal-pjattaforma ta' azzjoni Ewropea favur 
id-dieta tajba, l-attività fiżika u s-saħħa, u li tlaqqa' regolarment rappreżentanti tas-setturi 
industrijali, ta' l-awtoritajiet nazzjonali u ta' l-NGOs taħt il-patroċinju tad-DG SANCO. 

Ir-rapporteur tilqa' wkoll dan il-metodu ta' konsultazzjoni miftuħa u innovatriċi li jkun jista' 
jippermetti, wieħed jispera, it-twettiq fil-futur ta' pjanijiet kbar ta' azzjoni komuni fil-livell ta' 
Unjoni Ewropea. 

Dwar il-qasam ta' "l-attività fiżika" li huwa nofs il-problema, u għalhekk nofs is-soluzzjoni 
(il-famużi 30 minuta ta' attività fiżika ta' kuljum li jissuġġerixxu għadd ta' prattikanti), ir-
rapporteur tixtieq jagħmel din ċara mill-bidu: l-edukazzjoni u l-isports jaqgħu qabel kollox 
taħt il-kompetenzi nazzjonali u reġjunali. Huwa veru li l-valuri edukattiv ta' l-isports ġew 
rikonoxxuti mill-Kunsill Ewropew ta' Nizza f'Diċembru 2000, kif huwa veru wkoll li s-sena 
2004 kienet iddedikata għall-edukazzjoni permezz ta' l-isports, imma minn dan joħroġ li 
tnaqqas ħafna l-potenzjal ta' azzjoni li fadalla l-Unjoni.

Huwa veru li ċerti rotot diġà ġew esplorati: kampanji ta' għarfien aħjar ta' l-attività fiżika 
permezz ta' midja differenti, sħubijiet tematiċi bejn il-25 Ministru ta' l-edukazzjoni u l-
EUPEA (European Physical Education Teacher Association) u speċjalment l-apprezzament 
tal-qasam sportiv fil-politika reġjunali.

Huwa importanti wkoll li wieħed jenfasizza d-dewmien ta' rispons mill-awtoritajiet pubbliċi 
għal din il-marda taż-żmenijiet moderni. Wieħed jeħtieġ jippreċiża li, kuntrarjament għal ċerti 
ideat sterjotipati, l-obeżità ma tolqotx biss pajjiżi industrijalizzati imma hemm 
popolazzjonijiet oħra wkoll li jintlaqtu, bħal fl-Ażja, fl-Oċeanja, b'rata rekord fost l-
Melaneżjani u l-Mikroneżjani, kif ukoll fil-pajjiżi tal-Baċin tal-Mediterran. 

Il-Kummissjoni Ewropea ffinanzjat l-ewwel proġett ta' prevenzjoni fil-ġlieda kontra l-obeżità 
fl-1998 bi sħubija ma' l-Università ta' Kreta. Fil-livell ta' l-Istati Membri hija Franza li 
għandha l-mertu li bdiet l-ewwel pjan nazzjonali dwar id-dieta u s-saħħa, u dan fl-2000. Kien 
ukoll fl-istess sena li l-Kunsill adotta l-ewwel riżoluzzjoni tiegħu dwar it-tema tas-saħħa u d-
dieta.

Wara l-biċċa kbira ta' l-Istati Membri ħadu miżuri maħsuba biex jippromwovu d-dieta tajba u 
l-attività fiżika regolari fost it-tfal. 

F'dak li jirrigwarda l-qasam alimentari, huma użaw kemm mezzi leġiżlattivi, kemm pjanijiet 
ta' azzjoni u kemm it-tnejn. Huma adottaw ukoll metodi, kif wkoll ipproponew għal dan l-
iskop, għadd ta' miżuri ta' inkoraġġiment u ta' kontroll, jew aħjar projbizzjoni. 

Din l-attivtà f'livell ta' pjan nazzjonali tikkonċerna oqsma varjati bħal ma huma:

- L-itikkettjar dwar nutriment ta' ċerti prodotti ta' l-ikel ( bis-sistema ta' "food 
signposting" fl-Ingilterra, il-Finlandja u l-Isvezja), 

- il-preżenza jew it-tneħħija ta' distributuri awtomatiċi bi ħlas ta' xorb u ikel f'ċerti 
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stabbilmenti edukattivi (Franza, ir-Renju Unit),

- pubbliċità diretta għat-tfal ta' anqas minn 12-il sena (fl-Ewropa ta' 25 u pprojbita biss 
fl-Isvezja) 

- l-ikel jew addittivi li jkun hemm fil-komponenti tal-platti fil-canteens fl-iskejjel 
(deċiżjoni tal-Gvern tal-Lettonja li tibda sseħħ fl-1 ta' Novembru li tipprojbixxi l-konsum mit-
tfal ta' ikel u xorb li fihom addittivi artifiċjali, kuluranti jew kafeina), 

- prodotti maħduma b'xaħam veġetali idroġenizzat jew marġerina u li fihom 
konċentrazzjoni kbira ta' aċidu xaħmi trans (fl-2003 id-Danimarka adottat liġi li tnaqqas l-
esponiment għall-aċidu xaħmi trans).

Ir-rapporteur għażlet apposta li tikkwota eżempji ta' azzjonijiet meħuda mill-Istati Membri li 
fosthom hemm hafna li huma ppernjati fuq "prevenzjoni-interdizzjoni". Din l-għażla bi ħsieb 
diġà tippermetti lir-rapporteur tenfasizza t-tendenza tal-leġiżlatur li "ma jżommx idu" fil-
kwistjoni tal-ġlieda kontra l-obeżità permezz ta' miżuri kemm ta' interdizzjoni ta' komponenti 
alimentari kif ukoll pjuttost b'miżuri biex iwissi l-konsumatur dwar prodotti b'ħafna kaloriji. 

I-rapporteur tqis ukoll li hu kmieni biex jingħata ġudizzju proviżorju jew finali fuq dawn il-
politiki nazzjonali differenti, li ħafna minnhom għadhom biss kemm ġew imnedin! 

Minbarra hekk, din hija l-akbar raġuni li ma tħallihiex tipproponi hekk kif inhi l-estensjoni 
f'livell Ewropew ta' xi waħda mill-ħames attivitajiet hawnfuq imsemmija. Ir-raġuni l-oħra hija 
l-preferenza tagħha għal proposti miftuħa u pożittivi li ftit jaqblu mal-loġika ta' l-
interdizzjoni. Loġika li ftit tikseb riżultati fost it-tfal minħabba l-propensità kbira tagħhom 
biex jisfidaw il-projbizzjonijiet. 

Il-filosofija li fuqu mibni r-rapport hija għalhekk ta' l-inkoraġġiment, aktar milli ta' l-
interdizzjoni ta' ċerti prodotti alimentari. 

Ir-rapporteur tagħraf ukoll li jeħtieġ tinqata' l-idea ta' azzjoni politikament korretta li twassal 
għan-nuqqas ta' azzjoni: min jista' tabilħaqq jemmen illum li ma jeżistix ikel tajjeb u ikel 
ħażin mill-perspettiva ta' nutriment! 

Hija tixtieq hawnhekk tiddikjara ċar u tond li għaliha hemm mingħajr ebda dubju ikel tajjeb u 
b'valur għoli għad-dieta u hemm ikel li huwa "junk" u mimli kaloriji. U li huma ta' l-ewwel, 
partikularment il-frott u l-ħaxix  - li l-konsum tagħhom ilu jonqos ħafna għal aktar minn 
għaxar snin u li l-importanza tagħhom f'termini ta' saħħa hija magħrufa  - li għandhom ikunu 
fil-mira tal-politiki ta' inkoraġġiment min-naħa ta' l-Unjoni Ewropea.

Ir-rapporteur, rigward il-Politika Agrikola Komuni, taqbel mal-ħafna kritika li saret dwar in-
nuqqas ta' effikaċità tagħha. Fil-forma attwali tagħħa, il-CAP għamlitu żmienha - jeħtieġ li 
ssir riforma radikali u tingħata soluzzjoni għall-bosta produtturi ta' oqsma differenti imma 
wkoll għall-konsumaturi, għat-tfittxija għal alimentazzjoni tajba u varjata li tilħaq l-iskopijiet 
ta' nutrizzjoni.  

Ir-rapporteur tirrakkomanda li tiġi applikata politika ġdida Ewropea għall-Organizzazzjoni 
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Komuni tas-swieq tal-frott u l-ħaxix li tinkludi fost għanijiet oħra l-istimulazzjoni mill-ġdid 
tal-konsum ta' dawn it-tipi ta' ikel ta' valur għoli għad-dieta. Barra minn hekk, hija konvinta li 
politika ta' inċentivi (prezzijiet irħas, tnaqqis fiskali, tipi oħra ta' għajnuniet) tkun preferibbli 
għal sistema li tistrieħ fuq aktar taxxi fuq prodotti kaloriċi ("fat tax") li fl-aħħar mill-aħħar 
tippenalizza l-aktar lill-familji Ewropej l-anqas sinjuri.

Azzjoni bħal din f'bosta politiki Komunitarji, u l-ħolqien ta' sinerġija bejniethom huwa għar-
rapporteur il-mod l-aktar dirett, forsi wkoll l-aktar diffiċli fil-fehma tal-protagonisti involuti, 
biex l-Ewropa tagħti l-"plus value" tagħha fil-ġlieda għall-bidla ta' drawwiet alimentari u tal-
mod ta' ħajja in ġenerali. 

Dan l-approċċ plurisezzjonali jaqbel mal-linja tal-messaġġ tal-Kunsill fir-riżoluzzjoni tiegħu 
ta' l-14 ta' Diċembru 2000 li f'punt 12 jenfassiżża : "li bosta politiki Komunitarji, b'mod 
partikulari l-politiki fl-oqsma tas-saħħa pubblika, l-agrikultura, is-sajd, ir-riċerka, it-trasport u 
tal-protezzjoni tal-konsumatur u tas-suq intern, għandhom impatt tali li l-politiki dwar 
nutrizzjoni nazzjonali ma jistgħux ikunu għal kollox effikaċi jekk l-aspetti li jolqtu s-saħħa 
nutrizzjonali ma jiġux ikkunsidrati fid-definizzjoni u t-twettieq tal-politiki Komunitarji 
konċernati".

Huwa għalhekk li hemm bosta proposti konkreti formulati u li jolqtu politiki differenti fejn l-
Unjoni Ewropea tista' taġixxi. Pereżempju:

- fil-qafas tas-7 PCRD, huwa importanti li jiġu previsti finanzjamenti fi ħdan it-taqsima 
tradizzjonali ta' l-alimentazzjoni, l-agrikoltura u bijoteknoloġija, imma jeħtieġ li tkun 
appoġġata wkoll ir-riċerka fuq fatturi oħrajn u għalhekk jiġu ffinanzjati proġetti komuni 
f'bosta dixxiplini (soċjoekomonija, saħħa);

- rigward politika awjoviżwali u l-protezzjoni tal-konsumaturi: ir-rapporteur jipproponi 
li jkun hemm "gentleman's agreement" bejn il-Kummissjoni u l-industriji tal-midja Ewropej li 
jeżiġi indikazzjonijiet obbligatorji għal produzzjonijiet destinati għat-tfal fuq għamliet ta' 
midja differenti: televixin, ċinema, Internet, logħob bil-vidjow, ta' tagħrif dwar is-saħħa u l-
logħob li jqajjem għarfien aħjar fost iż-żagħżagħ Ewropej ta' l-importanza tal-prattika ta' l-
isports u tal-konsum tal-frott u l-ħaxix biex wieħed jibqa' b'saħħtu;

- fil-qasam ta' l-edukazzjoni u l-isports: il-Kummissjoni għandha l-mezzi biex bi sħab 
mal-ministeri kompetenti f-Istati Membri jew fir-reġjuni twettaq programmi "Sports fl-Iskola" 
f'lokalitajiet "bi prova" u li toffri lill-istudenti fil-bidu tas-sena fl-iskejjel magħżula, basket ta' 
l-isports bil-logo ta' l-EU b'tagħmir minimu (kalzatura, xorts, tee-shirt); 

- fil-qafas ta' fondi strutturali: il-koeżjoni ekonomika u soċjali ta' l-Unjoni huwa objettiv 
maġġur tal-kostruzzjoni Ewropea. Minħabba l-prevalenza ta' l-obeżità fost is-setturi lanqas 
vantaġġati tal-popolazzjoni huwa essenzjali li tiġi integrata l-promozzjoni ta' modi ta' ħajja 
tajbin għas-saħħa għall-popolazzjonijiet taz-zoni urbani u dan fi ħdan il-Fond Soċjali 
Ewropew (FSE) u l-Fond Europew għall-Iżvilupp Reġjunali (ERDF), hekk kif inhu ffissat 
għall-perjodu l-ġdid 2007-2013.

Bħala konklużjoni, il-ġlieda kontra l-obeżità għadha fil-bidu, jeħtieġ li ssir prijorità politika 
għall-Istati Membri kollha kif ukoll, u fuq kollox, għall-Ewropa. L-Unjoni għandha rwol 
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kruċjali x'tassumi biex tissensibilizza l-politiki Komunitarji għall-preokkupazzjonijiet ta' 
kuljum taċ-ċittadini dwar is-saħħa u l-kwalità tal-ħajja in ġenerali.

Biex is-saħħa titjieb jeħtieġ li dieta tajba għandha tingħaraf bħala drawwa ta' ħajja importanti 
daqs l-eżerċizzju fiżiku u n-nuqqas ta' tipjip.  


