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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het groenboek 'Bevorderen van gezonde voeding en lichaamsbeweging: een 
Europese dimensie voor de preventie van overgewicht, obesitas en chronische 
ziekten'(2006/(INI))

Het Europees Parlement, 

– gelet op het groenboek van de Commissie 'Bevorderen van gezonde voeding en 
lichaamsbeweging: een Europese dimensie voor de preventie van overgewicht, obesitas en 
chronische ziekten' (COM(2005)637),

– gelet op de aanname van de Wereldstrategie voor voeding, lichaamsbeweging en 
gezondheid door de 57e Wereldgezondheidsvergadering in mei 2004, 

– gelet op het initiatiefadvies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 28 
september 2005 over het thema 'Obesitas in Europa — rol en verantwoordelijkheid van de 
partners uit het maatschappelijk middenveld' (SOC/201),

– gelet op de resolutie van de Raad van 14 december 2000, betreffende gezondheid en 
voeding [2001/C 20 23.01],

– gelet op de conclusies van de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en 
Consumentenzaken van 3 juni 2005, 'Zwaarlijvigheid, voeding en lichaamsbeweging',

– gelet op de informele bijeenkomst van de Europese ministers van Sportzaken op 19-20 
september 2005 tijdens welke de Britse voorzitter voorstelde een werkgroep over sport en 
gezondheid op te richten, 

– gelet op de oproep van de wetenschappers tijdens het 10e Internationale Congres over 
Obesitas (ICO 2006) dat tussen 3 en 8 september 2006 plaatsvond in Sydney,

– gelet op Regel 45 van het reglement van orde,

– gelet op het rapport van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid (A6-0000/2006),

A. overwegende dat het aantal personen dat aan obesitas lijdt in de Unie de afgelopen dertig 
jaar spectaculair is gestegen, dat het groeitempo van het verschijnsel hetzelfde is als in de 
Verenigde Staten aan het begin van de jaren negentig en dat bijna 27% van de mannen en 
38% van de vrouwen in Europa tegenwoordig worden beschouwd overgewichtig of 
zwaarlijvig, 

B. overwegende dat in Europa tevens meer dan drie miljoen kinderen lijden aan obesitas, dat 
wil zeggen 1 op de 4 kinderen, en dat het toenamepercentage alarmerend is, met bijna 
400.000 nieuwe gevallen per jaar, 

C. overwegende dat de energie-inname onder grote groepen van de bevolking sinds de jaren 
vijftig van de twintigste eeuw stabiel is, maar veranderingen in de levensstijl geleid 
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hebben tot een afname van zowel de lichaamsbeweging als het lichamelijke werk en 
daardoor de energievereisten zijn afgenomen, wat een onbalans heeft veroorzaakt tussen 
energiebehoeften en energievoorziening,

D. overwegende dat talrijke projecten en studies hebben bevestigd dat er bij het optreden van 
obesitas sprake is van vroegtijdige ongelijkheden die verband houden met het 
sociaaleconomische milieu, dat de ziekte frequenter voorkomt als het gezin beschikt over 
weinig financiële middelen en een onvoldoende opleidingsniveau,

E. overwegende dat volgens het rapport van de WHO uit 2005 over de gezondheid in Europa 
de zeven belangrijkste risicofactoren van de ziekte onder meer bestaan uit overgewicht, 
het onvoldoende eten van groente en fruit en het gebrek aan lichaamsbeweging en dat het 
dus belangrijk is deze drie gezondheidsbepalende factoren gelijktijdig te behandelen,

F. overwegende echter dat de Unie, krachtens de bevoegdheden die haar worden verleend 
door de verdragen, een essentiële rol dient te spelen op het gebied van 
consumentenbescherming via een gezonde voeding en het eten van groente en fruit, 
terwijl wat de bevordering van lichaamsbeweging en sport betreft de maatregelen van de 
Gemeenschap noodzakelijkerwijs gepaard gaan met de maatregelen die getroffen worden 
door de lidstaten, de regio's en de steden in Europa, 

G. overwegende het sociaaleconomische effect van de ziekten die verband houden met 
problemen van overgewicht die inmiddels tussen de 4 en 7% van de totale kosten van de 
gezondheidszorg in de lidstaten veroorzaken, wetende dat de totale kosten van de obesitas, 
rekening houdend met de verhoogde risico's van werkeloosheid, arbeidsonderbreking, 
arbeidsongeschiktheid, niet zijn onderworpen aan een nauwkeurige wetenschappelijke 
evaluatie, 

H. overwegende dat de meeste lidstaten beleidslijnen hebben ingevoerd die erop gericht zijn
de problematiek van de obesitas aan te pakken en het gezondheidsniveau van hun 
bevolking te verhogen, waarbij overheden bepaalde verbodsmaatregelen hebben genomen 
terwijl andere hebben gekozen voor de stimulerende manier, 

I. overwegende dat bepaalde lidstaten bijvoorbeeld het besluit hebben genomen de 
aanwezigheid van verkoopautomaten op scholen in te perken of zelfs af te schaffen 
vanwege het zwakke aanbod en het verwaarloosbare gedeelte dat bestemd is voor 
suikerarme dranken, groente en fruit en zogeheten dieetproducten, 

J. met belangstelling overwegende de vrijwillige verbintenissen die recentelijk zijn 
aangegaan door enerzijds de Europese frisdrankfabrikanten die erop gericht zijn het 
verkoopaanbod bestemd voor kinderen jonger dan 12 jaar te beperken en tegelijkertijd de 
toegang tot gevarieerdere dranken op scholen te bevorderen, en anderzijds twee 'reuzen' 
uit de fastfoodsector, om een voedingswaardevermelding in te voeren op de verpakkingen 
van hamburgers en zakjes frites, 

K. overwegende dat dit groenboek aansluit bij een globale aanpak die op Europees niveau in 
gang gezet is en die gericht is op de bestrijding van de factoren die het gevaarlijkst zijn 
voor de gezondheid, waaronder verkeerde voedingsgewoonten en gebrek aan 
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lichaamsbeweging die, net als nicotineverslaving en alcoholmisbruik, ten grondslag liggen 
aan bepaalde soorten kanker, aandoeningen aan de luchtwegen en hart- en vaatziekten, 
osteoporose en diabetes type 2, 

L. overwegende de presentatie op 11 september 2006 door de Commissie van de resultaten 
van een publieksraadpleging naar aanleiding van het groenboek, die voornamelijk voor 
een actie van de Unie pleitte die verschillende communautaire beleidslijnen dekt en die 
bijzondere aandacht besteedt aan kinderen en jongeren, 

M. overwegende de actieve rol die de Gemeenschap wordt verzocht te spelen, in het kader 
van een gemeenschappelijk beleid of ter aanvulling van de maatregelen die zijn getroffen
door de 25 lidstaten, in termen van campagnes om de consument te informeren over en 
bewust te maken van het probleem van zwaarlijvigheid, bevordering van de consumptie 
van groente en fruit in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, financiering 
van onderzoeksprojecten, educatieve en sportieve projecten, en de aanname van nieuwe of 
herziene wetgeving die een reëel effect hebben op de voedingsgezondheid van de 
Europese burgers,

Obesitas: een politieke prioriteit?

1. verheugt zich over de verbintenis van de Commissie ten behoeve van een gezonde 
voeding en lichaamsbeweging, verzoekt erom de strijd tegen obesitas voortaan te 
beschouwen als politieke prioriteit in alle Europese hoofdsteden; 

2. stelt met bitterheid vast, dat, ondanks de mobilisatie van talrijke lidstaten, een aldoor
groeiend deel van de bevolking lijdt aan obesitas en dat indien deze tendens zich voortzet, 
verkeerde voeding en gebrek aan lichaamsbeweging het roken gaan inhalen als 
belangrijkste vermijdbare doodsoorzaak; 

3. adviseert alle lidstaten obesitas officieel te erkennen als chronische ziekte om enige vorm 
van stigmatisering van zwaarlijvige mensen te voorkomen en erin te voorzien dat zij 
worden opgenomen door de gezondheidszorgstelsels; 

4. verwacht dientengevolge een bindende afspraak vergezeld van nauwkeurige streefdoelen 
van de ministers van Gezondheid die tussen 15 en 17 november 2006 in Istanboel 
bijeenkomen in het kader van de Ministeriële conferentie van de WHO voor het 
terugdringen van obesitas;

5. steunt onvoorwaardelijk de oprichting in maart 2005 van het Europese actieplatform op 
het gebied van voeding, lichaamsbeweging en gezondheid en verwelkomt met 
tevredenheid de methode die wordt aangehouden door DG SANCO, namelijk die van de 
permanente dialoog met de industriële sectoren, de nationale autoriteiten en de ngo's; 

6. beschouwt de tendens die tegenwoordig de overhand heeft in verschillende sectoren van 
de Europese voedingsmiddelenindustrie om concreet op te treden met het oog op een 
hertoespitsing van het verkoopaanbod op kinderen en de invoer van een voedingswaarde-
etiket op hun voedingsmiddelen en dranken, als een stap in de goede richting;

De consument informeren van kinds af aan
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7. is van mening dat ieder beleid ter voorkoming en bewaking van obesitas zich dient te 
richten op de gehele duur van het bestaan, en dit vanaf de periode vóór de geboorte tot op 
gevorderde leeftijd. Is bovendien van mening dat bijzondere aandacht besteed dient te 
worden aan de kindertijd, de levensfase waarin een groot deel van de eetgewoonten 
worden aangenomen;

8. herinnert eraan dat de school de plek is waar kinderen het grootste gedeelte van hun tijd 
doorbrengen en dat het dus essentieel is dat de schoolomgeving gunstig is om het kind 
bewust te maken in termen van smaak- en bewegingsonderwijs, regelmatige beoefening 
van een lichamelijke activiteit en de bevordering van een gezonde levenswijze;

9. verlangt naar een snelle concretisering door de Europese frisdranksector van de 
verbintenissen die zijn aangegaan op 20 december 2005 in de gedragscode, vooral welke 
gericht is op het beperken van hun commerciële activiteiten op basisscholen; 

10. is van mening dat de aanwezigheid van verkoopautomaten op middelbare scholen indien 
toegestaan in alle gevallen dient te voldoen aan een nauwkeurig plan met voorwaarden 
gebaseerd op een voedingsaanpak en een gediversifieerd aanbod van de producten die te 
koop worden aangeboden;

11. stigmatiseert de frequentie en de intensiteit van reclame- en promotiecampagnes op 
televisie van voedingsmiddelen die uitsluitend bestemd zijn voor kinderen, onderstreept 
dat deze verkooppraktijken geen gezonde eetgewoonten aanmoedigen en dientengevolge 
ingeperkt dienen te worden; onderstreept verder dat er sterk bewijs bestaat dat 
televisiereclame consumptiepatronen van kinderen tussen de 2 en 11 jaar oud op korte 
termijn beïnvloedt; maar is evenzo van mening dat de ouders zelf verantwoordelijk zijn 
daar zij immers het uiteindelijke besluit nemen te kopen;

12. acht de concretisering van een 'gentleman agreement' tussen de Commissie en de 
industrieën van de Europese media op termijn onvermijdelijk, volgens welke het voor 
producties bestemd voor kinderen op verschillende mediadragers: televisie, bioscoop, 
internet en videospelletjes, verplicht is gezondheids- en ludieke vermeldingen aan te 
geven die bedoeld zijn om de Europese jeugd zich ervan bewust te maken hoe belangrijk 
het is sport te beoefenen en groente en fruit te eten om gezond te blijven;

13. is van mening dat de media (televisie, radio, internet) meer dan ooit een pedagogisch 
instrument zijn dat essentieel is voor kennisvergaring over de voedingsgezondheid dat de 
consument praktische adviezen moet geven om hen in staat te stellen het juiste evenwicht
te vinden tussen de dagelijkse consumptie van calorieën en het energieverbruik, en dat
hun uiteindelijk keuzevrijheid moet garanderen;

14. beschouwt de aanname in mei 2006 van de verordening inzake de voedingswaarde- en 
gezondheidsetikettering waardoor de consument eindelijk kon beschikken over 
betrouwbare, niet-misleidende en samenhangende informatie over de 
voedingseigenschappen van de voedingsmiddelen, vooral de voedingsmiddelen met een 
hoog gehalte suiker, zout en bepaalde vetten, als een sterk signaal;
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15. acht een snelle herziening van richtlijn 90/496/EG inzake de voedingswaarde-etikettering 
van levensmiddelen van belang, die zou moeten voldoen aan de doelstellingen van 
vereenvoudiging en harmonisatie van de Europese wetgeving, en aldus aansluit bij de 
aanbevelingen van de betrokkenen uit de industrie en de consumentenverenigingen;

16. interesseert zich sterk voor de 'food signposting'-systemen die zijn ingevoerd in drie 
lidstaten om de voedingsboodschappen te vereenvoudigen, maar wijst erop dat een 
consistente boodschap aan consumenten een bepaalde mate van harmonisatie op dit 
gebied vereist;

Voeding en lichaamsbeweging integreren in de overige communautaire beleidslijnen

17. acht het cruciaal dat de bevordering van een gezonde voeding en lichaamsbeweging een 
politieke prioriteit is, niet alleen voor het DG SANCO, maar tevens voor de directoraten-
generaal Landbouw, Vervoer, Werkgelegenheid, Onderzoek, Onderwijs en Sport van de 
Commissie die communautaire beleidslijnen of programma's uitvoeren die effect hebben 
op de voedingsgezondheid; 

18. verwelkomt met tevredenheid de financiering in het huidige communautaire 
actieprogramma op het gebied van volksgezondheid (2003-2008) van talrijke projecten 
inzake obesitas, acht het essentieel de budgetten duurzaam te maken en het accent te 
leggen op de bevordering van een gezonde levenswijze bij kinderen en jongeren in het 
tweede programma (2007-2013);

19. onderstreept dat informatiecampagnes niet de beste middelen zijn om benadeelde
sociaaleconomische groepen te bereiken. Acties moeten worden aangepast aan lokale 
behoeften, rechtstreekse contacten moeten worden gelegd evenals nauwe samenwerking 
tussen lokale scholen, peuterspeelzalen, kinderartsen en plaatselijke gezondheidsdiensten;

20. roept ertoe op de structuurfondsen te gebruiken voor investeringen in sociaaleconomische
benadeelde gebieden in infrastructuur die lichaamsbeweging stimuleert en veilig vervoer 
zoals fietspaden, en moedigt buiten spelen in een veilige omgeving aan en moedigt 
tegelijkertijd lidstaten aan in deze doelstellingen te investeren; 

21. Verzoekt de Commissie, in samenwerking met de bevoegde ministeries in de lidstaten of 
de regio's, bij te dragen aan de programma's 'Sport op school' in de 'test'-instellingen en 
aan het begin van het jaar aan de leerlingen van iedere geselecteerde school een sporttas 
met het EU-logo te geven met daarin de minimumuitrusting (schoenen, korte broek, T-
shirt); 

22. acht het belangrijk het aspect 'lichaamsbeweging en sport' te integreren in het regionale 
beleid van de Unie, vooral in de vorm van een verbetering van de kwaliteit en de 
toegankelijkheid van de sportieve infrastructuren;

23. Is gevoelig voor de oproep uit de wetenschappelijke wereld tijdens het 10e Internationale 
Congres over Obesitas ten behoeve van een intensivering van het onderzoek teneinde 
beter inzicht te krijgen in de interactie van de genetische factoren en levensstijl die 
aanleiding geven tot de ziekte;
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24. is in dit opzicht verheugd over de financiering door de Gemeenschap van 9 projecten 
geïntegreerd onder de thematische prioriteit 'kwaliteit en voedselveiligheid' van het zesde 
kaderprogramma van onderzoek en ontwikkeling, die nieuwe wegen voorzien om 
obesitas te bestrijden door zich bijvoorbeeld te concentreren op een specifieke 
leeftijdsklasse of door de interactie tussen de genetische, comportementale en de 
verzadigingstoestand te bestuderen;

25. verzoekt erom dat in het kader van het zevende kaderprogramma van onderzoek en 
ontwikkeling de bestrijding van obesitas niet alleen blijft profiteren van de transnationale 
samenwerking tussen onderzoekers op het thematische domein van de voeding, de 
landbouw en de biotechnologie, maar tevens kan worden beschouwd als voorwerp van 
onderzoek van algemeen belang voor diverse disciplines en kan profiteren van financiële 
steun die ten minste gelijk is aan 5% van het gezondheidsdeel; 

26. is zeer bezorgd over de afname van de consumptie van groente en fruit in Europa, die in 
de eerste plaats betrekking heeft op de Europese huishoudens die zich in een zorgelijke 
toestand bevinden, vanwege de prijs van de producten en te weinig informatie over de 
werkelijke voedingswaarde hiervan;

27. wenst een grotere samenhang tussen het gemeenschappelijke landbouwbeleid en het 
gezondheidsbeleid dat in gang is gezet door de Europese Unie, verzoekt de Commissie 
streng te controleren of de Europese subsidies die ontvangen zijn door bepaalde 
industriële sectoren in geen enkel geval dienen om promotionele campagnes te 
financieren die calorierijke producten in een gunstig daglicht stellen;

28. acht een hervorming van de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector 
groenten en fruit onontkoombaar waarvan een van de doelstellingen eruit zou bestaan de 
consumptie van dit soort levensmiddelen met een hoge voedingswaarde te stimuleren. Is 
er overigens van overtuigd dat een stimulerend beleid (prijsverlaging, 
belastingvermindering, andere soorten subsidie) te verkiezen is boven een systeem dat 
berust op de hogere belasting van calorierijke producten ('fat tax') dat uiteindelijk vooral 
de armste Europese huishoudens zou benadelen;

29. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
de lidstaten en de WHO.
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TOELICHTING

'Goede eetgewoonten zijn net een spaarboekje, je moet er lang in investeren voordat het iets 
oplevert'

Simone Lemieux- Professor aan het Institut de nutrition et des aliments fonctionnels de 
l'Université Laval-Québec-2005

De epidemie van obesitas en overgewicht die de Europese burgers treft, spoort ons aan alarm 
te slaan. Veelzeggende cijfers kunnen worden aangehaald, die afkomstig zijn uit het zeer 
nuttige initiatiefadvies dat in 2005 is opgesteld door het Europees Economisch en Sociaal 
Comité, dat weer geënt is op de rapporten die uitgaan van de Wereldgezondheidsorganisatie 
en de internationale taakgroep over obesitas:

- In de Unie van 25, lijden 14 miljoen kinderen aan overgewicht, waarvan 3 miljoen aan 
obesitas; 

- in diverse landen van de EU heeft meer dan de helft van de volwassen bevolking 
overgewicht; tussen 20 en 30% van de volwassenen wordt beschouwd als zwaarlijvig;

- het aantal Europese kinderen dat lijdt aan overgewicht en obesitas stijgt met meer dan 
400.000 gevallen per jaar en dit probleem treft bijna 1 op de 4 kinderen in de gehele Unie van 
25; 

- 10 tot 20% van de kinderen in Noord-Europa heeft overgewicht, terwijl dit aandeel in 
Zuid-Europa, het Verenigd Koninkrijk en Ierland 20 tot 35% bedraagt;

Obesitas is dus een realiteit die ons, overal waar we komen, in de rij voor de bioscoop, doet 
constateren dat het aantal mensen met een duidelijk overgewicht toeneemt. Deze realiteit is 
des te schokkender aangezien het steeds meer Europese kinderen en jongeren betreft. 

Natuurlijk zullen er altijd stemmen zijn die in opstand komen tegen datgene wat, in hun ogen, 
slechts een obsessie is die verband houdt met nieuwe schoonheidsnormen en geen echte 
'welvaartsziekte' van de 21ste eeuw is. De realiteit is dat obesitas (niet te verwarren met 
overgewicht of een paar kilo's te veel), en ook anorexia (wat iets anders is dan gewoon slank 
of enigszins mager) allebei een groot probleem voor de lichamelijke gezondheid vormen. 

Met enige nuances leidt obesitas in alle lagen van de bevolking tot een verhoogd risico van 
overlijden dat te wijten is aan hiermee verbonden ziekten zoals diabetes type 2, hoge 
bloeddruk en hartaandoeningen.  

We mogen ons dus gelukkig prijzen met het debat dat in december 2005 door de Commissie 
met de redactie van het groenboek in gang werd gezet met als doel ons te laten nadenken over 
wat de beste middelen zijn om obesitas te bestrijden en tegelijkertijd een gezonde voeding en 
regelmatige beoefening van een lichamelijke activiteit te bevorderen. 
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Dit initiatief volgt op de oprichting in maart 2005 van het Europese actieplatform op het 
gebied van voeding, lichaamsbeweging en gezondheid dat de vertegenwoordigers van de 
industriële sectoren, de nationale autoriteiten en de ngo's regelmatig bijeenbrengt. Dit alles 
onder auspiciën van het DG SANCO. 

De rapporteur prijst zich overigens gelukkig met deze open en vernieuwende methode van 
overleg die het, naar zij hoopt, in de toekomst mogelijk zal maken de grote 
gemeenschappelijke actielijnen op EU-niveau te brengen. 

Wat betreft het gedeelte 'lichaamsbeweging', dat de helft van de vergelijking en dus van de 
oplossing vormt (de beroemde 30 minuten lichaamsbeweging per dag die menig arts 
adviseert), wenst de rapporteur meteen een verduidelijking toe te voegen: onderwijs en sport 
zijn voor alles nationale of regionale bevoegdheden.

Weliswaar zijn de educatieve waarden van sport onderkend door de Europese Raad van Nice 
van december 2000, en weliswaar stond ook het Europese jaar 2004 in het teken van 
onderwijs door sport, maar dat neemt niet weg dat de speelruimte van de Unie nogal beperkt 
is. 

Natuurlijk moeten sommige wegen verkend worden: de campagnes voor de bewustmaking 
van lichaamsbeweging via verschillende media, thematische partnerschappen met de 25 
ministeries van Onderwijs en de EUPEA (European physical education teacher assocation) en 
vooral het in beschouwing nemen van het sportieve aspect in het regionale beleid. 

Het is eveneens belangrijk te onderstrepen dat de overheid laat heeft gereageerd op deze 
ziekte van de moderne tijd. Opgemerkt dient te worden dat, in tegenstelling tot bepaalde 
heersende opvattingen, obesitas niet alleen voorkomt in de geïndustrialiseerde landen, maar 
dat ook andere bevolkingsgebieden worden getroffen zoals Azië en Oceanië, met recordcijfers 
bij de Melanesiërs en Micronesiërs, en de landen van het mediterraan bassin. 

De Europese Commissie heeft haar eerste preventieproject ter bestrijding van obesitas in 1998 
in samenwerking met de Universiteit van Kreta gefinancierd. Op het niveau van de lidstaten is 
het de verdienste van Frankrijk in 2000 het eerste nationale voedings- en gezondheidsplan te 
hebben geïnitieerd. Overigens nam in hetzelfde jaar de Raad haar eerste resolutie aan over het 
thema gezondheid en voeding. 

Sindsdien heeft de meerderheid van de lidstaten maatregelen genomen die erop gericht zijn 
een gezonde voeding en regelmatige lichaamsbeweging te bevorderen vanaf de kindertijd. 

Wat betreft het gedeelte voeding, hebben ze hetzij de weg van de wetgeving, hetzij de weg 
van het actieplan, of allebei gebruikt. Tevens hebben ze zich de middelen eigengemaakt en 
aldus een heel arsenaal aan stimulerende maatregelen, beperkende maatregelen of zelfs 
verbodsmaatregelen voorgesteld. 

Deze acties die op nationaal vlak zijn uitgevoerd betreffen gebieden die variëren van: 

- de voedseletikettering van bepaalde voedingsmiddelen (met de 'food signposting'-
systemen die zijn ingevoerd in het Verenigd Koninkrijk, Finland en Zweden), 
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- de aanwezigheid of de verwijdering van verkoopautomaten met dranken of 
voedingsmiddelen in bepaalde onderwijsinstellingen (Frankrijk, Verenigd Koninkrijk), 

- directe reclame aan kinderen jonger dan 12 jaar (is beperkt in het Europa van de 25 en 
alleen in Zweden verboden), 

- de voedingsmiddelen en additieven die worden gebruikt bij de samenstelling van 
gerechten in schoolkantines (besluit van de Letse regering om per 1 november 2006 kinderen 
te verbieden voedingsmiddelen en dranken te consumeren die kunstmatige additieven, 
kleurstoffen of cafeïne bevatten), 

- producten die zijn vervaardigd met gehydrogeneerde plantaardige vetten of margarine 
en die een aanzienlijke concentratie trans-vetzuren bevatten (Denemarken heeft in 2003 een 
wet aangenomen die de blootstelling aan trans-vetzuren beperkt)

De rapporteur heeft welbewust voor de mogelijkheid gekozen hier voorbeelden te noemen 
van maatregelen die zijn getroffen door de lidstaten, waarvan vele berusten op de lijn 
'voorkomen-verbieden'. Door deze welbewuste keuze kan de rapporteur een huidige tendens 
van de wetgever onderstrepen die erop gericht is 'hard aan te komen' wat betreft de strijd 
tegen obesitas door maatregelen hetzij voor het verbieden van bepaalde bestanddelen in 
voedingsmiddelen, hetzij voor het behoeden van de consument tegen zeer calorierijke 
producten. 

De rapporteur is bovendien van mening dat het voorbarig is een voorlopig of definitief 
oordeel te vellen over deze verschillende nationale beleidslijnen, aangezien de meeste ervan 
nog maar net gelanceerd zijn! 

Dat is overigens de eerste reden die haar ertoe brengt niet voor te stellen een van de 
bovengenoemde vijf maatregelen tot Europees niveau uit te breiden. De andere reden is haar 
voorkeur voor open en positieve voorstellen die weinig compatibel zijn met de logica van het 
verbieden. Een logica die weinig resultaat oplevert bij kinderen, aangezien hun neiging om 
iets wat verboden is, toch te doen nogal sterk is. 

Aldus komt de filosofie die de basis vormt van de uitwerking van het rapport overeen met de 
filosofie van het stimuleren, in plaats van die van het verbieden van bepaalde 
voedingsmiddelen. 

De rapporteur onderkent ook dat korte metten gemaakt moet worden met de politieke 
correctheid die leidt tot nietsdoen: wie gelooft tegenwoordig nog dat er geen goede en 
verkeerde voedingsmiddelen bestaan vanuit het oogpunt van de voedingswaarde! 

Zij wenst hier duidelijk te verkondigen dat er wat haar betreft en zonder enige twijfel gezonde 
voedingsmiddelen bestaan met een hoge voedingswaarde en 'rommel' die zeer calorierijk is. 
En dat het de eerste voedingsmiddelen zijn, met name groente en fruit - waarvan de 
consumptie al sinds meer dan een decennium in een vrije val terecht is gekomen en waarvan 
men weet hoe belangrijk ze zijn voor de gezondheid - die het voorwerp zouden moeten 
vormen van stimulerende beleidsmaatregelen door de Europese Unie. 
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Wat betreft het gemeenschappelijke landbouwbeleid, maakt de rapporteur zich de talrijke 
kritieken eigen die geuit zijn over het gebrek aan doeltreffendheid ervan. In de huidige vorm 
heeft het gemeenschappelijke landbouwbeleid zijn beste tijd gehad; er dient een radicale 
hervorming plaats te vinden en er dienen oplossingen te worden aangedragen voor de 
producenten van de verschillende producten, maar ook de consumenten, op zoek naar een 
gezonde en gevarieerde voeding die voldoet aan de voedingsdoelstellingen.  

Toegepast op de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit 
adviseert de rapporteur een nieuw Europees beleid waarvan een van de hoofddoelen bestaat 
uit de stimulering van de consumptie van dit soort voedingsmiddelen met een grote 
voedingswaarde. Bovendien is zij ervan overtuigd dat een stimulerend beleid (prijsverlaging, 
belastingvermindering, andere soorten subsidie) te verkiezen is boven een systeem dat berust 
op de hogere belasting van calorierijke producten ('fat tax') dat uiteindelijk vooral de armste 
Europese huishoudens zou benadelen.

Aldus invloed uitoefenen op diverse communautaire beleidslijnen door daartussen synergieën 
te scheppen is volgens de rapporteur voor Europa het meest directe middel, en misschien ook 
het moeilijkste middel gezien de vele spelers in het spel, om zijn meerwaarde in de strijd te 
gooien voor de verandering van de voedingsgewoonten en de manier van leven in het 
algemeen. 

Deze methode, die betrekking heeft op meerdere sectoren, ligt in de rechte lijn van de 
boodschap die is afgegeven door de Raad in haar resolutie van 14 december 2000 die onder 
punt 12 onderstreept: 'dat vele communautaire beleidsmaatregelen, met name op het gebied 
van volksgezondheid, landbouw, visserij, onderzoek, vervoer, consumentenbescherming en 
interne markt, een zodanige invloed hebben dat die nationale beleidsmaatregelen op het 
gebied van de voeding slechts ten volle effectief kunnen zijn, indien bij de vaststelling en 
uitvoering van de betrokken communautaire beleidsmaatregelen rekening wordt gehouden 
met het aspect gezonde voeding'.

Daarom zijn talrijke concrete voorstellen geformuleerd en betreffen deze verschillende 
beleidsmaatregelen waarmee de Europese Unie kan optreden. Bijvoorbeeld:

- in het kader van het 7e kaderprogramma van onderzoek en ontwikkeling is het 
belangrijk financieringen te voorzien in het kader van het traditionele gedeelte van de 
voeding, de landbouw en de biotechnologie, maar dient ook het onderzoek naar andere 
factoren te worden begunstigd en dienen dus gemeenschappelijke projecten met diverse 
disciplines gefinancierd te worden (sociaaleconomisch, gezondheid)

- op het gebied van het audiovisuele beleid en de bescherming van de consumenten: de
rapporteur stelt voor een 'gentleman's agreement' in te voeren tussen de Commissie en de 
industrieën van de Europese media volgens welke het voor producties bestemd voor 
kinderen op verschillende mediadragers: televisie, bioscoop, internet en videospelletjes, 
verplicht is gezondheids- en ludieke vermeldingen aan te geven die bedoeld zijn om de 
Europese jeugd zich ervan bewust te maken hoe belangrijk het is sport te beoefenen en 
groente en fruit te eten om gezond te blijven;

- op het terrein van het onderwijs en sport: de Commissie beschikt over de middelen, in 
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samenwerking met de bevoegde ministeries in de lidstaten of de regio's, om programma's 
'Sport op school' in de 'test'-instellingen te starten en aan het begin van het jaar de leerlingen 
van iedere geselecteerde school een sporttas met het EU-logo te geven met daarin de 
minimumuitrusting (schoenen, korte broek, T-shirt); 

- in het kader van de structuurfondsen: de economische en sociale cohesie van de Unie 
is een belangrijk doel van het opbouwen van Europa. Aangezien obesitas de overhand heeft in 
de meest kansarme lagen van de bevolking, is het essentieel om de bevordering van een 
gezonde levenswijze voor de bevolkingsgroepen in de stad en op het platteland te integreren 
in het kader van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO), zoals vastgesteld voor de nieuwe periode 2007-2013.

Kortom, de strijd tegen obesitas is nog maar net begonnen, en dient een politieke prioriteit te 
worden voor alle lidstaten en ook en vooral voor Europa. De Unie heeft een troefkaart te 
spelen om de communautaire beleidslijnen aan te passen aan de dagelijkse beslommeringen 
van de burgers op het gebied van de gezondheid en de kwaliteit van leven in het algemeen. 

Onderkend dient te worden dat een goede voeding een leefgewoonte is die voor de 
verbetering van de gezondheid net zo belangrijk is als lichaamsbeweging en niet roken. 


