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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o bílé knize týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou 
a obezitou
(2007/2285(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na bílou knihu nazvanou Strategie pro Evropu týkající se zdravotních problémů 
souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou (KOM(2007)0279),

– s ohledem na své usnesení ze dne 1. února 2007 o prosazování zdravé stravy a fyzické 
aktivity1,

– s ohledem na druhý akční plán WHO pro Evropu v oblasti potravin a výživy pro období 
2007–2012, přijatý Regionálním výborem WHO pro Evropu ve dnech 17. až 20. září 2007 
v Bělehradě, a Evropskou chartu boje proti obezitě, přijatou regionální kanceláří WHO 
v roce 2006,

– s ohledem na cíle stanovené v Evropské chartě boje proti obezitě Evropskou ministerskou 
konferencí WHO, která se konala v Istanbulu ve dnech 15. až 17. listopadu 2006,

– s ohledem na celkovou strategii v oblasti stravy, fyzické aktivity a zdraví přijatou na 
57. zasedání Světového zdravotnického shromáždění dne 22. května 2004,

– s ohledem na závěry Rady ve složení pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu 
spotřebitele ze dne 3. června 2005 o obezitě, výživě a fyzické aktivitě,

– s ohledem na závěry zasedání regionální kanceláře WHO, které se konalo v Kodani v roce 
2006 na téma Fyzická aktivita a zdraví v Evropě: důkaz pro činnost,

– s ohledem na bílou knihu Komise o sportu (KOM(2007)0391),

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a stanoviska Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví, Výboru pro zemědělství a rozvoj 
venkova a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A6-0000/2007),

A. vzhledem k tomu, že nadváha a obezita nabývají rozměrů epidemie a rozhodující měrou 
přispívají k hlavním příčinám nemocnosti v Evropě,

B. vzhledem k tomu, že podle WHO trpí nadváhou nebo obezitou více než 50 % dospělého 
evropského obyvatelstva,

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA (2007)0019.
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C. vzhledem k tomu, že obezitou trpí více než 3 miliony dětí a nadváhou téměř 22 milionů 
dětí, přičemž uvedená čísla rychle narůstají,

D. vzhledem k tomu, že evropští občané žijí v prostředí přispívajícím k obezitě, kde riziko 
obezity zvyšují příjem potravin s vysokým obsahem energie a sedavý způsob života,

E. vzhledem k tomu, že za primární prevenci nadváhy považuje fyzickou aktivitu a se 
znepokojením konstatuje, že každý třetí Evropan ve svém volném čase nikdy necvičí, 
zatímco průměrný Evropan stráví více než pět hodin denně sezením,

F. vzhledem k tomu, že v Evropské chartě boje proti obezitě stanovila WHO úkol dosáhnout 
viditelného pokroku v boji proti dětské obezitě v příštích 4–5 letech a vývoj zvrátit 
nejpozději do roku 2015,

G. vzhledem k tomu, že proti nadváze a obezitě je zapotřebí bojovat holistickým způsobem 
uplatňovaným ve všech oblastech vládních politik a na různých úrovních, zvláště na 
vnitrostátní a místní úrovni,

H. vzhledem k tomu, že sociální rozměr problému a zejména skutečnost, že nejvyšší úroveň 
výskytu nadváhy a obezity je registrovaná u osob z nižších sociálně-ekonomických 
skupin; konstatuje se znepokojením, že by obezita mohla prohloubit zdravotní a sociálně-
ekonomické nerovnosti,

I. vzhledem k tomu, že vítá veškeré iniciativy zúčastněných subjektů z různých odvětví, 
které jsou zaměřeny na zlepšení dialogu, výměnu osvědčených postupů a samoregulaci, 
například akční platformu EU pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví či pracovní skupinu 
pro sport a zdraví nebo síť EU pro zdraví upevňující tělesnou aktivitu (HEPA),

J. vzhledem k významu různých tradičních kuchyní, které by měly být zachovány jako 
součást kulturního dědictví a podporovány jako účinná alternativa k rychlému občerstvení 
či stravovací kultuře spočívající v konzumaci prefabrikovaných jídel,

K. vzhledem ke zhoršující se situaci v uvádění výrobků na trh a skutečnosti, že reklama na 
potraviny tvoří přibližně polovinu celkového reklamního vysílacího času v době, kdy 
televizi sledují děti, přičemž tři čtvrtiny těchto reklam propagují potraviny s vysokým 
obsahem energie a nízkým obsahem výživových látek; konstatuje se znepokojením, že 
existují nové formy uvádění výrobků na trh využívající nejrůznější technologické 
prostředky, včetně tzv. „reklamních her“, které zahrnují komunikaci prostřednictvím 
mobilních telefonů, výměnu rychlých zpráv (instant messaging), videohry a interaktivní 
hry na internetu,

1. vítá bílou knihu o výživě jako výchozí bod na cestě směřující k zamezení růstu obezity 
v Evropě;

2. domnívá se, že nejlepším způsobem, jak bojovat proti obezitě u obyvatelstva EU, je 
víceúrovňový a komplexní přístup;

3. souhlasí s vytvořením skupiny na vysoké úrovni, která se bude zabývat výživou 
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a fyzickou aktivitou, a evropským dotazníkovým šetřením o zdravotním stavu (EHIS) 
jako účinnými nástroji sloužícími tvůrcům politik a všem aktérům a majícími za cíl zvýšit 
informovanost a rovněž výměnu osvědčených postupů;

4. uznává zásadní úlohu a účinnost samoregulace;

5. požaduje nicméně konkrétnější opatření zaměřená zejména na děti a ohrožené skupiny, 
jako jsou starší osoby, zvláště ženy, postižené osoby, chudí lidé a nezaměstnaní;

6. s politováním konstatuje, že bílá kniha postrádá rozhodné iniciativy, které by zásadním 
způsobem snížily míru růstu obezity v příštích 4–5 letech, jak to požaduje WTO;

7. vyzývá regiony a subjekty na místní úrovni, aby rozvinuly „společenství příznivá pro 
fyzickou aktivitu“, zejména v souvislosti s plánováním měst; tohoto cíle lze dosáhnout 
směšováním komerčního rozvoje a rozvoje bydlení, organizací ve školách, prostředky 
hromadné dopravy, budováním dostupných sportovních zařízení, cyklostezek a přechodů 
pro chodce, přičemž bude zároveň zamezeno vzniku faktorů, které jsou „rizikem pro 
životní prostředí“, jako je soustřeďování provozoven rychlého občerstvení, nebudou 
vznikat překážky pro fyzickou aktivitu, nebudou chybět chodníky, parky a zařízení pro 
volný čas a rekreaci; uznává, že významným nástrojem pro provozování venkovních 
fyzických aktivit, zejména dětmi a staršími osobami, je i snížení kriminality; vyzývá obce, 
aby podporovaly síť Zdravých měst, která nabízí společná opatření zacílená na boj proti 
obezitě;

8. zdůrazňuje skutečnost, že Evropská unie by měla hrát vedoucí úlohu ve stanovení 
jednotného přístupu a podpoře spolupráce členských států; je přesvědčen, že významnou 
evropskou přidanou hodnotu lze zajistit v oblastech, jako je informování spotřebitele, 
vzdělávání v oblasti výživy, reklama ve sdělovacích prostředcích, zemědělská výroba 
a označování potravin;

9. zdůrazňuje, že je zapotřebí vytvořit zvláštní fondy pro malé a střední podniky, jež těmto 
subjektům umožní, aby mohly přispět k dosažení cíle snížit obezitu vývojem nových 
výrobků, informačních systémů a označení;

Prioritní skupinou jsou děti

10. vyzývá Komisi a všechny aktéry, aby jako svou prioritu stanovili boj proti obezitě od 
nejranějšího období života;

11. požaduje, aby se uskutečnila informační kampaň ke zvýšení informovanosti těhotných žen 
o významu vyvážené stravy a významu výhradního kojení po dobu nejméně šesti měsíců; 
připomíná, že děti kojené po dobu devíti měsíců vykazují celkové snížení rizika o 31 %;

12. naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby vydaly pokyny, vypracované odborníky, 
týkající se toho, jak zvýšit tělesnou aktivitu již v předškolním věku a podpořit vzdělávání 
v oblasti výživy již v tomto raném období;

13. domnívá se, že opatření, která zajistí, aby se tělesná aktivita a vyvážené stravování staly 
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součástí chování dětí, musí učinit především školy; vyzývá Komisi, aby vytvořila pravidla 
týkající se výživových politik ve školách a podpory vzdělávání v oblasti výživy;

14. žádá dále členské státy, subjekty na místní úrovni a orgány škol, aby sledovaly a zlepšily 
jakost a výživové normy školního stravování a přezkoumaly velikost porcí; požaduje 
úplný zákaz prodeje potravin a nápojů s vysokým obsahem tuku, soli a cukru ve školách; 
zasazuje se namísto toho o to, aby v prodejních automatech bylo dostupné čerstvé ovoce 
a zelenina; vyzývá členské státy, aby zajistily, že ve školním rozvrhu bude věnováno více 
hodin fyzické aktivitě, a vytvořily plány pro budování nových sportovních zařízení pro 
veřejnost;

15. domnívá se, že je zásadní, aby ve školách byly zakázány všechny druhy sponzorství 
a reklamy týkající se tzv. HSSF výrobků (výrobků s vysokým obsahem cukru, soli 
a tuku); žádá, aby všechny sportovní organizace a družstva přijaly dobrovolný závazek 
propagovat vyváženou stravu a fyzickou aktivitu; vyzývá je, aby se vyhnuly sponzorství 
a propagaci potravin s nízkou výživovou hodnotou;

16. vítá reformu společné organizace trhu, která umožní, aby bylo produkováno více ovoce 
a zeleniny, jež budou podávány ve školách, za předpokladu, že bude kontrolována jakost 
těchto produktů, včetně obsahu chemických látek; požaduje, aby bylo věnováno více 
podpory organické produkci;

17. vítá iniciativy EU, jako je zřízení internetových stránek nazvaných Malí šéfkuchaři EU 
a Evropský den zdravé výživy dne 8. listopadu 2007; navrhuje, aby byla zorganizována 
informační kampaň zaměřená na zvýšení informovanosti, pokud jde o vztah mezi výrobky 
s vysokým obsahem energie a časovým ekvivalentem fyzické aktivity, jež je zapotřebí 
k tomu, aby se spálily příslušné kalorie;

Informovaný výběr potravin a přístupnost zdravých produktů

18. s potěšením vítá závazky, které na dobrovolném základě přijali výrobci a jež se týkají 
zavedení výživových kritérií pro složení potravin;

19. požaduje zákaz transmastných kyselin a naléhavě žádá členské státy, aby uplatňovaly 
osvědčené postupy při kontrole obsahu látek v potravinách (například soli); poukazuje 
nicméně na to, že by měly být stanoveny zvláštní výjimky, pokud jde o chráněné označení 
původu a chráněné zeměpisné označení a rovněž pro tradiční výrobky, s cílem zachovat 
původní receptury;

20. vyzývá členské státy, aby podpořily distribuci poukázek na čerstvé ovoce a zeleninu 
osobám s nízkými příjmy, zejména starším osobám a ženám s dětmi, přičemž by se tyto 
poukázky používaly pouze v určených místních obchodech s potravinami, aby byla 
zajištěna nutriční jakost produktů;

21. vyzývá výrobní odvětví, aby přezkoumala velikost jednotlivě podávaných porcí jídla, 
přičemž bude stanoveno více možností pro menší porce; vyzývá obchody, restaurace 
a provozovatele rychlého občerstvení, aby podporovaly přístupnost organických produktů 
za dostupné ceny;
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22. žádá Komisi, aby urychlila revizi směrnice Rady 90/496/EHS ze dne 24. září 1990 
o nutričním označování potravin1 a v jejím rámci zajistila, aby se označení stalo 
smysluplné a spotřebitelům snadno srozumitelné;

Sdělovací prostředky a reklama

23. vyzývá veškeré poskytovatele mediálních služeb, aby přijali dobrovolná opatření, jimiž ve 
sdělovacích prostředcích zamezí jakémukoli způsobu uvádění výrobků na trh zaměřenému 
na děti, které by zahrnovalo „nezdravé potraviny“; naléhavě žádá vlastníky práv na 
duševní vlastnictví, aby nepřipustili, aby jakýkoli druh těchto potravin propagovali 
hrdinové kreslených seriálů;

24. je si vědom významu sdělovacích prostředků při informování, vzdělávání a přesvědčování 
v souvislosti se zdravím a vyváženou stravou; domnívá se však, že dobrovolný přístup, 
jenž byl přijat v návrhu směrnice o audiovizuálních mediálních službách bez hranic2, je 
nedostatečný; 

25. požaduje chráněné vysílací časy bez reklam a zákaz reklam na nezdravé potraviny se 
specifickým zaměřením na děti; je přesvědčen, že by na evropské úrovni měl být rovněž 
řešen problém skrytého umísťování produktů s nízkou výživovou hodnotou ve filmech 
a kreslených seriálech;

26. žádá, aby za tímto účelem bylo zavedeno sledování reklamy zaměřené na děti ve 
sdělovacích prostředcích;

Péče o zdraví a výzkum

27. uznává, že by měli být praktičtí lékaři informováni o zásadní úloze, kterou hrají v časném 
rozpoznání osob s rizikem nadváhy, a skutečnosti, že právě oni musí být hlavními aktéry 
v boji proti epidemii obezity;

28. je přesvědčen, že je nezbytné řádně uznat kvalifikaci zdravotnických odborníků jako 
„klinických dietetiků“ a „odborníků na výživu“; naléhavě žádá členské státy, aby ve 
školách a na všech pracovištích podpořily přítomnost tohoto typu lékařů;

29. vyzývá Komisi, aby podporovala osvědčené postupy ve zdravotnictví a rovněž informační 
kampaně o rizicích spojených s obezitou, zejména abdominální obezitou; naléhavě žádá 
Komisi, aby zajistila informovanost o nebezpečí domácích diet, zejména pokud tyto diety 
zahrnují používání léků proti obezitě užívaných bez lékařského předpisu;

30. vítá zahrnutí „diabetu a obezity“ mezi priority v rámci sedmého rámcového programu 
v oblasti zdraví;

0

0      0
                                               
1 Úř. věst. L 276, 6.10.1990, s. 40.
2 KOM(2005)0646 a KOM(2007)0170 – 2005/0260(COD).



PE398.631v01-00 8/13 PR\700197CS.doc
Externí překlad

CS

31. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě a Komisi a vládám 
a parlamentům v členských státech.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Celosvětový problém nadváhy a obezity nabývá rozměrů epidemie, přičemž představuje 
závažné riziko pro lidské zdraví.

Proto je zapotřebí, abychom přijali jasná opatření na všech úrovních zaměřená na řešení 
tohoto jevu. Boj proti obezitě, obzvláště u dětí, musí být prioritou na mezinárodní, evropské, 
vnitrostátní i místní úrovni, přičemž se promítne do koordinovaných kroků uskutečňovaných
obecními úřady, školami a rodinami; zapojit se musí rovněž výrobní odvětví, zdravotničtí 
odborníci a odborníci na zdravý životní styl.

Obezita patří mezi největší zabijáky a je konkrétně spojena s řadou chronických onemocnění, 
jako je diabetes 2. typu, kardiovaskulární choroby, hypertenze, koronární srdeční onemocnění 
i některé druhy rakoviny.

Podle Světové zdravotnické organizace má více než miliarda osob nadváhu a více než 
300 milionů lidí je obézních. V Evropě je rozsah tohoto jevu ještě více alarmující, neboť 
nadváhu má více než polovina evropského obyvatelstva a výdaje přímo související s obezitou 
tvoří 6 % výdajů ve zdravotnictví.

Vzrůstá dětská obezita (v Evropě je 22 milionů dětí s nadváhou); z tohoto důvodu by měla být 
věnována patřičná pozornost dosažení cíle WHO zastavit růst úrovně obezity v příštích 
čtyřech až pěti letech a vývoj zvrátit do roku 2015.

Jsem přesvědčena, že by Evropa mohla poskytnout přidanou hodnotu prostřednictvím 
koordinace evropských politik zaměřených na boj proti obezitě a že jedním z účinných 
způsobů, jak dosáhnout pokroku, je vyhledávání a výměna osvědčených postupů na evropské 
úrovni.

V této souvislosti vítám záměr Komise začít uplatňovat integrovaný přístup k obezitě 
zahrnující veškeré politiky i všechny úrovně řízení. Má-li být problém řešen účinně, je 
zásadní i zapojení soukromého sektoru.

Domnívám se však, přičemž mám v neposlední řadě na mysli názor Evropského parlamentu 
vyjádřený v usnesení o zelené knize (P6_TA(2007)19), že by mělo být znění bílé knihy 
konkrétnější, zejména co se týče uvedení, která evropská legislativní opatření by mohla 
napomoci v boji proti obezitě, pokud by byla jasnější.

Sdílím názor, že by k zásadnímu průlomu mohla přispět víceodvětvová spolupráce 
s výrobními odvětvími. Řešení, které upřednostňuje Komise, konkrétně akční platforma EU 
pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví, nepochybně napomůže k zapojení subjektů, které se 
angažují v zavádění postupů, jež by mohly umožnit důkladnější posuzování obsahu energie ve 
výrobcích. Na druhé straně si však myslím, že to, co je navrženo, není dostatečné; vyčkávání 
a hledání cest, kdy účinnost navrženého přístupu bude přezkoumána v roce 2010, neodpovídá 
cíli snížit úroveň dětské obezity v příštích pěti letech, jak to navrhuje WHO ve svém druhém 
akčním plánu WHO pro Evropu v oblasti potravin a výživy pro období 2007–2012.
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Podle výroční zprávy akční platformy EU z roku 2007 se 31 členů platformy zavázalo provést 
203 politických opatření. Pokud jde o obsah přijatých závazků (34 % z nich je ze strany 
výrobců, 24 % ze strany nevládních organizací a 14 % ze strany distributorů), týkají se tyto 
závazky nejvíce „podpory zdravého životního stylu“, „vzdělávání a výživy“ a „fyzické 
aktivity“.

Zásadní jsou závazky související s nutričním označením (17 %) a s reklamou a uváděním 
výrobků na trh (11 %), přičemž by podle mého názoru mohly vést k vytvoření zajímavých 
návrhů týkajících se základu závazné evropské legislativy – již nelze v žádném případě 
odkládat – s cílem revidovat ustanovení o nutričním označení a reklamě.

Jak zdůraznili samotní představitelé Komise, měly by úlohu v evropské akční platformě hrát i 
sportovní organizace, snad tím, že přislíbí, že budou odmítat sponzorství spojené s výrobky 
s vysokým obsahem energie.

V souladu s plánem dobrovolného přístupu zpravodajka vítá vytvoření skupiny na vysoké 
úrovni, která se bude zabývat výživou a fyzickou aktivitou a jež umožní členským státům 
výměnu zkušeností a podpoří osvědčené postupy. Je zapotřebí věnovat co nejvyšší úsilí 
podpoře politik zacílených na snížení obsahu takových složek v potravinách, které by mohly 
při nadměrné konzumaci poškodit zdraví; zde mám na paměti dánský zákon z roku 2003, 
kterým se omezuje obsah transmastných kyselin v potravinách na hodnotu 2 %, což řada států 
opakovaně označila za svůj cíl, jenž by měl být dosažen ve všech členských státech. Dalším 
příkladem jsou politiky zaměřené na snížení obsahu soli, například v Irsku, kde existuje 
podpora ze strany vnitrostátního irského orgánu pro bezpečnost potravin (FSAI), přičemž 
cílem, kterého je zapotřebí dosáhnout, je denní příjem 6 gramů do roku 2010. V rámci 
skupiny na vysoké úrovni lze takové zkušenosti sdílet a rozšířit je do všech členských států.

Sociální hledisko

Existuje řada faktorů, které mají vliv na nesprávnou stravu, podvýživu a obezitu, přičemž je 
zapotřebí zohlednit i náklady, dostupnost a informovanost. Nelze zapomínat na skutečnost, že 
cena výrobku je často v nepřímém poměru s jeho jakostí.

Obzvláště pokud jde o ženy, není náhodou, že se obezita vyskytuje přibližně šestkrát častěji 
u žen chudých než lépe situovaných.

Je nepopiratelné, že záliba v potravinách s velmi vysokým obsahem energie, avšak nízkým 
obsahem výživových látek je často určována ekonomickou výhodností.

Jsem proto přesvědčena, že by měla být zajištěna podpora ve formě poukázek vydávaných 
osobám ze sociálně slabších skupin. Kromě toho by měly být budovány trhy s potravinami, 
zejména v chudších oblastech, za účelem prodeje zdraví prospěšných přírodních produktů 
(zvláště ovoce a zeleniny) za „sociální“ cenu, přičemž tyto trhy nabídnou nezbytné záruky, 
pokud jde o jakost a bezpečnost potravin.

Děti

Jednou z priorit bílé knihy by mělo být snížení obezity u dětí. Pro naše generace je důležitá 
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zdravá budoucnost.

Rozhodujícími faktory pro zdravý vývoj jsou kojení, vzdělávání týkající se výběru potravin 
a především tělesná aktivita, začínající již v předškolním věku.

Hlavní výchovná úloha, včetně používání případných diet, spočívá na rodičích a rodině, 
a proto by zde měla existovat široká podpora v podobě rozsáhlých, konkrétně zaměřených 
informačních kampaní organizovaných vnitrostátními zdravotnickými orgány, místními 
zdravotnickými službami a různými výrobními odvětvími.

Avšak vzhledem k tomu, že rostoucí dítě tráví stále více času ve škole, mohly by se ze škol 
stát ústřední místa pro provádění integrovaných akcí v boji proti obezitě.

Členské státy by měly ze všeho nejdříve ustanovit povinnou fyzickou aktivitu pro děti, a to 
30 minut denně, jak to doporučuje WHO. Pro tento účel by měl být denně stanoven 
dostatečný čas, kromě dnů s tělesnou výchovou.

Měla by být přijata rovněž další opatření, jako např. přezkoumání velikosti porcí a kontrola 
jakosti a výživových hodnot u školního stravování, využívání školních jídelen jako míst pro 
šíření znalostí, pokud jde o příslušné vzdělávání v oblasti výživy, dále poskytování 
nejrůznějšího zařízení k podpoře fyzické aktivity o přestávkách (hřiště a tělocvičny, které 
mohou být přístupné i mimo vyučování), vypracování přehledů na vědeckém základě, které 
shrnou studie a informace týkající se výživy a souvisejících procesů, zákaz prodeje potravin 
s vysokým obsahem tuku, soli a cukru ve školních stáncích s občerstvením a především 
v prodejních automatech a organizování školních služeb pro doprovod žáků při jejich cestách 
do školy a ze školy pěšky.

Školy a pracoviště by navíc měly mít k dispozici odborníka na výživu a dietetiku.

Podle mého názoru je rovněž nanejvýš důležité zamezit jakémukoli nabízení nezdravých 
potravinových výrobků formou reklamy či sponzorství akcí a poskytování těchto výrobků 
jako dárků či zdarma distribuovaných vzorků mimo školní budovy.

Na druhé straně se zpravodajka obává případů, vyskytujících se většinou v zemích mimo 
Evropu, kdy některé školy zašly tak daleko, že zahrnuly body mass index (BMI) do 
konečného hodnocení výkonu žáka. Domnívám se, že tato myšlenka slouží k nepatřičné 
stigmatizaci obezity a podněcuje nadměrnou diskriminaci dětí, které mohou mít socializační 
problémy kvůli své nadváze.

Bylo by mnohem užitečnější dětí přimět, aby vstoupily do účinného cyklu, v němž se budou 
stravovat rozumně.

Kromě toho by výrobní odvětví měla učinit dobrovolné kroky, pokud jde o snížení obsahu 
energie či velikosti porcí výrobků, které jsou určené zejména dětem.

Pokud jde o změnu nařízení o zdravotních tvrzeních, ráda bych v této zprávě připomněla, že 
by pro EFAS a Komisi mělo být věcí prvořadého zájmu zajistit, aby zdravotní tvrzení na 
potravinách pro děti vycházela z vědeckého hodnocení, s cílem zamezit nabízení nutričně 
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nevyvážených výrobků na základě nepravdivých zdravotních tvrzení.

Starší osoby a postižené osoby

Zpravodajka se domnívá, že by měla být přijata konkrétní opatření týkající se stravování 
ohrožených skupin, například starších osob, zejména těch, které žijí samy, trpících problémy 
souvisejícími s podvýživou, dehydratací apod. Měly by být prováděny kampaně informující 
zvláště ženy po menopauze o nezbytnosti kontrolovat svou hmotnost s cílem zajistit, aby 
ukládání tuku, které má hormonální souvislost, nevedlo ke vzniku abdominálního tuku, jenž 
představuje závažná zdravotní rizika.

Osobám s různým postižením by měly být k dispozici služby, zařízení a programy, které jim 
mimo jiné umožní, aby se zapojily do sportovních a pohybových aktivit.

Místní orgány

Prevence obezity v každém životním období není pouze problémem zdravotním, ale má 
významný kulturní a sociální dosah, který nelze přehlížet.

V souvislosti s tím je nezbytné, aby byl uplatňován globální přístup na všech úrovních, kde by 
hlavními protagonisty měli být místní orgány a tvůrci politik.

Je třeba přehodnotit městské plány, s hlavním důrazem na parky, hřiště a prostory pro 
provádění venkovních volnočasových aktivit, cyklostezky a aktivní dopravní prostředky, čímž 
bude zabezpečeno prostředí pro každodenní fyzické aktivity.

Bylo by možné případně vyzkoušet způsoby regulace soustřeďování provozoven rychlého 
občerstvení v dané oblasti, přičemž bude poskytován nezbytný prostor menším 
maloobchodníkům nabízejícím ekologické a tradiční výrobky.

Místní orgány by tak měly aktivně bojovat za zdravý životní styl s důrazem na informovanou 
spotřebu. EU by navíc měla podporovat sítě propojující města a obce usilující 
o přesvědčování občanů o výhodách zdravé stravy a fyzické aktivity.

Pomoc malým a středním podnikům

Měly by být zohledněny potřeby malých a středních zemědělských a potravinářských podniků 
a dalších subjektů v této oblasti.

Nelze dosáhnout skutečného pokroku, zejména pokud jde o výzkum a vývoj zdraví 
prospěšných, nutričně bohatých nových výrobků, pokud iniciátorům takových změn nebudou 
poskytnuty prostředky – v neposlední řadě peněžní – nezbytné pro uskutečnění těchto záměrů.

Navrhuji proto vytvoření specifických podpůrných opatření na povzbuzení a pomoc malým 
a středním podnikům usilujícím o zlepšení svých výrobků jako takových či zvýšení 
informovanosti spotřebitelů o výživových hodnotách v těchto výrobcích.

Sport
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Každý evropský občan by měl mít možnost provozovat fyzickou aktivitu v souladu 
s doporučením WHO, tedy alespoň 30 minut cvičení denně. Iniciativy stanovené v bílé knize 
o sportu a spolupráce se sportovními asociacemi by měla být pro EU příležitostí k tomu, aby 
navrhla účinná pravidla týkající se fyzické aktivity a zahrnula je do programů financovaných 
z prostředků EU, zejména v rámci sedmého výzkumného rámcového programu, programu pro 
veřejné zdraví 2008–2013, programu Mládež v akci, Aktivní občanství a rovněž programu pro 
podporu tělesného cvičení v přírodním prostředí, LIFE+.

Je rovněž nezbytné, jak již na to upozornily některé čtvrti, aby v akční platformě EU pro 
stravu, fyzickou aktivitu a zdraví byly výrazněji zastoupeny sportovní organizace.

Výzkum

Zpravodajka vítá skutečnost, že „diabetes a obezita“ byly zahrnuty mezi prioritní výzkumné 
oblasti v rámci sedmého rámcového programu. Klíč spočívá ve stanovení příčin obezity, 
virových a genetických faktorů, které mohou přispět k jejímu vzniku, a úlohy některých látek 
(například glutamanu sodného).

Další oblastí, kterou je zapotřebí prozkoumat, jsou léčebné postupy a klinické procedury 
používané k prevenci a léčbě obezity, které by měly trvale vycházet z předpokladu nejvyšší
možné ochrany pacientova zdraví.

Reklama

Z řady studií vyplývá, že jednou z hlavních příčin obezity, zejména u dětí, jsou reklamy na 
výrobky s vysokým obsahem tuku, cukru a soli. Kromě televizního vysílání se reklama 
zaměřená na děti uplatňuje prostřednictvím mobilních telefonů či pomocí internetu a může 
mít rovněž podobu sponzorství u sportovních nebo kulturních akcí. Často se ke sdělení 
využívají hrdinové kreslených seriálů či celebrity. Vítám úsilí o samoregulaci průmyslu 
a sdělovacích prostředků, nedomnívám se však, že by mohl být kompromis stanovený ve 
směrnici „televize bez hranic“ považován za dostačující. Upřednostnila bych omezení týkající 
se množství reklam zaměřených na děti a vysílacích bloků, v nichž mohou být reklamy 
uváděny.

Věřím, že Komise bude ochotna přehodnotit strategii týkající se boje proti obezitě s ohledem 
na specifický dosah, jaký má reklama a uvádění výrobků na trh.

Ochrana tradičních výrobků

K široké otázce ochrany tradičních výrobků pociťuji povinnost zdůraznit, že by tyto výrobky 
měly být chráněny, neboť tvoří součást tradičního kulturního dědictví evropských občanů. 
Domnívám se proto, že by tradiční receptury měly být chráněny i tehdy, kdy je záměrem 
změnit složení výrobků za účelem boje proti obezitě.
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