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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om hvidbog om sundhedsproblemer i relation til ernæring, overvægt og fedme
(2007/2285(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til hvidbog om en EU-strategi om sundhedsproblemer i relation til ernæring, 
overvægt og fedme (KOM(2007)0279),

– der henviser til sin beslutning af 1. februar 2007 om fremme af sunde kostvaner og fysisk 
aktivitet1,

– der henviser til WHO's anden europæiske fødevare- og ernæringshandlingsplan 2007-
2012, som WHO's Regionsudvalg for Europa vedtog på mødet i Beograd den 17.-20. 
september 2007, og til det europæiske charter mod fedme, som WHO's Regionale Kontor
vedtog i 2006,

– der henviser til de mål, der med det europæiske charter mod fedme fastsattes på WHO's 
europæiske ministerkonference i Istanbul den 15.-17. november 2006,

– der henviser til den 57. Verdenssundhedsforsamlings vedtagelse den 22. maj 2004 af den 
globale strategi for kostvaner, fysisk aktivitet og sundhed,

– der henviser til Rådets (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) 
konklusioner af 3. juni 2005 om fedme, ernæring og fysisk aktivitet,

– der henviser til konklusionerne fra WHO's Regionale Kontors møde i København i 2006 
om fysisk aktivitet og sundhed i Europa og evidens for handling,

– der henviser til hvidbog om idræt (KOM(2007)0391),

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, Udvalget om 
Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse (A6-0000/2008),

A. der henviser til, at overvægt og fedme er en voksende epidemi og en af hovedårsagerne til 
dødelighed i Europa,

B. der henviser til, at over 50 % af den voksne europæiske befolkning ifølge WHO er 
overvægtig eller fed,

C. der henviser til, at over 3 mio. børn er fede og næsten 22 mio. overvægtige, og at disse tal 
er hurtigt stigende,

                                               
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0019.
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D. der henviser til, at europæiske borgere lever i et "fedmefremmende" miljø, hvor 
indtagelsen af energirige produkter og en stillesiddende livsstil har øget risikoen for 
fedme,

E. der henviser til, at fysisk aktivitet er det primære middel til forebyggelse af overvægt, og 
med bekymring bemærker, at en ud af tre europæere overhovedet ikke motionerer i deres 
fritid, selv om den gennemsnitlige europæer sidder ned i over fem timer om dagen,

F. der henviser til, at WHO med sit europæiske charter mod fedme har sat sig som mål at 
skabe et synligt fremskridt i bekæmpelsen af fedme blandt børn i de næste 4-5 år med det 
formål at vende udviklingen senest i 2015,

G. der henviser til, at overvægt og fedme bør tackles ved en helhedstilgang på tværs af 
politiske områder og på forskellige regeringsniveauer, særlig på nationalt og lokalt niveau,

H. der henviser til problemets sociale dimension og navnlig til, at den højeste forekomst af 
overvægt og fedme registreres i lavere socioøkonomiske grupper; der med bekymring
bemærker, at fedme kan øge sundhedsmæssige og socioøkonomiske uligheder,

I. der glæder sig over alle multiinteressentinitiativer til fremme af dialog, udveksling af 
bedste praksis og selvregulering, f.eks. den europæiske handlingsplatform for kost, fysisk 
aktivitet og sundhed, arbejdsgruppen om sport og sundhed samt EU-netværket for 
sundhedsfremmende fysisk aktivitet (HEPA),

J. der henviser til betydningen af forskellige former for traditionel madlavningskunst, som 
bør bevares som en del af vores kulturarv, og som bør fremmes som gyldige alternativer
til den fødevarekultur, der består af fastfood og færdigmad,

K. der henviser til, at situationen i markedsføringssektoren bliver stadigt værre, og at
reklamer for fødevarer udgør omkring halvdelen af alle de reklamer, der sendes på de 
tidspunkter, hvor børn ser tv, og at tre fjerdedele af disse reklamer promoverer fødevarer 
med et højt kalorieindhold og et lavt næringsindhold; der med bekymring bemærker 
anvendelsen af nye markedsføringsformer, der benytter sig af alle teknologiske midler, 
særlig de såkaldte reklamespil, som også kan spilles på mobiltelefoner, instant messaging, 
videospil og interaktive spil på internettet,

1. glæder sig over hvidbogen om ernæring som et udgangspunkt for at sætte en stopper for
den stigende fedme i Europa;

2. mener, at en alsidig tilgang på flere niveauer er det bedste middel til bekæmpelse af fedme 
hos EU's befolkning;

3. glæder sig over nedsættelsen af gruppen på højt plan om ernæring og fysisk aktivitet og 
oprettelsen af et sundhedsovervågningssystem, i form af en interviewundersøgelse af 
sundhedsstatus i EU (EHIS), som effektive værktøjer for politiske beslutningstagere og 
alle involverede aktører til at forbedre vidensniveauet og udvekslingen af bedste praksis;

4. erkender, at selvregulering er effektivt middel og spiller en afgørende rolle;
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5. kræver dog mere håndgribelige foranstaltninger, særlig målrettet mod børn og
risikogrupper såsom ældre mennesker og især kvinder, handicappede, fattige og 
arbejdsløse;

6. beklager hvidbogens mangel på stringente initiativer med henblik på en væsentlig 
begrænsning af vækstraterne for fedme i de næste 4 eller 5 år, sådan som WHO har
anmodet om;

7. opfordrer regioner og lokale myndigheder til at udvikle "aktivitetsvenlige samfund", 
særlig i forbindelse med byplanlægning; dette kan opnås ved at blande kommerciel og 
boligmæssig udvikling, ved at organisere skoler, offentlige transportmidler og 
tilgængelige sportsfaciliteter samt ved at anlægge cykelstier og fodgængerfelter og 
samtidig undgå "miljømæssige risikofaktorer" som f.eks. en koncentration af 
fastfoodspisesteder, hindringer for fysisk aktivitet og manglende fortove, parker og 
rekreative faciliteter; erkender, at begrænsning af kriminalitet også er et vigtigt værktøj til 
fremme af udendørs fysisk aktivitet, særlig blandt børn og ældre; opfordrer kommuner til 
fremme et netværk af "byer for en sund livsstil", der træffer fælles foranstaltninger til 
bekæmpelse af fedme;

8. understreger, at EU bør påtage sig en ledende rolle med hensyn til at fastlægge en fælles 
tilgang og fremme koordineringen mellem medlemsstaterne; er overbevist om, at der kan 
skabes en vigtig europæisk merværdi på områder som forbrugeroplysning, 
ernæringsundervisning, mediereklamer, landbrugsproduktion og mærkning af fødevarer;

9. understreger behovet for at yde særlig støtte til SMV'er for at give disse aktører mulighed 
for at bidrage til opnåelsen af målsætningen om at begrænse fedme ved at udvikle nye 
produkter, informationssystemer og mærkningsordninger;

Vores prioritet: børn

10. opfordrer Kommissionen og alle aktører til at prioritere bekæmpelsen af fedme fra et 
tidligt stadium i livet;

11. kræver oplysningskampagner for at øge bevidstheden blandt gravide kvinder om 
betydningen af en velafbalanceret kost og af udelukkende at ernære deres babyer ved 
amning i mindst seks måneder; minder om, at babyer, der er blevet ammet i ni måneder, 
udviser en overordnet risikoreduktion på 31 %;

12. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at indføre retningslinjer -
udarbejdet af eksperter - for fremme af fysisk aktivitet så tidligt som i førskolealderen og 
af ernæringsundervisning allerede på dette niveau;

13. mener, at det primært er på skoleniveau, at der skal tages skridt til at sikre, at fysisk 
aktivitet og en velafbalanceret kost bliver en del af barnets adfærd; opfordrer
Kommissionen til at udarbejde retningslinjer for ernæringspolitikker i skolen og for 
fremme af ernæringsundervisning;

14. anmoder endvidere medlemsstaterne, de lokale myndigheder og skolemyndighederne om 
at føre tilsyn med og fremme kvaliteten og den ernæringsmæssige standard af
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skolemåltider og om at tage portionsstørrelserne op til fornyet overvejelse; anmoder om et 
totalt forbud mod salg af føde- og drikkevarer med et højt indhold af fedt, salt eller sukker 
på skolerne; anbefaler i stedet, at der stilles frisk frugt og grønt til rådighed i 
salgsautomater; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at der afsættes flere skoletimer til 
fysiske aktiviteter, og til at udarbejde planer for opførelsen af nye offentlige 
sportsfaciliteter;

15. anser det for afgørende, at de såkaldte HSSF-produkter (højt sukker-, salt- og fedtindhold) 
forbydes i skolerne; anmoder om, at alle sportsorganisationer og sportshold frivilligt 
forpligter sig til at fremme en velafbalanceret kost og fysisk aktivitet og opfordrer dem 
kraftigt til at undgå sponsorater fra og fremme af fødevarer med et lavt næringsindhold;

16. glæder sig over reformen af de fælles markedsordninger, der åbner mulighed for en øget 
produktion af frugt og grønt til servering på skoler, forudsat at kvaliteten af disse 
produkter og deres kemiske sikkerhed kontrolleres; kræver øget støtte til økologisk 
produktion;

17. bifalder EU-initiativer såsom oprettelsen af webstedet "EU mini chefs" og afholdelsen af 
den europæiske dag for sund ernæring den 8. november 2007; foreslår, at der 
tilrettelægges oplysningskampagner til fremme af bevidstheden om forbindelsen mellem 
energirige produkter og den tid til fysisk aktivitet, der tilsvarende skal bruges til at 
forbrænde deres kalorier;

Informerede valg og tilgængelighed til sunde produkter

18. glæder sig meget over, at producenter frivilligt har forpligtet sig til at indføre 
ernæringskriterier for fødevarers sammensætning;

19. kræver et forbud mod transfedtsyrer og opfordrer på det kraftigste EU's medlemsstater til 
at følge god praksis med hensyn til at kontrollere indholdet af stoffer i fødevarer (f.eks. 
saltindholdet); understreger dog, at der bør gælde særlige undtagelser for produkter med 
BOB (beskyttet oprindelsesbetegnelse), produkter med BGB (beskyttet geografisk 
betegnelse) og traditionelle produkter med henblik på at bevare de originale opskrifter;

20. opfordrer medlemsstaterne til at fremme uddelingen af kuponer til frisk frugt og grønt til
personer med lav indkomst, særlig ældre mennesker og kvinder med børn, som kun må 
anvendes på godkendte lokale fødevaremarkeder for at sikre, at produkterne er af 
ernæringsmæssig kvalitet;

21. opfordrer industrien til at tage størrelsen af enkeltportioner op til fornyet overvejelse og 
tilbyde et bredere udvalg af mindre portioner; opfordrer supermarkeder, restauranter og 
fastfoodspisesteder til at øge udbuddet af økologiske produkter til en rimelig pris;

22. anmoder Kommissionen om at fremskynde revisionen af Rådets direktiv 90/496/EØF af 
24. september 1990 om næringsdeklaration af levnedsmidler1 og i den forbindelse sikre, at 
mærkningen giver mening og er let forståelig for forbrugeren;

                                               
1 EFT L 276 af 6.10.1990, s. 40.
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Medier og reklame

23. opfordrer alle aktører i mediebranchen til at tage frivillige skridt i retning af at undgå 
enhver form for markedsføringspraksis, der involverer reklamer i medierne for "usunde 
fødevarer" målrettet mod børn; opfordrer på det kraftigste indehavere af intellektuelle 
ejendomsrettigheder til ikke at give tilladelse til at benytte tegnefilmfigurer til at 
reklamere for denne type fødevarer;

24. er klar over mediernes betydning med hensyn til at oplyse, undervise og overbevise i 
forbindelse med en sund og velafbalanceret kost; mener dog, at den frivillige tilgang, der 
er valgt i forslaget til direktiv om audiovisuelle medietjenester uden grænser1, er 
utilstrækkelig;

25. anmoder om beskyttede tidsintervaller og om restriktioner for reklamer for usunde 
fødevarer specielt rettet mod børn; er overbevist om, at problemet med skjult placering af 
produkter af lav ernæringsmæssig værdi i film og tegnefilm også bør behandles på 
europæisk niveau;

26. kræver oprettelse af et ad hoc-observationsorgan for mediereklamer rettet mod børn;

Sundhedspleje og forskning

27. erkender, at almindeligt praktiserende læger bør gøres opmærksom på den afgørende rolle, 
de spiller for den tidlige identificering af personer med risiko for overvægt, og på, at de 
bør være hovedaktører i bekæmpelsen af fedmeepidemien;

28. er overbevist om behovet for fuld anerkendelse af lægers kvalifikationer som kliniske 
diætetikere såvel som ernæringseksperter; opfordrer kraftigt medlemsstaterne til at 
fremme tilstedeværelsen af denne type læger på skoler og på alle arbejdspladser;

29. opfordrer Kommissionen til at fremme bedste lægepraksis med hensyn til og 
oplysningskampagner om fedmerelaterede risici, særlig den risiko, der er forbundet med 
hjemmelavede diæter, især hvis de indbefatter anvendelse af fedmebekæmpende stoffer, 
der tages uden lægerecept;

39. glæder sig over medtagelsen af diabetes og fedme som en prioritet i syvende 
rammeprogram for sundhed;

31. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

                                               
1 KOM(2005)0646 og KOM(2007)0170 - 2005/0260(COD).
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BEGRUNDELSE

Forekomsten af overvægt og fedme på verdensplan har antaget karakter af en egentlig 
epidemi med alvorlige risici for folkesundheden til følge. 

Der må derfor tages effektive initiativer på alle niveauer for at imødegå dette fænomen. 
Bekæmpelse af fedme, navnlig fedme blandt børn, bør være en prioritet på internationalt, 
europæisk, nationalt og lokalt plan med samordnede interventioner i kommunerne, i skolerne 
og i familierne samt inddragelse af aktørerne i produktions-, sundheds- og socialsektoren.

Fedme er en af de hyppigste dødsårsager og er navnlig forbundet med en lang række kroniske 
sygdomme såsom type II-diabetes, hjerte-kar-lidelser, for højt blodtryk, blodpropper og visse 
former for tumorer.

Ifølge WHO lider over én mia. mennesker af overvægt og over 300 mio. af fedme. I Europa er 
fænomenets størrelsesorden endnu mere foruroligende, da over halvdelen af den europæiske 
befolkning lider af overvægt, og omkring 6 % af sundhedsudgifterne er direkte forbundet med 
fedme. 

Fedme blandt børn er et særdeles hurtigt voksende fænomen (i Europa er der 22 mio. 
overvægtige børn), og det ville være hensigtsmæssigt at give WHO's målsætning om at 
standse den procentmæssige stigning i forekomsten af fedme i de kommende 4-5 år behørig 
opmærksomhed, således at tendensen kan vendes i 2015.

Ordføreren er overbevist om, at Europa kan skabe en merværdi i forbindelse med 
koordineringen af europæiske politiker til bekæmpelse af fedme, og er af den opfattelse, at der 
kan gøres betydelige fremskridt ved hjælp af forskning og udveksling af god praksis på 
europæisk plan.

Ordføreren glæder sig derfor over Kommissionens initiativ til integreret bekæmpelse af fedme 
ved hjælp af samtlige politikker og over, at initiativet tager hensyn til de forskellige 
styringsniveauer. Desuden er det vigtigt at inddrage den private sektor i bekæmpelsen af 
fedme for at imødegå problemet på effektiv vis.

Imidlertid mener ordføreren, også i betragtning af den opfattelse, som Parlamentet gav udtryk 
for i sin beslutning om grønbogen (P6_TA(2007)0019), at hvidbogen kunne have været mere 
konkret, navnlig for så vidt angår udarbejdelsen af lovgivningsmæssige foranstaltninger på 
europæisk plan, som i højere grad kunne have bidraget til bekæmpelsen af fedme.

Ordføreren er enig i, at erfaringerne fra samarbejdet på tværs af mange forskellige 
produktionssektorer kan give vigtige resultater. Den fremgangsmåde, Kommissionen har fulgt 
med sit initiativ vedrørende en europæisk handlingsplatform for kost, fysisk aktivitet og 
sundhed, er afgjort et vigtigt skridt hen imod inddragelse af sektorens aktører i indførelsen af 
en praksis, der kan fremme en mere omhyggelig vurdering af produkters kalorieindhold. 
Imidlertid mener ordføreren ikke, at de foreslåede tiltag er tilstrækkelige, og hun anser den 
afventende holdning med at tage den foreslåede fremgangsmåde op til fornyet behandling i 
2010, for ikke at være nok til at kunne opfylde målsætningen om at begrænse forekomsten af 
fedme hos børn inden for de kommende fem år således som foreslået af WHO i anden 
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europæiske handlingsplan for bekæmpelse af fedme 2007-2012.

Ifølge årsrapporten for 2007 fra den europæiske handlingsplatform har 31 medlemmer af 
platformen deltaget i 203 forskellige programmer. Ser man på de indgåede forpligtelser (hvor 
producenterne tegner sig for 35 %, ngo'er for 24 % og distributionssektoren for 14 %), 
vedrører størstedelen fremme af en sund livsstil, uddannelse og ernæring og fysisk aktivitet.

Forpligtelserne vedrørende ernæringsanprisninger (17 %) og vedrørende reklame og 
markedsføring (11 %) er vigtige og kan efter ordførerens opfattelse udgøre et interessant 
grundlag for en absolut nødvendig bindende EU-lovgiving til justering af bestemmelserne om 
ernæringsanprisninger og om reklamer.

Som understreget af bl.a. Kommissionens repræsentanter ville det være vigtigt, om også 
sportsorganisationer deltog i den europæiske handlingsplatform og i den forbindelse måske 
forpligtede sig til at nægte at sponsorere produkter med et højt kalorieindhold. 

I tråd med denne frivillige tilgang glæder ordføreren sig over etableringen af gruppen på højt 
plan om ernæring og fysisk aktivitet, som også vil gøre det muligt for medlemsstaterne at 
udveksle erfaringer og fremme god praksis. Politikker til begrænsning af indholdet af 
fødevarer, hvis indtagelse i ikke beskedne mængder kan være sundhedsskadelig, skal fremmes 
så meget som muligt. Ordføreren tænker her f.eks. på den danske lov fra 2003 om 
begrænsning af indholdet af transfedtsyrer i mad til 2 %, som en lang række medlemmer af 
Europa-Parlamentet flere gange har peget på som en målsætning, der må forfølges i alle EU-
landene, og også på de politikker til begrænsning af indholdet af salt, der f.eks. er blevet ført i 
Irland, og som er blevet fremmet af den irske fødevaresikkerhedsmyndighed FSAI med den 
målsætning at nå frem til en daglig indtagelse på 6 gram senest i 2010. I gruppen på højt plan 
kan sådanne erfaringer udveksles og udbredes til samtlige medlemsstater.

Det sociale aspekt

Mangelfuld ernæring, fejlernæring og fedme er forbundet med en lang række forskellige 
aspekter, herunder helt afgjort priser, tilgængelighed og viden. Faktisk er det sådan, at prisen 
for visse fødevarer er omvendt proportional med deres kvalitet.

Det er ikke et tilfælde, at fedme forekommer seks gange hyppigere hos kvinder fra dårligt 
stillede sociale lag end hos kvinder på samme alder fra mere velstående sociale lag.

Det er ubestrideligt, at tilbøjeligheden til at vælge fødevarer med et højt energiindhold, men et 
lavt næringsindhold ofte skyldes økonomiske hensyn.

Ordføreren mener derfor, at der må træffes støtteforanstaltninger i form af kuponer til dårligt 
stillede personer. Desuden må der navnlig i byernes fattigste kvarterer indrettes centre til salg 
af ægte sunde produkter (navnlig frugt og grøntsager) til en "social" pris og med samtlige 
garantier for fødevarekvalitet og -sikkerhed.

Børn

En af hvidbogens prioriteter bør være at begrænse fedme hos børn. Det er vigtigt at give vore 
generationer en sund fremtid.
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Amning, oplysning om fødevarevalg og navnlig fysisk aktivitet lige fra førskolealderen er 
afgørende faktorer for en sund udvikling.

Den vigtigste rolle i opdragelsen, også i den del af opdragelsen, der vedrører spisevaner, 
tilkommer forældrene og familien, og de nationale sundhedsmyndigheder, de lokale 
sundhedsforvaltninger og produktionssektorerne bør derfor støtte særlige fint forgrenede 
oplysningskampagner henvendt til disse grupper.

Eftersom børn i voksealderen tilbringer stadig længere tid i skolen, kan denne imidlertid blive 
det centrale omdrejningspunkt for en integreret indsats til bekæmpelse af fedme.

Først og fremmest ville det være nødvendigt på medlemsstatsplan at gøre det til et krav, at 
børn bevæger sig i den halve time om dagen, som WHO anbefaler. Dette kan ske gennem 
afsættelse af et tilstrækkeligt antal gymnastiktimer om dagen.

Desuden må der sættes ind gennem følgende: ændring af skolemenuernes størrelse og 
kvalitativ og ernæringsmæssig kontrol af disse; anvendelse af kantinen til formidling af viden 
om korrekt fødevareoplysning; tilrådighedsstillelse af omfattende strukturer til fremme af 
fysisk aktivitet, også i fritiden (skolegårde og gymnastiksale bør også gøres tilgængelige uden 
for skolernes åbningstider); afsættelse som led i de naturvidenskabelige fag af tid til 
undervisning i og forståelse af ernæring og ernæringsprocesser; forbud mod salg af fede, for 
salte og for søde produkter i skolekantiner og navnlig i automater; indførelse fra skolernes 
side af en ordning med ledsagelse af børnene til fods til og fra skole.

Det ville desuden være vigtigt, om der på skoler såvel som på arbejdspladser sikres 
tilstedeværelse af en læge, som også er ernæringsekspert, og en diætetiker.

Efter ordførerens opfattelse ville det også være vigtigt at undgå enhver form for reklame for 
usunde fødevarer, også i form af sponsorering af begivenheder eller fremme af denne type 
produkter gennem gratis uddeling heraf foran skoler.

På den anden side ser ordføreren med bekymring på en række eksempler på skoler, navnlig i 
lande uden for EU, hvor kropsmasseindekset (BMI) ligefrem tages med i betragtning ved den 
endelige skolemæssige vurdering af et barn. Denne tanke fører efter ordførerens opfattelse til 
en overdreven stigmatisering af fedme og alt for stor diskrimination af børn, der måske 
allerede har socialiseringsproblemer som følge af deres overvægt.

Det er derimod langt nyttigere at give børnene lyst til at tage aktivt del i en positiv proces, 
som fører til en korrekt ernæring.

Ordføreren finder det ligeledes vigtigt, at de forskellige industrisektorer frivilligt forpligter sig 
til at begrænse indholdet af kalorier i eller størrelsen af portioner, der fortrinsvis er bestemt til 
børn.

Endelig agter ordføreren med henvisning til ændringen af forordningen om 
sundhedsanprisninger også på dette sted at understrege, at hun finder det meget vigtigt, at Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og Kommissionen foretager en videnskabelig 
vurdering af sundhedsanprisninger, der henvender sig til børn, og giver den absolut prioritet 
for at undgå, at produkter med usandfærdig mærkning med hensyn til deres næringsindhold 
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fremmes ved hjælp af sådan mærkning.

Ældre og handicappede

Ordføreren er overbevist om, at der bør iværksættes særlige aktioner til fordel for sårbare 
kategorier som f.eks. ældre mennesker, der, navnlig hvis de bor alene, lider af problemer, der 
er forbundet med fejlernæring, dehydrering osv. Der bør ligeledes iværksættes særlige 
kampagner henvendt til kvinder i overgangsalderen, som oplyser om behovet for at holde 
vægten nede for at undgå en ophobning af fedt, der af hormonale årsager fortrinsvis sætter sig 
som bugfedt med alvorlige sundhedsmæssige risici til følge.

Med hensyn til handicappede må der etableres dedikerede tjenester, strukturer og 
programmer, der bl.a. skal muliggøre udøvelse af sport og anden motorisk aktivitet.

Lokale myndigheder

Forebyggelse af fedme hele livet igennem er ikke kun et sundhedsmæssigt problem, men også 
et problem med betydelige kulturelle og sociale implikationer, som ikke kan ignoreres.

Der må derfor fastlægges en global tilgang til problemet på mange forskellige planer, idet 
navnlig lokale myndigheder og politiske beslutningstagere må inddrages.

Byplanlægningen i vore byer må tages op til fornyet overvejelse. I den forbindelse må anlæg 
af parker, opførelse af kommunale sportscentre, anlæg af cykelstier og indførelse af aktive 
transportmidler prioriteres for således at muliggøre daglig og stadig fysisk aktivitet.

Der kunne også gøres forsøg med forskellige former for kontrol med koncentrationen af 
fastfoodspisesteder inden for et bestemt område for på denne måde i stedet at sørge for 
rimelig plads til små detailforhandlere af biologiske eller traditionelle produkter.

De lokale myndigheder skal således gøres til aktive promotorer af en sund livsstil, der tager 
udgangspunkt i et bevidst forbrug. Desuden bør Den Europæiske Union fremme etableringen 
af et netværk af byer, som gør en stor indsats for at fremme sund ernæring og fysisk aktivitet 
for borgerne.

Støtte til SMV'er

Endelig mener ordføreren, at der også bør tages hensyn til SMV'ernes behov og behovene hos 
aktørerne i fødevaresektoren.

Der kan ikke blive tale om nogen rigtig udvikling, navnlig ikke inden for forskning i og 
fremstilling af nye sunde produkter med høj næringsværdi, hvis det ikke sikres, at aktørerne 
på disse områder udstyres med fyldestgørende midler, herunder også finansielle midler.

Ordføreren forslår derfor, at der indføres ad hoc-støtteforanstaltninger til støtte og hjælp for 
SMV'er, som agter at forbedre deres produkter eller deres kunders kendskab til deres 
produkters næringsindhold.

Sport
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Alle europæiske borgere bør gives mulighed for at udøve fysisk aktivitet og følge WHO's 
anbefalinger om mindst en halv times bevægelse om dagen. Hvidbogens initiativer med 
hensyn til sportsudøvelse og samarbejde mellem de forskellige foreninger på dette område 
skulle sætte Den Europæiske Union i stand til at udarbejde effektive retningslinjer for fysisk 
aktivitet og fremme deres udbredelse gennem samtlige europæiske finansieringsprogrammer: 
syvende rammeforskningsprogram; sundhedsprogrammet 2008-2013; aktive unge; aktive 
borgere, og - med henblik på at fremme fysisk aktivitet i naturen - også Life +.

Som understreget fra flere forskellige sider ville det være ønskeligt, om et større antal 
repræsentanter for sportsorganisationer deltog i den europæiske platform for kost, fysisk 
aktivitet og sundhed.

Forskning

Ordføreren glæder sig over medtagelsen af diabetes og fedme blandt de prioriterede 
forskningsområder i syvende rammeforskningsprogram. Der kan stadig gøres meget på 
forskningsområdet. Det er vigtigt at undersøge årsagerne til fedme og i denne forbindelse de 
formodede medvirkende virale og genetiske årsager og den rolle, som visse stoffer (f. eks. 
mononatriumglutaminat) spiller.

Det er også vigtigt at undersøge medicinske og kliniske behandlingsmetoder til forebyggelse 
og behandling af fedme. Sådanne behandlingsmetoder bør altid udformes med maksimal 
beskyttelse af patientens helbred for øje.

Reklamer

Det fremgår af en lang række undersøgelser, at en af de medvirkende årsager til fedme, 
navnlig hos børn, er reklamer for fødevarer med et højt indhold af fedt, sukker og salt. 
Reklamer, der henvender sig til børn, bliver mere og mere almindelige på tv, men også inden 
for mobiltelefoni, på internettet og i form af sponsorering af sportsbegivenheder og kulturelle 
begivenheder. Reklamerne benytter sig ofte af tegnefilmfigurer eller succesrige personer. Selv 
om ordføreren sætter pris på produktions- og mediesektorernes bestræbelser på at indføre 
selvreguleringsforanstaltninger, anser hun ikke desto mindre kompromisteksten i direktivet 
om fjernsyn uden grænser for utilfredsstillende. I stedet ville ordføreren have foretrukket 
tidsintervalmæssige og kvantitative begrænsninger for reklamer, der henvender sig til børn.

Ordføreren håber, at Kommissionen vil tage strategien for bekæmpelse af fedme op til fornyet 
overvejelse og i denne forbindelse specifikt tage spørgsmålene vedrørende reklame og 
markedsføring med i betragtning.

Beskyttelse af traditionelle produkter

I den helt generelle sammenhæng med beskyttelse af traditionelle produkter mener 
ordføreren, at opmærksomheden bør henledes på beskyttelsen af de traditionelle produkter, 
der udgør en del af de europæiske folks traditionelle kulturarv. Ordføreren mener derfor, at de 
traditionelle opskrifter bør bevares, også i forbindelse med kampagner for nyudformning af 
produkter med henblik på bekæmpelse af fedme.
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