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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o Zelenej knihe „Podpora zdravého stravovania a telesnej aktivity: európsky rozmer 
prevencie nadváhy, obezity a chronických ochorení“
(2006/(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zelenú knihu Komisie „Podpora zdravého stravovania a telesnej aktivity: 
európsky rozmer prevencie nadváhy, obezity a chronických ochorení“(KOM(2005)637),

– so zreteľom na prijatie globálnej stratégie pre výživu, telesnú aktivitu a zdravie na 57. 
svetovom zdravotníckom zhromaždení v máji 2004,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 28. 
septembra 2005 na tému „Obezita v Európe – poslanie a povinnosti partnerov občianskej 
spoločnosti” (SOC/201),

– so zreteľom na uznesenie Rady zo 14. decembra 2000 o zdraví a výžive [2001/C 20 
23.01],

– so zreteľom na závery Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a záležitosti 
spotrebiteľa z 3. júna 2005 „Obezita, výživa a telesná aktivita“,

– so zreteľom na neformálne stretnutie ministrov športu EÚ, ktoré sa konalo 19. – 20. 
septembra 2005, na ktorom britské predsedníctvo navrhlo vytvorenie pracovnej skupiny 
pre šport a zdravie,

– so zreteľom na výzvu vedcov z 10. medzinárodného kongresu o obezite (ICO 2006), ktoré 
sa konalo 3. až 8. septembra 2006 v Sydney,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A6-0000/2006),

A. keďže počet osôb, ktoré trpia obezitou sa v rámci Únie za posledných 30 rokov 
neobyčajne zvýšil, keďže rytmus rastu tohto fenoménu je rovnaký ako v USA na začiatku 
90. rokov a keďže za ľudí s nadváhou alebo obezitou sa dnes v Európe považuje takmer 
27 % mužov a 38 % žien, 

B. keďže obezita sa dotýka i viac než troch miliónov detí, čo je 1 zo 4 detí v Európe, keďže 
miera rastu je alarmujúca a predstavuje takmer 400 000 nových prípadov za rok, 

C. keďže príjem energie bol medzi veľkými skupinami obyvateľstva od 50. rokov stabilný, 
ibaže zmeny životného štýlu viedli k zníženiu telesnej aktivity i fyzickej práce a tak znížili 
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spotrebu energie, čo spôsobilo nerovnováhu medzi energetickými potrebami a prísunom 
energie,

D. keďže mnohé projekty a štúdie potvrdili, že vo výskyte obezity existujú rozdiely spojené 
so socioekonomickým prostredím, keďže choroba je častejšia v rodinách s malým 
množstvom disponibilných finančných prostriedkov a s nedostatočnou úrovňou vzdelania,

E. keďže podľa správy WHO za rok 2005 o zdraví v Európe patrí medzi sedem hlavných 
rizikových faktorov chorôb nadváha, nedostatočná konzumácia ovocia a zeleniny 
a nedostatok telesnej aktivity, a keďže je teda dôležité konať v týchto troch činiteľoch 
zdravia súčasne,

F. keďže však vzhľadom na právomoci, ktoré jej zverili zmluvy, má Únia hrať zásadnú 
úlohu v otázke ochrany spotrebiteľov prostredníctvom zdravého stravovania 
a konzumácie ovocia a zeleniny, a to tam, kde vo veci podpory telesnej aktivity a športu 
budú kroky Spoločenstva nutne sprevádzať kroky členských štátov, regiónov a miest 
Európy,

G. keďže socioekonomický vplyv chorôb spojených s problémami nadváhy, ktoré už 
predstavujú 4 až 7 % celkových výdavkov členských štátov na zdravotníctvo, a to pri 
vedomí toho, že celkové náklady obezity zohľadňujúce zvýšené riziko nezamestnanosti, 
pracovnej neschopnosti či invalidity, ešte nebol podrobený presnému vedeckému 
vyhodnoteniu,

H. keďže väčšina členských štátov zaviedla politiky na boj proti problému obezity a na 
zvýšenie úrovne zdravia svojho obyvateľstva, pričom vlády prijali isté zákazy tam, kde si 
iné zvolili cestu podpory, 

I. keďže niektoré členské štáty prijali napríklad rozhodnutie obmedziť alebo zakázať 
prítomnosť automatov v školskom prostredí z dôvodu slabej ponuky a zanedbateľného 
priestoru vyhradeného pre nápoje s nízkym obsahom cukru, pre ovocie a zeleninu a pre 
takzvané diétne výrobky,

J. keďže sledujúc so záujmom dobrovoľné záväzky, ktoré nedávno prijali na jednej strane 
európski výrobcovia nealkoholických nápojov, a to obmedziť komerčnú ponuku určenú 
deťom do 12 rokov veku a zároveň uprednostniť prístup k rôznorodejším nápojom
v školách, a na druhej strane dvaja „giganti“ odvetvia rýchleho stravovania, a to uvádzať 
na obaloch hamburgerov a kornútoch na zemiakové hranolčeky nutričnú hodnotu, 

K. keďže táto zelená kniha je súčasťou globálneho postupu iniciovaného na európskej úrovni, 
ktorý chce riešiť najnebezpečnejšie faktory pre zdravie, medzi ktoré patria zlé stravovacie 
návyky a nedostatok telesnej aktivity, ktoré sú rovnako ako užívanie tabaku a prehnané 
užívanie alkoholu zdrojom istých typov rakoviny, chorôb dýchacieho ústrojenstva 
a kardiovaskulárnych chorôb, osteoporózy a cukrovky typu 2, 
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L. keďže 11. septembra 2006 Komisia predložila výsledky verejnej konzultácie nasledujúcej 
po zelenej knihe, ktoré obhajovali predovšetkým činnosť Únie pokrývajúcu rôzne politiky 
Spoločenstva a priznávali zvláštnu pozornosť deťom a mládeži,

M. keďže Spoločenstvo má zohrať aktívnu úlohu v rámci spoločných politík alebo ako 
doplnok krokov 25 členských štátov v otázke informačných kampaní, zvyšovania 
povedomia spotrebiteľov o probléme obezity, oživenia konzumácie ovocia a zeleniny 
v rámci SPP, financovania výskumných, vzdelávacích a športových projektov, a prijatie 
novej alebo revidovanej právnej úpravy, ktorá by mala reálny vplyv na nutričné zdravie 
európskych občanov.

Obezita: politická priorita?

1. teší sa z angažovanosti Komisie v prospech zdravej výživy a telesnej aktivity, žiada, aby 
bol boj proti obezite v budúcnosti považovaný za politickú prioritu vo všetkých 
európskych hlavných mestách; 

2. konštatuje s trpkosťou, že napriek mobilizácii niekoľkých členských štátov sa obezita 
dotýka stále väčšej časti obyvateľstva a že ak bude táto tendencia pokračovať, zlé 
stravovanie a telesná nečinnosť zrejme predbehnú tabak ako prvú príčinu úmrtí, ktorej 
možno predísť; 

3. odporúča všetkým členským štátom, aby oficiálne uznali obezitu za chronickú chorobu 
s cieľom predísť akejkoľvek forme stigmatizácie obéznych osôb a pripraviť systémy 
zdravotného poistenia na poskytovanie starostlivosti; 

4. očakáva preto zo strany ministrov zdravotníctva, ktorí sa zídu 15. až 17. novembra 2006 
v Istanbule v rámci ministerskej konferencie WHO o boji proti obezite pevnú 
angažovanosť sprevádzanú presnými cieľmi; 

5. bezvýhradne podporuje spustenie európskej platformy pre činnosť v súvislosti so 
stravovaním, telesnou aktivitou a zdravím v marci 2005 a s uspokojením víta metódu 
uplatňovanú GR SANCO, teda metódu stáleho dialógu s priemyselnými odvetviami, 
s národnými úradmi a s MVO;

6. považuje za krok správnym smerom tendenciu, ktorá dnes prevláda v rôznych odvetviach 
európskeho potravinárskeho priemyslu, konať konkrétne s cieľom inak zamerať 
komerčnú ponuku pre deti a v prospech zavedenia uvádzania nutričnej hodnoty svojich 
potravín a nápojov;

Informovať spotrebiteľa od detstva

7. odhaduje, že každá politika prevencie obezity a dohľadu nad ňou musí byť zameraná na 
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celú dĺžku života, a to od prenatálneho obdobia až po pokročilý vek; odhaduje tiež, že je 
potrebné venovať osobitnú pozornosť detstvu ako etape života, kde sa vytvára veľká časť 
stravovacích návykov;

8. pripomína, že škola je miesto, kde deti trávia najdlhší čas a je preto veľmi dôležité, aby 
školské prostredie bolo už od počiatku pre dieťa vhodné čo sa týka vzdelávania s chuťou 
a úsilím, pravidelnej telesnej aktivity a propagácie zdravého spôsobu života;

9. naliehavo žiada o rýchlu konkretizáciu záväzkov, ktoré európske výrobné odvetvie 
nealkoholických nápojov prijalo 20. decembra 2005 v rámci svojho etického kódexu, 
najmä záväzku obmedziť svoje komerčné aktivity na základných školách; 

10. odhaduje, že prítomnosť automatov na vysokých a stredných školách, ak je povolená, 
musí v každom prípade zodpovedať presným zadávacím podmienkam založeným na 
nutričnom prístupe a na rôznorodej ponuke predávaných výrobkov;

11. odsudzuje početnosť a intenzitu televíznych reklamných a propagačných kampaní 
potravín určených výhradne pre deti, zdôrazňuje, že takéto obchodné praktiky 
nepodporujú zdravé stravovacie návyky a treba ich pre budúcnosť obmedziť; zdôrazňuje 
navyše, že existujú silné dôkazy o tom, že reklama v televízii ovplyvňuje krátkodobú 
štruktúru spotreby detí vo veku medzi 2. a 11. rokom; domnieva sa však predsa len, že od 
chvíle konečného rozhodnutia rodičov kúpiť príslušnú potravinu nastupuje ich 
individuálna zodpovednosť;

12. považuje v tejto chvíli za nevyhnutnú konkretizáciu „džentlmenskej dohody“ medzi 
Komisiou a odvetviami európskych médií, ktorá by obsahovala povinné uvádzanie 
zdravotných a hravých upozornení určených na zvýšenie povedomia európskej mládeže 
o dôležitosti športových aktivít a konzumácie ovocia a zeleniny na zachovania dobrého 
zdravotného stavu v produkciách určených pre deti v rôznych médiách: v televízii, v kine, 
na internete a vo videohrách;

13. domnieva sa, že médiá (televízia, rádio, internet) sú pri výučbe nutričného zdravia viac 
než kedykoľvek predtým základným pedagogickým nástrojom, ktorý musí dávať 
spotrebiteľom praktické rady, aby im umožnil nájsť správnu rovnováhu medzi 
každodennou konzumáciou kalórií a spotrebou energie, a napokon im zabezpečiť slobodu 
výberu;

14. považuje za silný signál schválenie nariadenia týkajúceho sa výživových a zdravotných 
tvrdení o potravinách v máji 2006, ktoré spotrebiteľovi konečne umožní získať 
spoľahlivé, neklamlivé a koherentné informácie o nutričných vlastnostiach 
potravinárskych výrobkov, a to najmä tých, ktoré obsahujú väčšie množstvo cukru, soli 
a niektorých tukov; 

15. považuje za dôležitú rýchlu revíziu smernice 90/496/ES o nutričnom označovaní 
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potravín, ktorá by zodpovedala cieľom zjednodušenia a harmonizácie európskej 
legislatívy a tým by spojila odporúčania priemyselných hráčov a združení spotrebiteľov;

16. má veľký záujem o systémy značenia potravín zavedené v troch členských štátoch 
s cieľom zjednodušiť informácie o nutričných hodnotách, ale zdôrazňuje, že konzistentný 
odkaz pre spotrebiteľov si v tejto oblasti vyžaduje istý stupeň harmonizácie;

Zahrnutie výživy a telesnej aktivity do ostatných politík Spoločenstva

17. považuje za kľúčové, aby podpora zdravého stravovania a telesnej aktivity nebola 
politickou prioritou len pre GR SANCO, ale tiež pre generálne riaditeľstvá Komisie pre 
poľnohospodárstvo, dopravu, zamestnanosť, výskum, vzdelávanie a šport, ktoré realizujú 
politiky alebo programy Spoločenstva, ktoré majú vplyv na nutričné zdravie; 

18. s uspokojením víta financovanie rôznych projektov o obezite v rámci súčasného akčného 
programu Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003 – 2008), považuje za veľmi 
dôležité, aby sa upevnil rozpočet a položil dôraz na propagáciu zdravého spôsobu života 
u detí a mládeže v druhom programe (2007 – 2013);

19. zdôrazňuje, že informačné kampane nie sú najlepšími nástrojmi na komunikáciu so 
znevýhodnenými socioekonomickými skupinami; domnieva sa, že jednotlivé kroky sa 
musia prispôsobiť miestnym potrebám, musí sa zriadiť priamy kontakt, ako aj úzka 
spolupráca medzi miestnymi školami, škôlkami, detskými lekármi, a miestnymi 
zdravotníckymi službami;

20. žiada, aby sa štrukturálne fondy využívali na investície do infraštruktúry 
v socioekonomicky znevýhodnených oblastiach, ktorá uľahčí telesnú aktivitu a bezpečnú 
dopravu, ako napríklad jazdné pruhy pre bicykle, a zároveň podporuje hranie sa vonku 
v bezpečnom prostredí; zároveň vyzýva členské štáty, aby investovali do týchto cieľov; 

21. žiada Komisiu v spolupráci s príslušnými ministrami členských štátov alebo regiónmi, 
aby sa zúčastnili na programoch „Šport v škole“ v „testovacích“ zariadeniach a ponúkli 
na začiatku roka žiakom každej vybranej školy športovú tašku s logom EÚ a minimálnym 
vybavením (obuv, šortky, tričko); 

22. považuje za dôležité začleniť rozmer „cvičenie a šport“ do regionálnej politiky Únie, 
predovšetkým vo forme zlepšenia kvality a dostupnosti športovej infraštruktúry;

23. vníma výzvu vedeckého sveta vyslanú počas 10. medzinárodného kongresu o obezite, 
ktorý podporuje zintenzívnenie výskumu, aby sme lepšie pochopili interakciu 
genetických faktorov a životného štýlu, z ktorých sa rodí choroba;

24. v tejto súvislosti je potešený tým, že Spoločenstvo financuje 9 integrovaných projektov 
v rámci tematickej priority „kvalita a bezpečnosť stravovania“ šiesteho rámcového 
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programu pre výskum a vývoj, ktoré počítajú s novými spôsobmi boja proti obezite, 
pričom sa sústreďujú napríklad na osobitnú vekovú triedu alebo študujú interakciu medzi 
genetickými faktormi, chovaním a sýtosťou;

25. žiada, aby v rámci 7. rámcového programu pre výskum a vývoj boj proti obezite nielen 
naďalej využíval nadnárodnú spoluprácu vedcov v tematickej oblasti výživy, 
poľnohospodárstva a biotechnológií, ale aby sa mohol považovať za spoločný predmet 
výskumu viacerých disciplín a získať finančnú podporu rovnajúcu sa aspoň 5 % objemu 
určeného pre zdravotníctvo; 

26. je veľmi znepokojený znížením spotreby ovocia a zeleniny v Európe, ktoré sa dotýka 
predovšetkým európskych domácností v ťažkej situácii, a to z dôvodu ceny výrobkov 
a príliš slabej informovanosti o ich skutočnej dietetickej hodnote;

27. naliehavo žiada väčšiu koherenciu medzi spoločnou poľnohospodárskou politikou 
a zdravotníckymi politikami iniciovanými Európskou úniou, žiada Komisiu, aby prísne 
kontrolovala to, aby sa európske dotácie, ktoré získavajú niektoré priemyselné odvetvia, 
v žiadnom prípade nepoužívali na financovanie reklamných kampaní prezentujúcich v 
priaznivom svetle vysokokalorické výrobky;

28. považuje za nevyhnutnú reformu spoločnej organizácie trhov s ovocím a zeleninou, ktorá 
by okrem iných cieľov smerovala k oživeniu konzumácie tohto typu výrobkov s vysokou 
dietetickou hodnotou; je presvedčený, okrem iného, že podporná politika (pokles cien, 
zníženie daní, iné typy dotácií) je vhodnejšia než systém spočívajúci na vyššom zdanení 
kalorických produktov („daň z tukov“), ktorý by nakoniec trestal predovšetkým 
najskromnejšie európske domácnosti;

29. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, členským štátom a 
WHO.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

„Dobré stravovacie návyky, to je ako vkladná knižka: je treba dlho investovať, kým to 
prinesie zisk“

Simone Lemieux, profesorka Inštitútu pre výživu a funkčné potraviny Univerzity Laval-
Québec, 2005

Epidémia obezity a nadváhy, ktorá sužuje európskych občanov, nás núti vyslať núdzový 
signál. Možno citovať výrečné čísla, sú vyňaté z veľmi užitočnej iniciatívnej správy 
vypracovanej v roku 2005 Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, ktorý sa sám 
inšpiroval správami Svetovej zdravotníckej organizácie a medzinárodnej osobitnej skupiny 
pre obezitu:

– v Únii s 25 členmi trpí až 14 miliónov detí nadváhou, z toho 3 milióny obezitou;

– vo viacerých štátoch EÚ má viac než polovica dospelého obyvateľstva nadváhu, 20 až 
30 % dospelých sa považuje za obéznych;

– počet európskych detí, ktoré trpia nadváhou a obezitou rastie o vyše 400 000 prípadov 
za rok a tento problém sa prakticky dotýka 1 zo 4 detí v EÚ s 25 členmi;

– 10 až 20 % detí v severnej Európe má nadváhu, zatiaľ čo v južnej Európe, Spojenom 
kráľovstve a v Írsku je tento podiel 20 až 35 %.

Obezita je teda realitou, ktorá nás na rohu ulice, v rade na lístky do kina, núti konštatovať 
rastúci počet osôb so zjavnou nadváhou. Táto realita kričí o to viac, že sa stále viac a viac 
dotýka európskych detí a dospievajúcich.

Určite budú vždy existovať hlasy, ktoré sa budú ozývať proti tomu, čo je v ich očiach len 
posadnutosť spojená s novými estetickými štandardmi a nie skutočná „civilizačná choroba“ 
21. storočia. Realitou je, že obezita (ktorá sa nesmie zamieňať s nadváhou alebo s niekoľkými 
kilami navyše) rovnako ako predtým anorexia (opäť nezamieňať s prostou štíhlosťou či 
miernou chudosťou) sú obe veľkým problémom pre telesné zdravie.

S mnohými odchýlkami je obezita stále viac prítomná vo všetkých vrstvách obyvateľstva so 
zvýšeným rizikom úmrtia na príbuzné choroby ako cukrovka typu 2, vysoký krvný tlak 
a srdcové choroby.

Je preto treba vysloviť spokojnosť s diskusiou, ktorú podnietila Komisia vydaním zelenej 
knihy v decembri 2005 s cieľom primäť nás zamyslieť sa nad lepšími prostriedkami boja proti 
obezite s uprednostnením zdravého stravovania a pravidelnej telesnej aktivity.
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Táto iniciatíva nadväzuje na spustenie európskej platformy pre činnosť v súvislosti so 
stravovaním, telesnou aktivitou a zdravím v marci 2005, v rámci ktorej sa pravidelne 
schádzajú predstavitelia priemyselných odvetví, národné úrady a MVO, a to pod záštitou GR 
SANCO. 

Spravodajkyňa je predovšetkým potešená z tejto otvorenej a novátorskej metódy zosúladenia, 
ktorá v budúcnosti, ako dúfa, umožní vydať sa smerom veľkých spoločných aktivít, ktoré sa 
budú realizovať na úrovni Európskej únie. 

Pod heslom „telesná aktivita“, ktoré je polovicou rovnice a teda i riešenia (slávnych 30 minút 
každodennej telesnej aktivity, ktoré navrhujú mnohí lekári), chce spravodajkyňa hneď na 
úvod uviesť jedno spresnenie: vzdelávanie a šport sú právomoci predovšetkým národné a 
regionálne.

Iste, vzdelávacie hodnoty športu uznala Európska rada v Nice v decembri 2000, iste, európsky 
rok 2004 bol venovaný vzdelávaniu prostredníctvom športu, ale to nemení nič na veci, že 
manévrovací priestor Únie je veľmi obmedzený.

Samozrejme, niektoré cesty je potrebné preskúmať: kampane na zvyšovanie povedomia 
verejnosti o telesných aktivitách prostredníctvom rôznych médií, tematická spolupráca s 25 
ministrami školstva a s EUPEA (Európskym združením učiteľov telesnej výchovy) a najmä 
zohľadnenie športovej problematiky v regionálnej politike.

Je tiež dôležité zdôrazniť oneskorenú odpoveď verejnej moci na túto chorobu modernej doby. 
Je treba spresniť, že na rozdiel od niektorých predstáv sa obezita nedotýka len 
industrializovaných krajín, ale má vplyv aj na iné populácie, ako napríklad v Ázii či Oceánii, 
s rekordnou mierou v Melanézii a Mikronézii, alebo i v krajinách Stredozemia.

Európska komisia financovala svoj prvý projekt boj proti obezite v roku 1998 v spolupráci 
s Krétskou univerzitou. Na úrovni členských štátov patrí prvenstvo v iniciovaní prvého 
národného plánu pre výživu a zdravie Francúzsku, a to v roku 2000. V tom istom roku prijala 
Rada prvé uznesenie na tému zdravia a výživy.

Odvtedy väčšina členských štátov prijala opatrenia na podporu zdravého stravovania 
a pravidelnej telesnej aktivity od detstva. 

Čo sa týka témy stravovania, použili buď legislatívnu cestu, alebo cestu akčného plánu, alebo 
obe. Poskytli si aj prostriedky a tak vytvorili celú zásobu podporných opatrení, obmedzení či 
zákazov. 

Tieto kroky na národnej úrovni sa týkajú rôznych oblastí, ako napríklad:

– označenie nutričných hodnôt niektorých potravinových výrobkov (so systémom „food 
signposting“ zavedeným v Spojenom kráľovstve, vo Fínsku a vo Švédsku), 
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– prítomnosť alebo stiahnutie automatov na nápoje a potraviny v niektorých školských 
zariadeniach (Francúzsko, Spojené kráľovstvo), 

– priama reklama pre deti do 12 rokov veku (obmedzená v Európe 25 krajín a zakázaná 
len vo Švédsku), 

– potraviny a prísady vstupujúce do zloženia jedál v školských jedálňach (rozhodnutie 
lotyšskej vlády s účinnosťou od 1. novembra 2006 zakázať, aby deti konzumovali nápoje 
obsahujúce umelé prísady, farbivá alebo kofeín), 

– výrobky vyrobené s hydrogenovanými mastnými kyselinami alebo s margarínom 
a obsahujúce významnú koncentráciu trans-mastných kyselín (Dánsko prijalo v roku 2003 
zákon znižujúci vystavenie trans-mastným kyselinám).

Spravodajkyňa zámerne zvolila možnosť citovať tu prípady krokov členských štátov, 
z ktorých mnohé sa nachádzajú na osi „prevencia – zákaz“, Táto zámerná voľba 
spravodajkyni umožňuje, aby už teraz zdôraznila tendenciu zákonodarcu „pevne zasiahnuť“ 
v oblasti boja proti obezite či už pomocou opatrení zakazujúcich niektoré potravinové zložky, 
alebo pomocou opatrení upozorňujúcich spotrebiteľa na veľmi kalorické výrobky. 

Spravodajkyňa sa okrem iného domnieva, že je predčasné tieto rôzne národné politiky 
predbežne či definitívne posudzovať, keďže väčšina z nich bola len nedávno spustená. 

To je teda prvý dôvod, ktorý ju vedie k tomu, že nenavrhuje také či onaké rozšírenie piatich 
vyššie spomínaných krokov na európsku úroveň. Ďalším dôvodom je, že uprednostňuje 
otvorené a pozitívne riešenia, ktoré nie sú veľmi kompatibilné s logikou zákazu. Logikou, 
ktorá dáva pri deťoch slabé výsledky, keďže ich vôľa vzdorovať zákazom je pomerne silná. 

Práve preto stojí za vypracovaním tejto správy skôr filozofia navádzania než filozofia zákazu 
istých potravinových výrobkov. 

Spravodajca takisto uznáva, že je potrebné skoncovať s politickou korektnosťou, ktorá vedie 
k nečinnosti: kto si dnes môže skutočne myslieť, že neexistujú z nutričného hľadiska dobré 
a zlé potraviny! 

Chce tu zreteľne oznámiť, že podľa nej a bez akýchkoľvek pochybností existujú zdravé 
potraviny so silne dietetickým obsahom a „podradné“ potraviny s vysokým obsahom kalórií. 
A že práve tie prvé, predovšetkým ovocie a zelenina, spotreba ktorých klesá voľným pádom 
už viac než desaťročie a u ktorých poznáme ich význam pre zdravie, by sa mali stať 
predmetom podporných politík zo strany Európskej únie.

Čo sa týka spoločnej poľnohospodárskej politiky, preberá spravodajkyňa početné kritiky na 
jej nedostatočnú efektivitu. V jej dnešnej podobe, SPP si už svoje prežila, je nutné podstúpiť 
radikálnu reformu a dať odpovede výrobcom v rôznych odvetviach, ale i spotrebiteľom, pre 
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výskum zdravého a rôznorodého stravovania zodpovedajúceho nutričným cieľom. 

Čo sa týka spoločnej organizácie trhov s ovocím a zeleninou, spravodajkyňa odporúča novú 
európsku politiku, ktorá by ako jeden z hlavných cieľov smerovala k oživeniu konzumácie 
tohto typu potravín s vysokou dietetickou hodnotou. Je okrem toho presvedčená, že podporná 
politika (pokles cien, zníženie daní, iné typy dotácií) je vhodnejšia než systém spočívajúci na 
vyššom zdanení kalorických produktov („daň z tukov“), ktorý by nakoniec trestal 
predovšetkým najskromnejšie európske domácnosti.

Konať takto v niekoľkých politikách Spoločenstva vytvárajúc synergiu medzi nimi je podľa 
spravodajkyne tým najpriamejším, a možno i najzložitejším, vzhľadom na množstvo aktérov 
v hre, prostriedkom pre Európu, aby priniesla svoju pridanú hodnotu do boja za zmenu 
stravovacích návykov a spôsobu života vôbec. 

Tento viacodvetvový prístup je v priamej línii odkazu, ktorý plynie z uznesenia Rady zo 14. 
decembra 2000, kde sa v bode 12 zdôrazňuje: „mnohé politiky Spoločenstva, a najmä politiky 
v oblastiach verejného zdravia, poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, výskumu, 
dopravy, ochrany spotrebiteľa a vnútorného trhu majú taký dosah, že národné nutričné 
politiky môžu byť úplne efektívne, len ak sa pri definovaní a realizácii dotknutých politík 
Spoločenstva zohľadnia aspekty spojené s nutričným zdravím“.

Práve preto sú formulované mnohé konkrétne návrhy a týkajú sa rôznych politík, kde by 
Európska únia mohla konať. Napríklad:

– v rámci 7. rámcového programu pre výskum a vývoj je dôležité vymedziť 
financovanie v rámci tradičnej položky potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológie, je ale 
tiež potrebné podporovať výskum iných faktorov a teda financovať projekty spoločné 
viacerým disciplínam (socioekonomické, zdravotnícke);

– v oblasti audiovizuálnej politiky a politiky ochrany spotrebiteľov: spravodajkyňa 
navrhuje zaviesť „džentlmenskú dohodu“ medzi Komisiou a odvetviami európskych médií, 
ktorá by obsahovala povinné uvádzanie zdravotných a hravých upozornení určených na 
zvýšenie povedomia európskej mládeže o dôležitosti športových aktivít a konzumácie ovocia 
a zeleniny na zachovanie dobrého zdravotného stavu v programoch určených pre deti v 
rôznych médiách: v televízii, v kine, na internete a vo videohrách;

– v oblasti vzdelávania a športu: Komisia má, v spolupráci s príslušnými ministrami 
členských štátov alebo regiónmi, prostriedky na spustenie programov „Šport v škole“ v 
„testovacích“ zariadeniach a aby sa ponúkli na začiatku roka žiakom každej vybranej školy 
športovú tašku s logom EÚ a minimálnym vybavením (obuv, šortky, tričko); 

– v rámci štrukturálnych fondov: hospodárska a sociálna súdržnosť Únie je významný 
cieľ budovania Európy. So zreteľom na rozšírenosť obezity v najnižších vrstvách 
obyvateľstva je dôležité začleniť propagáciu zdravého spôsobu života medzi obyvateľstvom 



PR\628463SK.doc 13/13 PE 378.465v01-00

Externý preklad

Externý preklad

SK

mestských i vidieckych oblastí do rámca Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja (EFRR), ako boli stanovené na nové obdobie rokov 2007 – 2013.

Na záver treba dodať, že boj proti obezite sa len začal, musí sa však stať politickou prioritou 
pre všetky členské štáty a tiež a najmä pre Európu. Únia má zohrať kľúčovú úlohu pri 
zlaďovaní politík Spoločenstva s každodennými starosťami občanov v otázke zdravia 
a kvality života vôbec.

Dobrá výživa musí byť uznaná za rovnako dôležitý životný návyk pre zlepšenie zdravia ako 
telesné cvičenie alebo neužívanie tabaku.


