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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zeleni knjigi Spodbujanje zdrave prehrane in telesne dejavnosti: evropska razsežnost 
za preprečevanje prekomerne teže, debelosti in kroničnih bolezni
(2006/(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije Spodbujanje zdrave prehrane in telesne dejavnosti: 
evropska razsežnost za preprečevanje prekomerne teže, debelosti in kroničnih bolezni 
(KOM(2005)637),

– ob upoštevanju sprejetja globalne strategije o prehrani, telesnih dejavnostih in zdravju na 
57. zasedanju Svetovne zdravstvene organizacije maja 2004,

– ob upoštevanju pobude Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 28. septembra 
2005 o debelosti v Evropi – vloga in odgovornost partnerjev civilne družbe (SOC/201),

– ob upoštevanju resolucije Sveta z dne 14. decembra 2000 o zdravju in prehranjevanju 
[2001/C 20 23.01],

– ob upoštevanju sklepov Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo 
potrošnikov z dne 3. junija 2005 o debelosti, prehranjevanju in telesni dejavnosti,

– ob upoštevanju neuradnega srečanja ministrov za šport od 19. do 20. septembra 2005, na 
katerem je britansko predsedstvo predlagalo ustanovitev delovne skupine za šport in 
zdravje,

– ob upoštevanju poziva znanstvenikov ob desetem mednarodnem kongresu o debelosti 
(ICO 2006) od 3. do 8. septembra 2006 v Sydneyu,

– ob upoštevanju člena 45 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
(A6-0000/2006),

A. ker se je število ljudi v Uniji, ki trpijo za debelostjo, v zadnjih tridesetih letih zelo 
povečalo, ker je trend naraščanja tega pojava isti kot v Združenih državah na začetku 
devetdesetih let in ker je v Evropi skoraj 27 % moških in 38 % žensk, ki imajo preveliko 
telesno težo ali pa so debeli,

B. ker debelost prav tako zadeva več kot tri milijone otrok, tj. enega od štirih otrok v Evropi, 
ker je stopnja naraščanja s 400 000 novimi primeri vsako leto vznemirjujoča,

C. ker je bil vnos energije v velikem številu skupin prebivalstva stabilen od petdesetih let, 
vendar so spremembe v življenjskem slogu povzročile zmanjšanje telesne dejavnosti in 
fizičnega dela, zaradi česar se je zmanjšala potreba po energiji in je nastalo neravnovesje 
med potrebo po energiji in vnosom energije,
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D. ker je več projektov in študij potrdilo, da se v primeru debelosti pojavljajo zgodnje razlike 
v razvoju otroka, ki so povezane s socialno-ekonomskim okoljem, ker je bolezen bolj 
pogosta v tistih družinah, ki razpolagajo z manjšimi finančnimi sredstvi in imajo 
nezadostno raven izobrazbe,

E. ker so glede na poročilo Svetovne zdravstvene organizacije o zdravju v Evropi iz leta 
2005 med sedmimi glavnimi dejavniki tveganja za bolezni prevelika telesna teža, 
nezadostno uživanje sadja in zelenjave ter pomanjkanje telesne dejavnosti, zato je treba 
istočasno vplivati na vse tri dejavnike zdravja,

F. ker ima Unija v skladu s pristojnostmi, ki so ji dodeljene s pogodbami, kljub temu ključno 
vlogo na področju varstva potrošnikov s spodbujanjem zdrave prehrane ter uživanja sadja 
in zelenjave, medtem ko bo za spodbujanje telesne dejavnosti in športa, razen delovanja 
Skupnosti potrebno tudi delovanje držav članic, regij in mest po Evropi,

G. ker je 4 do 7 % globalne javne porabe za zdravstvo v državah članicah namenjenih za 
odpravljanje socialno-ekonomskih posledic bolezni, ki so povezane s težavami prevelike 
telesne teže, pri čemer se skupni stroški za debelost, ob upoštevanju tveganja za povečanje 
brezposelnosti, odsotnosti z dela in invalidnosti, v znanstveni oceni niso posebej 
upoštevali,

H. ker večina držav članic izvaja politiko za odpravljanje problematike debelosti in večjo 
stopnjo zdravja svojega prebivalstva ter so zato njihove vlade sprejele nekatere prepovedi 
namesto spodbud kot v drugih državah članicah,

I. ker nekatere države članice na primer niso sprejele predpisov, s katerimi bi v šolskem 
okolju odpravili prodajne avtomate z omejeno ponudbo in zanemarljivim deležem pijač z 
nizko vsebnostjo sladkorja, sadja in zelenjave ter dietetičnih proizvodov,

J. ker z zanimanjem spremlja nedavne prostovoljne obljube, ki so jih dali evropski 
proizvajalci brezalkoholnih pijač v zvezi z omejitvijo komercialne ponudbe za otroke, 
mlajše od 12 let, s čimer bi omogočili večjo ponudbo pijač v šolah, in dve veliki 
restavraciji s hitro prehrano v gostinskem sektorju v zvezi z označevanjem živil na 
embalažah za hamburgerje in vrečkah za ocvrt krompir,

K. ker je zelena knjiga del skupnih ukrepov, ki so bili sprejeti na evropski ravni za 
odpravljanje najbolj nevarnih dejavnikov za zdravje, kot so slabe prehrambene navade in 
pomanjkanje telesne dejavnosti, ki so zaradi istega razloga kot kajenje in zloraba alkohola 
vzrok za bolezni dihal in kardiovaskularne bolezni, osteoporozo ter diabetes tipa 2,

L. ker je Komisija 11. septembra 2006 predstavila rezultate javnega posvetovanja v zvezi z 
zeleno knjigo, v kateri je poudarjeno, da bi moralo delovanje Unije zajeti zlasti različne 
politike v Skupnosti in nameniti posebno pozornost otrokom in mladim,

M. ker mora imeti Skupnost dejavno vlogo v skupnih politikah ali dejavno dopolnjevati 
ukrepe, ki se izvajajo v 25 državah članicah, v smislu obveščevalnih kampanj in 
ozaveščanja potrošnikov v zvezi s težavami, povezanimi z debelostjo, ponovnim 
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uživanjem sadja in zelenjave na podlagi skupne kmetijske politike, financiranjem 
raziskovalnih, izobraževalnih in športnih projektov ter sprejetjem novih ali revidiranih 
zakonodaj, ki bi imele dejanski vpliv na zdravo prehranjevanje Evropejcev,

Debelost: Ali je to prednostna naloga politike?

1. pozdravlja zavzemanje Komisije za zdravo prehrano in telesno dejavnost in zahteva, da 
se boj proti debelosti odslej obravnava kot prednostna naloga politike v vseh evropskih 
prestolnicah; 

2. z žalostjo ugotavlja, da trend debelosti pri delu prebivalstva kljub ukrepanju več držav 
članic vedno bolj narašča ter da bo število smrti zaradi slabega prehranjevanja in 
pomanjkanja telesne dejavnosti presegla število smrti zaradi kajenja; 

3. priporoča vsem državam članicam, da debelost uradno priznajo za kronično bolezen, s 
čimer se lahko izognejo vsem oblikam zaznamovanosti debelih oseb in predvidijo 
njihovo zdravljenje na podlagi sistemov za zavarovanje proti bolezni; 

4. pričakuje, da se bodo zato ministri za zdravje na srečanju v Carigradu od 15. do 17. 
novembra 2006 v okviru evropske ministrske konference Svetovne zdravstvene 
organizacije o boju proti debelosti trdno zavezali k doseganju tega in določili natančne 
cilje; 

5. v celoti podpira vzpostavitev vseevropske platforme za ukrepanje pri prehrani, telesni 
dejavnosti in zdravju marca 2005 in z zadovoljstvom sprejema metodo, ki jo je določil 
GD SANCO in ki je metoda stalnega dialoga z industrijskimi sektorji, nacionalnimi 
organi in NVO;

6. meni, da je korak v pravo smer prevladujoča težnja v različnih sektorjih evropske 
prehrambene industrije, da konkretno delujejo pri osredotočanju komercialne ponudbe 
otrokom in označujejo svoja hranila, hrano in pijačo;

Obveščanje potrošnika od otroštva

7. meni, da se mora vsaka politika preprečevanja in nadzorovanja debelosti vključiti v 
celotno življenjsko obdobje človeka, od obdobja pred rojstvom do visoke starosti; meni, 
da je med drugim treba usmeriti pozornost predvsem na otroštvo, ki je doba v življenju,
ko človek privzame velik del prehranjevalnih navad;

8. opozarja, da je šola kraj, kjer otroci preživijo veliko večino časa, in da je zato bistveno, 
da je šolsko okolje ugodno za osveščanje otrok v zvezi z dobrim okusom ter 
prizadevanjem za redno izvajanje telesne dejavnosti in spodbujanjem zdravega načina 
življenja;

9. upa na hitro izvajanje obveznosti v evropskem sektorju pijač, ki so bile sprejete 
20. decembra 2005 v kodeksu ravnanja, zlasti obveznosti, ki omejujejo trgovinske 
dejavnosti v osnovnih šolah; 
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10. ocenjuje, da morajo prodajni avtomati na srednjih šolah in visokošolskih ustanovah v 
vseh primerih ustrezati natančnim razpisnim pogojem, ki temeljijo na prehrambenem 
pristopu in pestri ponudbi prodajnih proizvodov;

11. kritizira pogostnost in intenzivnost televizijskih reklamnih in promocijskih kampanj za 
živila, namenjenim izključno otrokom, poudarja, da takšne trgovinske prakse ne 
spodbujajo zdravih prehrambenih navad in morajo biti predmet uredb; poleg tega 
poudarja, da obstajajo trdni dokazi za to, da televizijsko oglaševanje vpliva na 
kratkoročne vzorce potrošnje otrok med 2 in 11 letom; vendar ravno tako ocenjuje, da se 
odgovornost posameznega starša začne kakor hitro se odločijo za nakup;

12. meni, da so v okviru uresničevanja prijateljskega sporazuma med Komisijo in evropskimi 
medijskimi industrijami, ki za izdelke, namenjene otrokom, vključuje obvezne oznake na 
izdelkih, ki se pojavljajo na različnih medijih: televiziji, kinodvoranah, internetu in 
videoigrah, zaznamke glede zdravja z namenom osvestiti evropsko mladino o 
pomembnosti ukvarjanja s športom ter uživanja sadja in zelenjave za ohranjanje dobrega 
zdravja;

13. meni, da so mediji (televizija, radio, internet) bolj kot kdajkoli bistveni pedagoški 
pripomoček za učenje o zdravem prehranjevanju, ki mora potrošnikom nuditi praktične 
nasvete in jim omogočiti dobro ravnovesje med dnevnim vnosom kalorij in porabo 
energije, in jim nazadnje zagotoviti svobodno izbiro;

14. meni, da je sprejetje Uredbe o prehranjevalnih domnevah in zdravju maja 2006, ki 
omogoča potrošniku, da uporablja zanesljive ter ne zavajajoče in celostne informacije o 
prehrambenih lastnostih proizvodov, zlasti tistih, ki vsebujejo visoko stopnjo sladkorja, 
soli in nekaterih maščob, jasen znak; 

15. ocenjuje, da je pomembna hitra revizija Direktive 90/494/ES o označevanju hranilne 
vrednosti živil, ki bo odgovor na cilje poenostavitve in uskladitve evropske zakonodaje, 
in bo združila priporočila akterjev v industriji z združenji potrošnikov;

16. zelo se zanima za nacionalne sisteme označevanja hrane, ki se uporabljajo v treh državah 
članicah za poenostavitev sporočil na hrani, vendar poudarja, da natančno sporočilo 
porabnikom zahteva določeno stopnjo uskladitve na tem področju;

Vključitev prehrane in telesne dejavnosti v druge politike Skupnosti

17. meni, da je ključno, da sta spodbujanje zdrave prehrane in telesne dejavnosti politična 
prednostna naloga za GD SANCO in tudi za generalne direktorate Komisije za 
kmetijstvo, prevoz, zaposlovanje, raziskave, izobraževanje in šport, ki izvajajo politike in 
programe Skupnosti, ki vplivajo na zdravo prehranjevanje; 

18. z zadovoljstvom pozdravlja financiranje številnih projektov v zvezi z debelostjo v okviru 
sedanjega akcijskega programa Skupnosti na področju javnega zdravja (2003–2008), 
meni, da je bistveno zagotoviti stalnost proračunov in poudariti spodbujanje zdravega 
načina življenja pri otrocih in mladostnikih v okviru drugega programa (2007–2013);
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19. poudarja, da obveščevalne kampanje niso najboljše orodje za doseganje prikrajšanih 
socialno-ekonomskih skupin. Dejavnosti je treba prilagoditi lokalnim potrebam, 
vzpostaviti je treba neposredne stike in tesno sodelovanje med lokalnimi šolami, vrtci, 
pediatri in lokalnimi zdravstvenimi službami;

20. poziva k uporabi strukturnih skladov na socialno-ekonomsko prikrajšanih področjih v 
infrastrukturi, kar olajšuje telesno dejavnost in varen prevoz, kot so steze za kolesarje, in 
spodbuja igro na prostem v varnem okolju ter hkrati spodbuja države članice, da vlagajo 
v te cilje; 

21. zahteva od Komisije v partnerstvu s pristojnimi ministrstvi v državah članicah ali regijah, 
naj sodelujejo pri programih šport v šoli na testnih ustanovah in na začetku leta podarijo 
dijakom vseh izbranih šol športne torbe z logotipom EU, ki vsebuje najmanj športne 
copate, kratke hlače in majico s kratkimi rokavi;

22. meni, da je pomembno vključiti razsežnost telovadnih vaj in športa v regionalno politiko 
Unije, zlasti v obliki izboljšanja kakovosti in dostopnosti športne infrastrukture;

23. sprejema poziv, ki ga je objavil znanstveni svet na desetem mednarodnem kongresu o 
debelosti v zvezi s krepitvijo raziskav, s katerimi bi bolje razumeli medsebojno vplivanje 
genetskih dejavnikov in stila življenja, ki povzročata bolezen;

24. v zvezi s tem pozdravlja financiranje devetih integriranih projektov s strani Skupnosti, ki 
so v sklopu tematske prednostne naloge kakovosti in varnosti hrane šestega okvirnega 
programa za raziskave in razvoj, in ki zajemajo nove plodne poti v boju proti debelosti, ki 
se osredotoča na primer na določen starostni razred ali raziskuje medsebojno vplivanje 
genskih dejavnikov in dejavnikov obnašanja ter stanjem prenasičenosti;

25. zahteva, da se v okviru sedmega okvirnega programa za raziskave in razvoj boja proti 
debelosti nadaljuje, ne samo z mednacionalnim sodelovanjem med raziskovalci na 
tematskih področjih prehrane, kmetijstva in biotehnologije, ampak tudi kot predmet 
skupnih raziskav v več disciplinah in dobi finančno podporo v višini najmanj 5 % na 
področju zdravja; 

26. je zelo zaskrbljen zaradi zmanjšanja porabe sadja in zelenjave v Evropi, ki zadeva 
predvsem evropska gospodinjstva v ogroženem položaju zaradi cen proizvodov in slabe 
obveščenosti v zvezi z njihovim pravim dietetičnim učinkom;

27. upa na večjo skladnost med kmetijsko politiko Skupnosti in zdravstvenimi politikami, ki 
jih je uvedla Evropska unija, zahteva od Komisije, da strogo nadzira, da evropske 
subvencije, ki so jih prejeli nekateri industrijski sektorji v nobenem primeru ne služijo za 
financiranje promocijskih kampanj, ki v lepi luči predstavljajo visokokalorične 
proizvode;

28. meni, da je nujna reforma skupne ureditve trga za sadje in zelenjavo, katere eden od 
ciljev je ponovno uživanje takšne prehrane z veliko dietetično vrednostjo; je prepričan, da 
ima politika spodbujanja (znižanje cen, znižanje davkov, druge vrste subvencij) prednost 
pred sistemom, zgrajenim na podlagi povišanja obdavčitve kaloričnih proizvodov (davek 
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na maščobo), ki bi na koncu kaznoval predvsem najrevnejša evropska gospodinjstva;

29. naroči svojemu predsedniku, da to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter državam 
članicam in Svetovni zdravstveni organizaciji.
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OBRAZLOŽITEV

„Dobre prehrambene navade so kot hranilna knjižica; dolgo časa je treba vlagati, da se 
obrestuje“.

Simone Lemieux – profesorica na Inštitutu za prehranjevanje in funkcionalna živila na 
Univerzi v Laval-Québec leta 2005

Epidemija debelosti in prevelike telesne teže, ki zadeva evropske državljane, nas spodbuja k 
temu, da sprožimo alarm. Lahko citiramo zgovorne številke, ki so izvlečki iz zelo uporabne 
pobude, ki jo je leta 2005 izdelal Evropski ekonomsko-socialni odbor, ta pa je dobil spodbudo 
v poročilih Svetovne zdravstvene organizacije in Mednarodne delovne skupine proti 
debelosti:

– v Uniji 25, 14 milijonov otrok trpi za preveliko telesno težo od tega 3 milijoni za 
debelostjo,

– v več državah EU ima več kot polovico odraslega prebivalstva preveliko telesno težo; 
med 20 in 30 % odraslih je debelih,

– število evropskih otrok, ki trpijo za preveliko telesno težo in debelostjo vsako leto 
naraste za 400 000 in ta težava zadeva skoraj enega otroka od štirih v vseh petindvajsetih 
državah članicah,

– 10 do 20 % otrok v severni Evropi ima preveliko telesno težo, medtem ko je v južni 
Evropi, v Združenem kraljestvu in na Irskem delež od 20 do 35 %.

Debelost je torej resničnost, ki vodi do ugotovitve, da smo v slepi ulici, v vrsti čakamo na 
vstopnice za kino in vedno večje je število oseb s prekomerno telesno težo. Ta resničnost je 
toliko bolj v nebo vpijoča, kolikor zadeva vedno več evropskih otrok in mladostnikov.

Seveda bo vedno kdo nasprotoval temu dejstvu in ga razumel kot obsedenost, povezano z 
novimi estetskimi standardi in ne resnično civilizacijsko bolezen enaindvajsetega stoletja. 
Resničnost je taka, da sta debelost (ne sme se je mešati s preveliko telesno težo ali kakšnim 
kilogramom preveč) kot tudi anoreksija (prav tako se je ne sme mešati s vitkostjo ali 
nepretirano mršavostjo) veliki težavi v telesnem zdravju.

Vrh tega več kot opazno in najbolj razširjeno debelost v vseh slojih prebivalstva s povečanim 
tveganjem za umrljivost povzročajo bolezni, povezane z diabetesom vrste 2, previsokim 
krvnim tlakom in srčnimi boleznimi.

Zato je treba izraziti zadovoljstvo v zvezi z debato, ki jo je začela Komisija z redakcijo Zelene 
knjige decembra 2005, katere namen je premislek glede najboljših sredstev za boj proti 
debelosti, ki bi spodbujala uživanje zdrave prehrane in izvajanje redne telesne dejavnosti.

Ta spodbuda v celoti podpira začetek platforme EU za prehrano, telesno dejavnost in zdravje 
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marca 2005 in na rednih srečanjih združuje predstavnike industrijskih sektorjev, nacionalnih 
organov in NVO; vse to se dogaja pod okriljem GD SANCO. 

Poročevalka izraža zadovoljstvo, da poleg te posvetovalne metode, ki je odprta in inovativna 
in za katero upa, da bo v prihodnosti omogočila doseganje pomembnih vidikov akcijskega 
programa Skupnosti na ravni celotne Evropske unije. 

Na področju telesne dejavnosti, ki predstavlja polovice enačbe in torej tudi rešitve (slavnih 30 
minut telesne dejavnosti na dan, ki jo predlaga veliko zdravnikov), poročevalka želi takoj 
prispevati jasno trditev: izobraževanje in šport sta pred vsako nacionalno ali regionalno 
pristojnostjo.

Brez dvoma je Evropski svet iz zasedanja v Nici decembra 2000 priznal 
vzgojnoizobraževalne vrednote športa, brez dvoma je bilo tudi evropsko leto 2004 posvečeno 
izobraževanju s pomočjo športa, vendar je od tega ostal le še zelo okrnjen manevrski prostor 
Unije.

Seveda je treba določene stvari še raziskati: kampanje za osveščanje glede telesne dejavnosti 
na različnih medijih, tematska partnerstva petindvajsetih ministrov za šolstvo EUPEA 
(Evropsko združenje učiteljev za telesno vzgojo) in predvsem upoštevanje področja športa v 
regionalni politiki.

Pomembno je tudi poudariti počasen odziv javnih organov na to bolezen modernega časa. 
Treba je natančno povedati, da v nasprotju z nekaterimi sprejetimi predstavami debelost ne 
zadeva samo industrializiranih držav, ampak da je prizadeto tudi drugo prebivalstvo, na 
primer v Aziji in Oceaniji, kjer je pri Mikronezijcih in Melanezijcih zabeležena rekordna 
stopnja debelosti, ali pa v sredozemskih državah. 

Evropska komisija je svoj prvi projekt v boju proti debelosti financirala leta 1998 v 
partnerstvu z Univerzo na Kreti. Na ravni držav članic je za pobudo prvega nacionalnega 
načrta za prehrano in zdravje iz leta 2000 zaslužna Francija. Istega leta je Svet sprejel prvo 
resolucijo na temo zdravja in prehranjevanja.

Od tedaj je večina držav članic sprejela ukrepe, s katerimi že od otroštva človeka spodbuja 
zdravo prehranjevanje in redno telesno dejavnost. 

V zvezi s področjem prehranjevanja so uporabile zakonsko pot, akcijski načrt ali pa oboje. 
Posvečale so se tudi sredstvom in so zato predlagale raznovrstne spodbude, okvire in celo 
prepovedi. 

Te dejavnosti, ki so se odvijale na nacionalni ravni zadevajo zelo različna področja:

– označevanje nekaterih prehrambenih proizvodov (s sistemi označevanja hrane, ki se 
izvajajo v Združenem kraljestvu, na Finskem in na Švedskem),

– prisotnost ali umik prodajnih avtomatov za pijače in hrano v nekaterih šolskih 
ustanovah (Francija, Združeno kraljestvo),
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– neposredna reklama otrokom, mlajšim od 12 let (določena v vseh državah članicah in 
prepovedana samo na Švedskem),

– hrana in dodatki, ki se dodajajo jedem v šolskih jedilnicah (odločitev latvijske vlade za 
uvedbo prepovedi uživanja hrane in pijače, ki vsebuje umetne dodatke, barvila ali kofein z 
dne 1. novembra 2006),

– proizvodi iz hidrogeniziranih rastlinskih maščob ali margarine, ki vsebujejo znatno 
količino trans maščobnih kislin (Danska je leta 2003 sprejela zakon, ki zmanjšuje 
izpostavljenost trans maščobnim kislinam).

Poročevalka je namenoma izbrala možnost navedbe primerov dejavnosti, ki so jih sprejele 
države članice, med katerimi številne temeljijo na vidikih „preprečevanja–prepovedi“. Ta 
namerna izbira omogoča poročevalki, da poudari obstoječo težnjo zakonodajalca, s katero 
močno vpliva na boj proti debelosti z ukrepi, prepovedmi nekaterih sestavin v prehrani ali s 
spremljanjem zelo kaloričnih proizvodov. 

Poročevalka meni, da je prezgodaj ustvarjati začasne ali končne sodbe o različnih nacionalnih 
politikah, ki so po večini še zelo nove. 

To je prvi razlog za to, da se ne predlaga takšne razširitve petih zgoraj omenjenih dejavnosti 
na evropsko raven. Drugi razlog pa je, da daje prednost odprtim in pozitivnim predlogom, ki 
nimajo nič skupnega s prepovedmi. Otroci so tudi precej močno nagnjeni h kljubovanju 
prepovedim, zato takšna miselnost pri njih ne prinaša dobrih rezultatov. 

Zato je miselnost, ki je v ozadju izdelave poročila bolj miselnost spodbud in ne toliko 
prepovedi nekaterih prehrambenih proizvodov. 

Poročevalka priznava, da je to treba izdelati politično korektno, kar vodi v nedejavnost: kdo 
lahko danes namreč še zares verjame, da s prehrambenega vidika ne obstaja dobra in slaba 
hrana? 

Poročevalka želi tukaj jasno izraziti, da zanjo ni nobenega dvoma, da obstaja zdrava hrano z 
veliko dietetično vsebnostjo in slaba hrana z veliko vsebnostjo kalorij. Prva hrana je zlasti 
sadje in zelenjava, katere poraba v zadnjem desetletju močno upada, katere pomembnost v 
zvezi z zdravjem poznamo, in ki bi morala biti predmet političnih spodbud s strani Evropske 
unije.

Glede skupne kmetijske politike poročevalka izraža mnoge kritike, ki izvirajo iz pomanjkanja 
učinkovitosti. V obstoječi obliki skupna kmetijska politika obstaja že dolgo časa, zato je treba 
izvesti korenito reformo in dati odgovore proizvajalcem na različnih področjih kot tudi 
potrošnikom in s tem omogočiti zdravo in raznoliko prehrano, ki bo ustrezala prehrambenim 
ciljem.  

Poročevalka priporoča novo evropsko politiko, ki je v skupni ureditvi trga za sadje in 
zelenjavo, in katere cilj bi bil med drugim ponovno uživanje prehrane z veliko dietetično 
vrednostjo. Prepričana je, da ima politika spodbujanja (znižanje cen, znižanje davkov, druge 
vrste subvencij) prednost pred sistemom, zgrajenim na podlagi povišanja obdavčitve 



PE 378.465v01-00 12/13 PR\628463SL.doc

SL

kaloričnih proizvodov (davek na maščobo), ki bi na koncu kaznoval predvsem najrevnejša 
evropska gospodinjstva.

Takšno delovanje v več politikah Skupnosti, s čimer se med njimi ustvarjajo sinergije ter v 
boju za spremembe prehranjevalnih navad in splošnega načina življenja ustvari dodana 
vrednost je v Evropi za poročevalko najbolj neposredno, morda celo najtežje sredstvo zaradi 
številnosti akterjev, ki sodelujejo. 

Takšen večsektorski pristop je izpostavil Svet v svoji resoluciji z dne 14. decembra 2000, ki v 
točki 12 poudarja: „da imajo številne politike Skupnosti, zlasti politike na področjih javnega 
zdravja, kmetijstva, ribolova, raziskav, transporta, varstva potrošnikov in notranjega trga 
takšen vpliv, da so nacionalne prehrambene politike v celoti učinkovite le, če so pri 
načrtovanju in izvajanju zadevnih politik Skupnosti upoštevani vidiki v zvezi z zdravim 
prehranjevanjem.“

Zato so se oblikovali številni dejanski predlogi, ki zadevajo različne politike, na področju, na 
katerih bi bila lahko dejavna Evropska unija. Na primer:

– v okviru sedmega okvirnega programa za raziskave in razvoj je treba predvideti 
zagotovitev finančnih sredstev za tradicionalna področja prehrane, kmetijstva in 
biotehnologije, vendar je treba spodbujati tudi raziskave o drugih dejavnikih in zato 
financirati skupne projekte na več področjih (socialno-ekonomskem, zdravstvenem),

– na področjih avdiovizualne politike in varstva potrošnikov: poročevalka predlaga, da 
se začne izvajati prijateljski sporazum med Komisijo in evropskimi medijskimi industrijami, 
ki določa, da morajo biti izdelki za otroke označeni v vseh vrstah medijev, v katerih se 
oglašujejo tj. na televiziji, v kinodvoranah, internetu in videoigrah, vključuje obvezne oznake, 
s podatki o zdravju in igrah za osveščanje evropske mladine o pomembnosti ukvarjanja s 
športom ter uživanja sadja in zelenjave za ohranjanje dobrega zdravja,

– na področju izobraževanja in športa: Komisija ima na podlagi partnerstva s pristojnimi 
ministrstvi v državah članicah ali regijah, sredstva, s katerimi lahko začne v testnih ustanovah 
izvajati programe za šport v šoli in dijakom vseh izbranih šol v začetku leta podari športne 
torbe z logotipom EU, ki vsebujejo najmanj športne copate, kratke hlače in majico s kratkimi 
rokavi; 

– v okviru strukturnih skladov: gospodarska in socialna povezanost Unije je glavni cilj v 
evropskem razvoju. Glede na razširjenost debelosti v najbolj prikrajšanih slojih prebivalstva 
je za mestno in tudi podeželsko prebivalstvo bistveno, da se s sredstvi Evropskega socialnega 
sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj spodbuja tudi zdrav način življenja, tako kot 
je določeno za novo obdobje 2007–2013.

Končno se boj proti debelosti šele začenja, zato mora za vse države članice in tudi predvsem 
za Evropo to postati prednostna naloga politike. Unija razpolaga z možnostmi, s katerimi 
lahko na splošno vpliva na vsakodnevne skrbi državljanov na področju zdravja in kakovosti 
življenja.

Dobro prehranjevanje je treba uvrstiti med življenjske navade, ki je enako pomembna za 
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izboljšanje zdravja kot telesna dejavnost in prenehanje kajenja.


