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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om grönboken ”Främja goda kostvanor och motion: en europeisk dimension i arbetet 
för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar”
(2006/(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens grönbok ”Främja goda kostvanor och motion: en 
europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar” 
(KOM(2005)0637),

– med beaktande av att den 57:e Världshälsoförsamlingen i maj 2004 antog den globala 
strategin för kost, motion och hälsa,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs initiativyttrande av 
den 28 september 2005 om Problemet med den tilltagande fetman i EU – vilken roll 
spelar de olika parterna i det civila samhället och vilket ansvar har de? (SOC/201),

– med beaktande av rådets resolution av den 14 december 2000 om hälsa och nutrition 
[2001/C 20 23.01],

– med beaktande av slutsatserna från rådet (sysselsättning och socialpolitik, hälso- och 
sjukvård samt konsumentfrågor) av den 3 juni 2005 om fetma, kostvanor och motion,

– med beaktande av EU:s idrottsministrars informella möte den 19–20 september 2005 då 
det brittiska ordförandeskapet föreslog att en arbetsgrupp för idrott och hälsa skulle 
inrättas,

– med beaktande av forskarnas uppmaning i samband med den 10:e internationella 
kongressen om fetma (ICO 2006) som ägde rum i Sydney den 3-8 september 2006,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A6-.../2006), och av följande skäl:

A. Antalet personer som lider av fetma har ökat på ett spektakulärt sätt de senaste 30 åren 
inom EU. Fenomenet växer lika snabbt som i Förenta staterna i början av 90-talet och 
nästan 27 procent av männen och 38 procent av kvinnorna i EU betraktas i dag som 
överviktiga eller feta.

B. Fetma drabbar också mer än tre miljoner barn, d.v.s. 1 av 4 barn i EU, och antalet ökar i 
alarmerande takt med nästan 400 000 nya fall årligen. 

C. Energiintaget hos stora grupper av befolkningen har varit stabilt sedan 1950-talet. 
Emellertid har förändringar i livsstilen lett till en minskning av både fysisk aktivitet och 
kroppsarbete och därmed har energibehovet minskat. Detta har lett till en obalans mellan 
energibehov och energitillförsel.
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D. Ett stort antal projekt och studier har bekräftat att förekomsten av fetma är förknippad 
med olikheter på ett tidigt stadium i fråga om den socioekonomiska miljön samt att 
sjukdomen är vanligare i familjer med små ekonomiska medel och med en otillräcklig 
utbildningsnivå.

E. Enligt WHO:s rapport från 2005 om hälsan i Europa finns övervikt, otillräckligt intag av 
frukt och grönsaker och brist på motion bland de sju främsta sjukdomsriskfaktorerna. 
Därför är det viktigt att samtidigt vidta åtgärder avseende dessa tre avgörande faktorer för 
hälsa.

F. EU har emellertid i kraft av sina befogenheter enligt fördragen en grundläggande roll att 
spela på området för konsumentskydd genom en sund kost och intag av frukt och 
grönsaker. När det gäller främjandet av motion och idrott kommer gemenskapens åtgärder 
att utgöra ett nödvändigt komplement till de åtgärder som medlemsstaterna, regionerna 
och städerna i EU vidtar.

G. De socioekonomiska konsekvenserna av överviktsrelaterade sjukdomar står redan för 
4-7 procent av de totala hälso- och sjukvårdskostnaderna i medlemsstaterna. Samtidigt har 
den totala kostnaden för fetman, om den ökade risken för att hamna i arbetslöshet, 
arbetsstopp och funktionshinder beaktas, inte blivit föremål för någon detaljerad 
vetenskaplig studie.

H. En majoritet av medlemsstaterna har vidtagit åtgärder för att ta itu med fetmaproblemet 
och för att förbättra hälsotillståndet hos befolkningen. En del regeringar har valt att ta till 
vissa förbudsåtgärder medan andra har valt uppmuntrande åtgärder.

I. Vissa medlemsstater har till exempel beslutat att belägga försäljningsautomater i skolorna 
med villkor eller till och med att avskaffa dem. Anledningen är ett dåligt utbud och att 
endast en försumbar del är förbehållen drycker med låg sockerhalt, frukt och grönsaker 
samt så kallade dietprodukter.

J. De frivilliga åtaganden som nyligen gjorts av å ena sidan de europeiska tillverkarna av 
icke-alkoholhaltiga drycker i syfte att begränsa det kommersiella utbud som riktar sig till 
barn under 12 år samtidigt som tillgången till ett mer varierat dryckesutbud i skolorna 
främjas, å andra sidan av två ”jättar” i snabbmatssektorn om näringsmärkning på 
förpackningar med hamburgare och pommes frites, är intressanta. 

K. Grönboken ingår i en övergripande åtgärd som inletts på europeisk nivå i syfte att angripa 
de största hälsoriskerna, däribland dåliga kostvanor och otillräcklig motion, vilka liksom 
tobaksrökning och alkoholmissbruk orsakar vissa typer av cancer, sjukdomar i 
andningsorganen, hjärt- och kärlsjukdomar, benskörhet och typ 2-diabetes. 

L. Kommissionen lade den 11 september 2006 fram resultaten av ett offentligt samråd som 
inleddes i och med grönboken. Resultaten talar till förmån för en insats från EU:s sida 
som omfattar flera av gemenskapens politikområden och där i synnerhet barn och 
ungdomar uppmärksammas.
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M. Gemenskapen uppmanas att spela en aktiv roll inom ramen för gemensamma åtgärder som 
vidtas av de 25 medlemsstaterna, eller som komplement till dessa, när det gäller 
informations- och medvetandegörandekampanjer om fetma, främjandet av konsumtion av 
frukt och grönsaker inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, finansiering av 
forskningsprojekt om utbildning och idrott samt antagandet av ny eller omarbetad 
lagstiftning som har en faktisk påverkan på de europeiska medborgarnas kostvanor.

Fetma: en politisk prioritering?

1. Europaparlamentet gläder sig åt kommissionens åtagande till förmån för en sund kost och 
motion. Parlamentet kräver att kampen mot fetma från och med nu skall betraktas som en 
politisk prioritering i alla EU:s huvudstäder. 

2. Europaparlamentet konstaterar med besvikelse att trots att många medlemsstater vidtagit 
åtgärder drabbar fetma en ständigt växande del av befolkningen och att om denna tendens 
fortsätter kommer dålig kost och inaktivitet att gå förbi tobaken som första undvikbara 
dödsorsak. 

3. Europaparlamentet rekommenderar alla medlemsstater att officiellt erkänna fetma som en 
kronisk sjukdom för att undvika all form av stigmatisering av personer som lider av fetma 
och för att de skall kunna omfattas av sjukförsäkringssystemen. 

4. Europaparlamentet förväntar sig nu ett bestämt åtagande åtföljt av specifika mål från 
hälsoministrarna som samlas i Istanbul den 15–17 november 2006 inom ramen för 
WHO:s europeiska ministerkonferens om kampen mot fetma. 

5. Europaparlamentet stöder utan förbehåll lanseringen i mars 2005 av den 
Europeiska handlingsplattformen för kostvanor, motion och hälsa och välkomnar den 
metod som GD Hälsa och konsumentskydd valt, nämligen en ständig dialog med 
industrisektorerna, nationella myndigheter och icke-statliga organisationer.

6. Europaparlamentet anser att den aktuella tendensen i olika sektorer av den europeiska 
livsmedelsindustrin mot konkreta åtgärder för att lägga om det kommersiella utbudet 
riktat till barn och införa en näringsmärkning av livsmedel och drycker är ett steg i rätt 
riktning.

Informera konsumenten redan från barndomen

7. Europaparlamentet anser att alla åtgärder för att förebygga och övervaka fetma bör 
sträcka sig över hela livet, från fosterstadiet och upp till hög ålder. Parlamentet anser 
därutöver att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt barndomen, den tid i livet då en stor 
del av kostvanorna grundläggs.

8. Europaparlamentet påminner om att skolan är den plats där barnen tillbringar flest timmar 
och att det därför är grundläggande att skolmiljön förmår väcka barnets smak och intresse 
för regelbunden motion och en sund livsstil.

9. Europaparlamentet påminner de europeiska tillverkarna av icke-alkoholhaltiga drycker 
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om deras löften om ett snabbt praktiskt genomförande av åtagandena av 
den 20 december 2005 inom ramen för deras uppförandekod och i synnerhet det åtagande 
som syftar till att begränsa deras kommersiella verksamhet i grundskolorna. 

10. Europaparlamentet anser att i de fall försäljningsautomater i skolor och gymnasieskolor 
är tillåtna skall de utan undantag uppfylla tekniska specifikationer grundade på 
näringshänsyn och erbjuda ett varierat utbud av produkter till försäljning.

11. Europaparlamentet kritiserar frekvensen och intensiteten i TV-reklamkampanjer för 
livsmedel som endast riktar sig till barn. Parlamentet understryker att sådana 
affärsmetoder inte främjar sunda kostvanor och bör omgärdas med restriktioner. 
Parlamentet understryker därutöver att det finns starka bevis för att TV-reklam påverkar 
kortsiktiga konsumtionsmönster hos barn mellan 2 och 11 år. Parlamentet anser 
emellertid ändå att det är föräldrarna som har det individuella ansvaret för det slutliga 
inköpsbeslutet.

12. Europaparlamentet anser att förverkligandet av ett ”gentleman’s agreement” mellan 
kommissionen och den europeiska medieindustrin är nödvändigt. Överenskommelsen 
skulle innebära en skyldighet att förse alla produktioner som riktar sig till barn inom olika 
medier – TV, film, Internet och videospel – med lekfulla formuleringar om hälsa i syfte 
att göra europeiska ungdomar medvetna om vikten av att motionera och att äta frukt och 
grönsaker för att hålla sig vid god hälsa.

13. Europaparlamentet anser att medierna (TV, radio, Internet) mer än någonsin utgör ett 
grundläggande pedagogiskt verktyg för kunskap om en sund kost, ett verktyg för att ge 
praktiska råd till konsumenterna så att de får hjälp med att hitta en bra balans mellan det 
dagliga kaloriintaget och energiförbränningen samt att i slutändan ge dem valfrihet.

14. Europaparlamentet anser att antagandet i maj 2006 av förordningen om närings- och 
hälsopåståenden var en kraftig signal och äntligen kommer att innebära att 
konsumenterna får tillgång till tillförlitlig, icke-vilseledande och sammanhängande 
information om näringsinnehållet i livsmedelsprodukter, i synnerhet i dem som innehåller 
stora mängder socker, salt och vissa fetter. 

15. Europaparlamentet anser att det är viktigt att genomföra en snabb översyn av 
direktiv 90/496/EG om märkning av livsmedel, för att uppnå målet om en förenkling och 
harmonisering av EU-lagstiftningen i enlighet med rekommendationerna från 
industriaktörerna och konsumentorganisationerna.

16. Europaparlamentet är mycket intresserat av de system för att märka livsmedel som 
inrättats i tre medlemsstater för att förenkla näringsinformationen men påpekar att 
konsekvent information till konsumenterna kräver en viss grad av harmonisering på detta 
område.

Att integrera kost och motion i gemenskapens övriga politikområden

17. Europaparlamentet anser att det är avgörande att främjandet av en sund kost och motion 
blir en politisk prioritering, inte bara för GD Hälsa och konsumentskydd utan också för 
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kommissionens generaldirektorat för jordbruk, transport, sysselsättning, forskning, 
utbildning och idrott, som genomför gemenskapspolitik eller program som har en 
påverkan på kostvanorna. 

18. Europaparlamentet välkomnar finansieringen av ett stort antal projekt som handlar om 
fetma inom EU:s pågående åtgärdsprogram på området för folkhälsa (2003–2008). 
Parlamentet anser att det är grundläggande att göra budgeten flerårig och att betona 
främjandet av en sund livsstil hos barn och ungdomar i det andra programmet 
(2007-2013).

19. Europaparlamentet understryker att informationskampanjer inte är det bästa verktyget för 
att nå missgynnade socioekonomiska grupper. Åtgärderna behöver anpassas till lokala 
behov, direkta kontakter måste etableras såväl som ett nära samarbete mellan lokala 
skolor, förskolor, barnläkare och vårdcentraler.

20. Europaparlamentet förespråkar att strukturfonderna skall användas för 
infrastrukturinvesteringar i socioekonomiskt missgynnade områden för att underlätta 
motion och säker transport, såsom cykelbanor, och uppmuntrar till lek utomhus i en trygg 
miljö. Parlamentet uppmanar samtidigt medlemsstaterna att investera i dessa mål. 

21. Europaparlamentet kräver att kommissionen tillsammans med de behöriga ministerierna i 
medlemsstaterna eller i regionerna skall delta i programmen ”skolidrott” i ”testskolor” 
och i början av skolåret erbjuda eleverna i de utvalda skolorna en sportbag märkt med 
EU-logotypen och fylld med den nödvändiga utrustningen (skor, shorts, T-shirt). 

22. Europaparlamentet anser att det är viktigt att integrera dimensionen ”motion och idrott” i 
EU:s regionalpolitik, i synnerhet i form av en förbättring av kvaliteten på och 
tillgängligheten till idrottsinfrastruktur.

23. Europaparlamentet är lyhört för forskarvärldens uppmaning som framfördes i samband 
med den 10:e internationella kongressen om fetma till förmån för en intensifiering av 
forskningen i syfte att få en bättre förståelse för hur de genetiska faktorerna samverkar 
med de livsstilsfaktorer som orsakar sjukdomen.

24. Europaparlamentet gläder sig i detta avseende åt att gemenskapen finansierar nio projekt 
inom den tematiska prioriteringen ”livsmedelskvalitet och säkerhet” i sjätte 
ramprogrammet för forskning och utveckling, som riktar in sig på nya sätt att bekämpa 
fetma genom att till exempel koncentrera sig på en viss åldersgrupp eller genom att 
studera samverkan mellan genetiska faktorer, beteendefaktorer och mättnadstillstånd.

25. Europaparlamentet kräver att kampen mot fetman inom ramen för sjunde ramprogrammet 
för forskning och utveckling inte bara skall fortsätta att dra nytta av ett 
gränsöverskridande samarbete mellan forskare på områdena för kost, jordbruk och 
bioteknik, utan att det också skall betraktas som ett forskningsfält av allmänt intresse för 
flera discipliner och kunna dra nytta av ett finansiellt stöd som åtminstone motsvarar 
5 procent av hälsoområdet. 

26. Europaparlamentet är starkt oroat över det minskade intaget av frukt och grönsaker i EU 
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som i första hand drabbar de europeiska hushåll som befinner sig i en osäker situation på 
grund av priserna på dessa varor och otillräcklig information om deras verkliga nytta i 
kosthållet.

27. Europaparlamentet uppmanar till en större samordning mellan den gemensamma 
jordbrukspolitiken och de hälsopolitiska åtgärder som EU vidtagit. Parlamentet kräver att 
kommissionen skall utöva en strikt kontroll över de EU-bidrag som vissa industrisektorer 
får så att dessa inte under några omständigheter kan tjäna till att finansiera 
reklamkampanjer som framställer kaloririka produkter i förmånlig dager.

28. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt med en reform av den gemensamma 
organisationen av marknaderna för frukt och grönsaker, som bland annat skulle syfta till 
att främja konsumtion av livsmedel som är bra för hälsan. Parlamentet är därutöver 
övertygat om att en uppmuntrande politik (prissänkningar, skatteavdrag, andra typer av 
subventioner) är att föredra framför ett system som grundar sig på högre skatter på 
kaloririka produkter (”fettskatt”), vilket i slutändan framför allt skulle bestraffa de 
europeiska hushåll som har det sämst ställt.

29. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen och till medlemsstaterna samt till WHO.
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MOTIVERING

Goda kostvanor är som en sparbanksbok, man måste investera under en lång tid innan det 
ger resultat
Simone Lemieux, Lärare vid Institutet för kost och funktionella livsmedel vid 
Laval-Québec-universitetet 2005
Fetma- och överviktsepidemin som drabbar EU-medborgarna får oss att ringa i larmklockan. 
Talande siffror kan citeras, de är tagna ur det utmärkta initiativyttrandet från 2005 från 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, som i sin tur är inspirerat av rapporter från 
Världshälsoorganisationen och International Obesity Task Force.
– I EU-25 lider 14 miljoner barn av övervikt, 3 miljoner av dessa lider av fetma.
– I flera länder i EU är mer än hälften av befolkningen överviktig. Mellan 20 och 30 procent 

av alla vuxna anses lida av fetma.
– Antalet europeiska barn som lider av övervikt och fetma ökar med mer än 400 000 fall om 

året och detta problem drabbar nästan 1 barn av 4 i hela EU-25.
– 10–20 procent av barnen i Nordeuropa är överviktiga medan andelen i Sydeuropa, 

Förenade kungariket och Irland är 20–35 procent.
Fetman är således ett faktum. Vi kan på gatan, i biokön, konstatera att antalet personer som är 
uppenbart överviktiga ökar. Detta är desto mer angeläget eftersom det är ett faktum som 
drabbar allt fler europeiska barn och ungdomar.
Det kommer naturligtvis alltid att höjas röster mot vad som bara ses som en fix idé kopplad 
till nya estetiska ideal och inte en verklig ”samhällssjukdom” på 2000-talet. Verkligheten är 
den att fetma (inte att förväxla med övervikt eller några kilo för mycket), såväl som anorexi 
för övrigt (inte heller att förväxla med att helt enkelt vara smal eller något magerlagd), båda 
utgör ett stort fysiskt hälsoproblem.
För att nyansera detta något är det emellertid så att fetma är vanligare i alla befolkningslager 
med förhöjd dödlighet som risk i samband med relaterade sjukdomar såsom typ 2-diabetes, 
högt blodtryck och hjärtsjukdomar.
Det är därför glädjande att kommissionen i och med grönboken i december 2005 har inlett en 
debatt som har till syfte att få oss att reflektera över de bästa sätten att bekämpa fetma genom 
att främja en sund kost och regelbunden motion.
Detta initiativ följer efter lanseringen i mars 2005 av den europeiska handlingsplattformen för 
kost, fysisk aktivitet och hälsa, som regelbundet sammanför representanter från 
industrisektorerna, nationella myndigheter och icke-statliga organisationer under ledning av 
GD Hälsa och konsumentskydd.
Föredraganden gläder sig för övrigt över denna nya samrådsmetod som förhoppningsvis 
kommer att leda fram till gemensamma åtgärder som kan vidtas på EU-nivå i framtiden. 
När det gäller ”motion”, som utgör halva ekvationen och därför lösningen (de berömda 
30 minuterna daglig motion som många läkare förespråkar), vill föredraganden inledningsvis 
precisera en sak: utbildning och idrott är i första hand nationella eller regionala 
behörighetsområden.
Förvisso erkändes idrottens utbildningsvärde av Europeiska rådet vid dess möte i Nice i 
december 2000, därutöver ägnades förvisso det europeiska året 2004 åt utbildning genom 
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idrott, men EU:s manöverutrymme är ändå ganska begränsat.
Det finns naturligtvis vägar att utforska: medvetandegörandekampanjer om motion i olika 
medier, tematiska samarbetsprojekt med de 25 utbildningsministerierna och EUPEA 
(European Physical Education Association) och framför allt beaktandet av idrotten i 
regionalpolitiken.
Det är lika viktigt att understryka de offentliga myndigheternas sena reaktion på denna 
samtida sjukdom. Det är nödvändigt att påpeka att i strid med vad somliga tror drabbar fetma 
inte bara industriländerna utan även andra befolkningar drabbas, i Asien, i Oceanien, med 
rekordsiffror i Melanesien och Mikronesien, samt i Medelhavsländerna.
Europeiska kommissionen finansierade sitt första projekt i kampen mot fetma 1998 i 
samarbete med Kretas universitet. I medlemsstaterna är det Frankrike som får äran av att ha 
inlett den första nationella planen för kost och hälsa år 2000. Det var för övrigt detta år som 
rådet antog sin första resolution om hälsa och kost.
Sedan dess har en majoritet av medlemsstaterna vidtagit åtgärder för att främja en sund kost 
och regelbunden motion sedan barndomen. 
När det gäller kost har de använt sig av antingen lagstiftning eller en handlingsplan, eller båda 
metoderna. De har också fått fram medel och har således föreslagit en hel uppsättning 
uppmuntrande åtgärder, restriktioner eller förbud. 
Dessa åtgärder på nationell nivå omfattar olika områden, t.ex. följande:
– Näringsmärkning av vissa livsmedelsprodukter (med ”food signposting”-system i 

Förenade kungariket, Finland och Sverige). 
– Förekomst eller borttagande av försäljningsautomater för drycker och livsmedel i vissa 

skolor (Frankrike, Förenade kungariket). 
– reklam riktad direkt till barn under 12 år (restriktioner i EU-25, förbjudet endast i 

Sverige). 
– Födoämnen och tillsatser som ingår i maten i skolmatsalar (beslut av den lettiska 

regeringen som träder i kraft den 1 november 2006 om att förbjuda att barnen konsumerar 
livsmedel och drycker som innehåller artificiella tillsatser, färgämnen eller koffein). 

– Produkter tillverkade med härdade vegetabiliska fetter eller margarin och som innehåller 
en betydande koncentration transfetter (Danmark antog 2003 en lag för att minska 
exponeringen för transfetter).

Föredraganden har avsiktligen valt att här citera exempel på åtgärder som vidtagits i 
medlemsstaterna, varav många grundar sig på ”förebyggande/förbud”. Detta avsiktliga val gör 
det möjligt för föredraganden att redan nu understryka en aktuell tendens från lagstiftarens 
sida att ta i ”med hårdhandskarna” när det gäller kampen mot fetma genom åtgärder som 
antingen förbjuder vissa ingredienser eller som snarare varnar konsumenten för kaloririka 
produkter.
Föredraganden anser därutöver att det är för tidigt att göra någon preliminär eller definitiv 
bedömning av dessa olika nationella åtgärder, flertalet har ju nyss lanserats! 
Det är för övrigt det främsta skälet till att föredraganden inte rakt av föreslår att någon av de 
fem ovannämnda åtgärderna skall utvidgas till hela EU. Det andra skälet är att föredraganden 
föredrar öppna och positiva förslag som knappast är förenliga med förbudstanken. En tanke 
som ger dåligt genomslag hos barnen då deras tendens att vilja bryta mot förbud är tämligen 
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stark.
Således är filosofin bakom betänkandet snarare att uppmuntra än att förbjuda vissa livsmedel.
Föredraganden inser också att det måste bli ett slut på den politiska korrekthet som leder till 
passivitet. Vem tror verkligen i dag att det inte finns bra och dåliga födoämnen ur 
näringssynpunkt! 
Föredraganden vill här tydligt säga att vad henne anbelangar finns det utan tvekan sunda 
födoämnen med stort näringsvärde och ”skräpmat” med många kalorier. Och det är de 
förstnämnda, i synnerhet frukt och grönsaker, som konsumeras i allt mindre utsträckning 
sedan ett årtionde tillbaka men vars betydelse för hälsan är känd, som bör bli föremål för 
uppmuntrande åtgärder från EU:s sida.
När det gäller den gemensamma jordbrukspolitiken instämmer föredraganden i den kritik som 
förts fram från många håll mot bristen på effektivitet. GJP i sin nuvarande utformning har 
tjänat ut, en radikal reform måste genomföras och tillgodose producenterna i olika sektorer 
men också konsumenterna i deras strävan efter en sund och varierad kost som svarar mot 
näringsmålen.
När det gäller den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker 
förespråkar föredraganden en ny EU-politik med främjande av denna typ av födoämnen med 
högt näringsvärde som ett av huvudmålen. Föredraganden är därutöver övertygad om att en 
uppmuntrande politik (prissänkningar, skatteavdrag, andra typer av subventioner) är att 
föredra framför ett system som grundar sig på högre skatter på kaloririka produkter 
(”fettskatt”) och som i slutändan framför allt skulle bestraffa de europeiska hushåll som har 
det sämst ställt.
Att på så sätt agera inom flera av gemenskapens politikområden och skapa 
samverkanseffekter dem emellan är för föredraganden det mesta direkta sättet, kanske också 
det svåraste med tanke på mängden inblandade aktörer, för EU att tillföra ett mervärde i 
kampen för att förändra kostvanor och livsstilen i allmänhet.
Detta sektorsövergripande förhållningssätt ligger helt i linje med rådets budskap i resolutionen 
av den 14 december 2000, där det betonas i punkt 12 att: ”en stor del av gemenskapspolitiken, 
särskilt inom områdena folkhälsa, jordbruk, fiske, forskning, transporter, konsumentskydd 
och inre marknaden, har en sådan inverkan att den nationella nutritionspolitiken bara kan bli 
fullt effektiv om nutritionsfrågorna beaktas, när denna gemenskapspolitik skall fastställas och 
genomföras”.
Därför har många konkreta förslag lagts fram som rör olika politikområden där EU kan 
ingripa. Till exempel:
– Inom ramen för 7:e ramprogrammet för forskning och utveckling är det viktigt att 

tillhandahålla finansiering inom ramen för det traditionella avsnittet för livsmedel, 
jordbruk och bioteknik, men det är också nödvändigt att gynna forskning om andra 
faktorer och således finansiera projekt som är gemensamma för flera discipliner 
(socioekonomiska, hälsa).

– På området för den audiovisuella politiken och konsumentskydd: Föredraganden föreslår 
att ett ”gentleman’s agreement” sluts mellan kommissionen och den europeiska 
medieindustrin. Överenskommelsen skulle innebära en skyldighet att förse alla 
produktioner som riktar sig till barn inom olika media – TV, film, Internet och videospel –
med lekfulla formuleringar om hälsa i syfte att göra europeiska ungdomar medvetna om 
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vikten av att motionera och att äta frukt och grönsaker för att hålla sig vid god hälsa.
– Inom området för utbildning och idrott: Kommissionen har tillsammans med de behöriga 

ministerierna i medlemsstaterna eller i regionerna medel för att lansera 
”skolidrottsprogram” i ”testskolor” och i början av skolåret erbjuda eleverna i de utvalda 
skolorna en sportbag märkt med EU-logotypen och fylld med den nödvändiga 
utrustningen (skor, shorts, T-shirt).

– Inom ramen för strukturfonderna: Den ekonomiska och sociala sammanhållningen i EU är 
ett viktigt mål i det europeiska projektet. Med tanke på att fetma är vanligare i de mest 
missgynnade befolkningslagren är det nödvändigt att införliva främjandet av en sund 
livsstil för såväl stads- som landsbygdsbefolkningen inom ramen för 
Europeiska socialfonden (ESF) och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) 
såsom fastställts för den nya perioden 2007–2013.

Sammanfattningsvis har kampen mot fetman bara börjat. Den bör bli en politisk prioritering 
för alla medlemsstater och även och framför allt för EU. EU har ett trumfkort att spela när det 
gäller att bringa gemenskapspolitiken i samklang med medborgarnas dagliga bekymmer för 
hälsa och livskvalitet i allmänhet.
En god kost bör erkännas som en lika viktig levnadsvana som motion och icke-rökning för att 
förbättra hälsan.
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