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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

valge raamatu kohta, mis käsitleb toitumist, ülekaalulisust ja rasvumisega seotud 
terviseküsimusi
(2007/2285(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse valget raamatut „Toitumise, ülekaalulisuse ja rasvumisega seotud 
terviseküsimustega tegelemise Euroopa strateegia” (KOM(2007)0279);

– võttes arvesse oma 1. veebruari 2007. aasta resolutsiooni tervisliku toitumise ja kehalise 
aktiivsuse edendamise kohta1;

– võttes arvesse Maailma Tervishoiuorganisatsiooni Euroopa piirkondliku komitee poolt 
17.–20. septembril 2007. aastal Belgradis vastu võetud Maailma Tervisorganisatsiooni 
Euroopa toidu ja toitumise alast teist tegevusprogrammi ajavahemikuks 2007–2012 ning 
Maailma Tervishoiuorganisatsiooni Euroopa piirkondliku büroo poolt 2006. aastal vastu 
võetud Euroopa rasvumisvastase võitluse hartat;

– võttes arvesse 15.–17. novembril 2006. aastal Istanbulis peetud Maailma 
Tervishoiuorganisatsiooni Euroopa ministrite konverentsil seatud Euroopa 
rasvumisvastase võitluse harta eesmärke;

– võttes arvesse viiekümne seitsmendal Maailma Tervishoiuassambleel 22. mail 2004. 
aastal vastu võetud tervisliku toitumise, kehalise aktiivsuse ja tervishoiu üleilmset 
strateegiat;

– võttes arvesse 3. juuni 2005. aasta tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoiu ja tarbijakaitse 
nõukogu järeldusi rasvumise, toitumise ja kehalise tegevuse kohta;

– võttes arvesse Maailma Tervishoiuorganisatsiooni Euroopa piirkondliku komitee poolt 
2006. aastal Kopenhaagenis vastu võetud järeldusi „Kehaline tegevus ja tervishoid 
Euroopas – vajadus võtta meetmeid)”;

– võttes arvesse komisjoni valget raamatut spordi kohta (KOM(2007)0391);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ning naiste 
õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu
komisjoni ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi (A6-0000/2007),

A. arvestades, et ülekaalulisus ja rasvumine on võtmas epideemia vorme ning on peamisi 
tegureid, mis Euroopas juhtivaid suremuse põhjuseid mõjutavad;

B. arvestades, et Maailma Tervishoiuorganisatsiooni andmetel on enam kui 50% Euroopa 
täiskasvanud elanikkonnast ülekaaluline või rasvunud;

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007) 0019.
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C. arvestades, et enam kui 3 miljonit last on rasvunud ja peaaegu 22 miljonit on ülekaalulised 
ning need näitajad on kiiresti tõusmas;

D. arvestades, et Euroopa kodanikud elavad „rasvunud” keskkonnas, kus energiarikaste 
toodete tarbimine ja istuv elustiil on rasvumise ohtu suurendanud;

E. arvestades, et kehaline aktiivsus on peamine võimalus ülekaalulisuse ennetamiseks, ning 
märkides ärevusega, et iga kolmas eurooplane ei tegele oma vabal ajal üldse spordiga, 
samas kui keskmine eurooplane veedab viis tundi oma päevast istudes;

F. arvestades, et rasvumisvastase võitluse hartaga seadis Maailma Tervishoiuorganisatsioon 
eesmärgi saavutada järgmise 4–5 aasta jooksul nähtavat edu laste rasvumise vastases 
võitluses, eesmärgiga see suundumus hiljemalt 2015. aastaks peatada;

G. arvestades, et ülekaalulisuse ja rasvumise vastu tuleks võidelda tervikliku lähenemisviisi 
abil, mis oleks riiklike poliitikavaldkondade ülene ja hõlmaks valitsuse eri tasandeid, 
eelkõige riiklikku ja kohalikku tasandit;

H. arvestades probleemi sotsiaalset mõõdet ja eelkõige seda, et ülekaalulisuse ja rasvumise 
kõrgeimat esinemissagedust on täheldatud madalama sotsiaal-majandusliku staatusega 
rühmades; märkides murega, et rasvumine võib tervishoiualast ja sotsiaal-majanduslikku 
ebavõrdsust suurendada;

I. pidades positiivseteks kõiki algatusi, mille on esitanud mitut tegevusala esindavad 
sidusrühmad eesmärgiga parandada dialoogi, vahetada häid tavasid ja 
enesekontrollisüsteeme (näiteks tervisliku toitumise, kehalise aktiivsuse ja tervishoiu 
Euroopa tegevusprogramm, aga ka spordi ja tervishoiu töörühm ning tervist parandava 
füüsilise tegevuse võrk (HEPA));

J. arvestades erinevate rahvusköökide olulisusega, mida tuleks säilitada osana meie 
kultuuripärandist ning mida tuleks propageerida põhjendatud alternatiivina kiirtoidu või 
eelnevalt kuumtöödeldud toidu söömise harjumusele;

K. arvestades halveneva olukorraga turundussektoris ja asjaoluga, et toidu reklaam 
moodustab ligikaudu poole kogu lastesaadete vaadatavuse aja reklaamist ning et kolm 
neljandikku sellest propageerib kõrge kalorsusega ja madala toiteväärtusega toite; võttes 
murega teadmiseks uued, kõiki tehnoloogilisi vahendeid kasutavad turundusvormid, 
eelkõige niinimetatud reklaammängud mobiiltelefonide, vahetu sõnumiedastuse, 
videomängude ja Internetis interaktiivsete mängude kaudu,

1. tervitab toitumisalast valget raamatut kui lähtepunkti Euroopa suureneva rasvumise 
piiramiseks;

2. on seisukohal, et parim viis rasvumise vastaseks võitluseks ELi elanikkonna hulgas on 
mitmetasandiline ja terviklik lähenemisviis;

3. kiidab heaks toitumise ja kehalise tegevusega seotud küsimuste lahendamise 
kõrgetasemelise töörühma asutamise ja tervishoiualase intervjuuküsitluse seiresüsteemi 
moodustamise, mis on tõhusad abivahendid teadmiste ja heade tavade vahetuse 
parandamiseks poliitikakujundajate ja kõigi seotud isikute jaoks;
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4. tunnustab enesekontrollisüsteemide sisulist rolli ja tõhusust;

5. nõuab siiski konkreetsemaid meetmeid, mis oleksid suunatud eelkõige lastele ja 
riskirühmadele (näiteks eakatele, eriti naistele, puudega isikutele, vaestele ja töötutele);

6. avaldab kahetsust, et valges raamatus ei sisaldu rangeid algatusi rasvumise kasvutempo 
oluliseks vähendamiseks järgmise nelja või viie aasta jooksul, nagu Maailma 
Tervishoiuorganisatsioon on palunud;

7. kutsub piirkondi ja kohalikke asutusi moodustama liikumissõbralikke kogukondi, eelkõige 
linnaplaneerimise mõistes – seda on võimalik saavutada kaubanduspindade ja eluasemete 
kompleksse arendamise, koolide, ühistranspordi ja avalike spordirajatiste rajamise ning 
jalgrattateede ja ülekäiguradade ehitamisega, vältides samas keskkonnaohtudega seotud 
tegureid (näiteks kiirtoidukohtade koondumist), tõkkeid kehalisele tegevusele, kõnniteede, 
parkide ja puhkerajatiste puudumist; tunnistab asjaolu, et kuritegevuse vähendamine on 
vabas õhus toimuva kehalise tegevuse propageerimisel samuti oluline, eriti laste ja eakate 
puhul; kutsub omavalitsusi üles edendama tervisliku eluviisiga linnade võrku, kus 
pakutakse sarnaseid tegevusi võitluses rasvumise vastu;

8. rõhutab asjaolu, et Euroopa Liidul tuleks võtta juhtroll ühise lähenemisviisi sõnastamisel 
ja liikmesriikide vahel koordineerimisel; on veendunud, et olulist Euroopa lisandväärtust 
on võimalik pakkuda sellistes valdkondades nagu tarbijate teavitamine, toitumisalane 
teavitamine, reklaam meedias, põllumajandustoodang ja toidu märgistamine;

9. rõhutab vajadust moodustada eraldi rahastamissüsteem VKEde jaoks, et neil oleks 
võimalik anda oma panus rasvumise vähendamise eesmärgi saavutamiseks uute toodete, 
teabesüsteemide ja märgistamise arendamise kaudu;

Meie prioriteet – lapsed

10. kutsub komisjoni ja kõiki osapooli seadma endale prioriteediks rasvumise vastase võitluse 
alates varasest noorusest;

11. nõuab teavituskampaaniate korraldamist teadlikkuse tõstmiseks rasedate naiste hulgas 
selle kohta, kui oluline on tasakaalustatud toitumine ning rinnaga toitmine vähemalt kuue 
kuu jooksul; tuletab meelde, et üheksa kuud rinnapiima saanud lastel on täheldatud üldist 
riski vähenemist 31% võrra;

12. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid kehtestaksid asjatundjate koostatud suunised 
kehalise tegevuse suurendamiseks juba eelkooliealistele lastele ning edendaksid 
toitumisalast teavitamist juba sellises varajases eas;

13. on seisukohal, et peamiselt kooli ajal tuleb võtta sammud tagamaks, et kehaline aktiivsus 
ja tasakaalustatud toitumine saaksid osaks lapse käitumisharjumustest; kutsub komisjoni 
üles koostama suunised toitumise kohta koolis ja toitumisalase teavitamise edendamiseks;

14. palub samuti liikmesriikidel, kohalikel asutustel ja koolidel jälgida ja parandada 
koolisöögi kvaliteeti ja ette nähtud toitainete standardeid ning portsjonite suurust; palub 
täielikult keelustada kõrge rasva-, soola- või suhkrusisaldusega toitude ja jookide müük 
koolides; propageerib selle asemel värskete puu- ja köögiviljade müüki 
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müügiautomaatides; kutsub liikmesriike üles tagama, et tunniplaanides eraldataks rohkem 
tunde kehalisele tegevusele, ning esitama kavasid uute avalike spordirajatiste ehitamiseks;

15. peab oluliseks, et koolides tuleks keelata igasugune kõrge suhkru-, soola- ja 
rasvasisaldusega toodete sponsorlus ja reklaam; palub kõigil spordiorganisatsioonidel ja -
meeskondadel võtta vabatahtlik kohustus propageerida tasakaalustatud toitumist ja 
kehalist tegevust ning nõuab neilt tungivalt madala toiteväärtusega toidu sponsorluse ja 
propageerimise vältimist;

16. tervitab ühise turukorralduse reformi, mille kohaselt pakutakse koolides rohkem puu- ja 
köögiviljatooteid, tingimusel et on kontrollitud nende toodete kvaliteeti ja keemilist 
ohutust; nõuab mahepõllumajanduslike toodete suuremat toetamist;

17. tervitab selliseid ELi algatusi nagu veebilehe „EU Mini Chefs” (ELi noored kokad) 
käivitamine ja ELi tervisliku toidu päev, mis toimus 8. novembril 2007; soovitab 
teavitamiskampaaniate korraldamist, et tõsta teadlikkust energiarikaste toodete ja nende 
kalorite põletamiseks vajaliku füüsilise tegevuse aja vahel;

Teadlikud valikud ja tervislike toodete kättesaadavus

18. tervitab soojalt tootjate vabatahtlikult võetud toitumisalaste kriteeriumide rakendamise 
kohustust toitude valmistamisel;

19. nõuab transrasvhapete keelustamist ning nõuab tungivalt, et ELi liikmesriigid järgiksid 
toidu koostisosade (nt soolasisalduse) kontrollimise häid tavasid; juhib siiski tähelepanu, 
et originaalsete retseptide säilitamiseks tuleks kehtestada erandid kaitstud 
päritolunimetustele ja kaitstud geograafilistele tähistele;

20. kutsub liikmesriike üles edendama värske puu- ja köögivilja kupongide jaotamist madala 
sissetulekuga inimestele, eriti eakamatele ja naistele ning lastele, mis on mõeldud 
kasutamiseks üksnes heakskiidetud kohalikes toidukauplustes, et oleks tagatud toodete 
toiteväärtus;

21. kutsub tööstusharu üles vaatama läbi ühe portsjoni suuruse ning pakkuma suuremat 
valikut väiksema suurusega portsjoneid; kutsub toidukauplusi, restorane ja kiirtoidukette 
üles propageerima mahepõllumajanduslikke tooteid mõistliku hinnaga;

22. palub komisjonil kiirendada nõukogu 24. septembri 1990. aasta direktiivi 90/496/EMÜ 
toidu toitumisalase teabega märgistuse kohta1 läbivaatamist, pöörates tähelepanu, et 
märgistus oleks otstarbekas ja tarbijale kergesti mõistetav;

Meedia ja reklaam

23. kutsub meediasektori ettevõtjaid üles võtma vabatahtlikke samme lastele suunatud 
ebatervisliku toidu igasuguse turundamise vältimise suunas meedias; nõuab 
intellektuaalomandi õiguste valdajatelt tungivalt mitte anda litsentse joonisfilmitegelaste 
kasutamiseks kõnealust tüüpi toidu reklaamimiseks;

                                               
1 EÜT L 276, 6.10.1990, lk 40.
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24. on teadlik meedia rollist tervisliku ja tasakaalustatud toitumise alases teavitamises, 
harimises ja veenmises; on siiski seisukohal, et ettepanekus võtta vastu direktiiv 
audiovisuaalsete piirideta meediateenuste kohta1 sätestatud vabatahtlik lähenemisviis ei 
ole piisav;

25. palub spetsiaalseid aegu ja piiranguid konkreetselt lastele suunatud ebatervisliku toidu 
reklaamile; on veendunud, et Euroopa tasandil tuleks käsitleda ka madala toiteväärtusega 
toodete varjatud esinemise probleemi filmides ja joonisfilmides;

26. nõuab asutuse moodustamist lastele suunatud reklaami sihtotstarbeliseks jälgimiseks 
meedias;

Tervishoid ja teadusuuringud

27. tunnistab, et üldarstid peavad teadvustama oma keskset rolli ülekaalulisuse ohuga inimeste 
varajasel tuvastamisel ning asjaolu, et nad on peamised toimijad võitluses 
rasvumisepideemia vastu;

28. on veendunud, et nii meditsiinilisi dieedinõustajaid kui ka toitumisnõustajaid tuleks 
täielikult tunnustada meditsiinieriala kvalifitseeritud spetsialistidena; nõuab tungivalt, et 
liikmesriigid propageeriksid selliste arstide vajalikkust koolides ja kõigil töökohtadel;

29. kutsub komisjoni üles propageerima parimaid meditsiinilisi tavasid ja teostama ka 
teavituskampaaniaid rasvumisega (eriti kõhu rasvumisega) seotud riskide kohta; nõuab 
tungivalt, et komisjon esitaks teavet koduste dieetide ohtlikkuse kohta, eriti kui need 
sisaldavad ilma retseptita kättesaadavate rasvumisvastaste ravimite kasutamist;

30. tervitab diabeedi ja rasvumise käsitlemist seitsmenda raamprogrammi tervishoidu 
käsitleva osa prioriteedina;

0

0 0

31. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi resolutsioon nõukogule, 
komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

                                               
1 KOM(2005)0646 ja KOM(2007)0170 – 2005/0260(COD).
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SELETUSKIRI

Ülemaailmne ülekaalulisuse ja rasvumise probleem on võtnud ei midagi vähemat kui 
epideemia mõõtme, mis kujutab tõsist ohtu inimeste tervisele. 

Seepärast peamegi võtma konkreetseid meetmeid selle nähtuse vastu võitlemiseks igal 
tasandil. Võitlus rasvumise, eriti laste rasvumise vastu, peab olema prioriteet rahvusvahelisel, 
Euroopa, riiklikul ja kohalikul tasandil ning väljenduma kooskõlastatud tegevusena kohalikes 
omavalitsustes, koolides ja pere tasandil, samuti kaasama tööstusharu ja tervishoiutöötajad 
ning hoolekandetöötajad.

Rasvumine on üks suurimaid surma põhjustajaid, mida seostatakse eelkõige paljude 
krooniliste haigustega, sealhulgas II tüübi diabeediga, südame-veresoonkonna haigustega, 
kõrgvererõhutõvega, südame isheemiatõvega ja teatavat liiki kasvajatega.

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni andmetel on enam kui 1000 miljonit inimest ülekaalulised 
ja üle 300 miljoni rasvunud. Euroopas on selle nähtuse ulatus veelgi enam ärevust tekitav: üle 
poole Euroopa elanikkonnast on ülekaaluline ning ligikaudu 6% tervishoiukulutustest on 
otseselt seotud rasvumisega.

Laste rasvumine on hüppeliselt tõusnud (Euroopas on 22 miljonit ülekaalulist last); seepärast 
tuleks pöörata vajalikul määral tähelepanu Maailma Tervishoiuorganisatsiooni eesmärgile 
peatada rasvumise näitajate kasv järgmise nelja kuni viie aasta jooksul ja saavutada 2015. 
aastaks vastupidine suundumus.

Olen veendunud, et rasvumisvastast poliitikat koordineerides suudab Euroopa lisandväärtust 
pakkuda ning et üks olulise edu saavutamise võimalus peitub heade tavade otsimises ja 
vahetamises Euroopa tasandil. 

Sellest tulenevalt tervitan ma komisjoni kavatsust panna alus rasvumist käsitlevale 
terviklikule lähenemisviisile, hõlmates kõik poliitikavaldkonnad ja valitsuse eri tasandid. 
Probleemi tõhusaks käsitlemiseks on vajalik ka erasektori kaasatus.

Siiski leian ma – ja mitte üksnes Euroopa Parlamendi väljendatud seisukohtade tõttu rohelise 
raamatu kohta (P6_TA (2007)19) – et valge raamatu tekst oleks pidanud olema konkreetsem, 
eriti Euroopa õigusloomega seotud meetmete sõnastamisel, mis võiksid selgema 
väljendusviisi korral aidata võidelda rasvumise vastu.

Jagan arvamust, et mitmeid sektoreid hõlmav koostöö tööstusharuga võib viia läbimurdeni. 
Komisjoni eelistus – tervisliku toitumise, kehalise aktiivsuse ja tervishoiu Euroopa 
tegevusprogramm – aitab kahtlemata suunata asjaomaseid ettevõtjaid rakendama selliseid 
tavasid, mis võimaldaksid toodete kalorisisaldust süvenenumalt hinnata. Samas ei ole 
ettepanek minu meelest piisav; „ootame ja vaatame” suhtumine, mis tähendab, et 
väljapakutud lähenemisviisi mõju hinnatakse 2010. aastal, ei ole kooskõlas Maailma 
Tervishoiuorganisatsiooni Euroopa toidu ja toitumise alase teise tegevusprogrammi 
(ajavahemikuks 2007–2012) eesmärgiga vähendada järgmise viie aasta jooksul laste 
rasvumist. 

Euroopa tegevusprogrammi 2007. aasta aruande kohaselt on programmi 31 liiget võtnud 
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kohustusi 203 poliitikameetme rakendamiseks. Võetud kohustustest (34% tootjad, 24% 
valitsusvälised organisatsioonid ja 14% müügisektor) on suurem osa seotud tervisliku elustiili 
edendamise, toitumisalase teavitamise ja kehalise tegevusega.

Toiteväärtuse märgistuse (17%) ning reklaami ja turunduse (11%) suhtes võetud kohustused 
on märkimisväärsed ja võiksid minu arvates viia huvitavate ettepanekuteni, mille alusel saaks 
– ja on viimane aeg – võtta vastu siduvad Euroopa õigusaktid toiteväärtuse märgistuse ja 
reklaamialaste sätete läbivaatamise kohta.

Nagu komisjoni esindajad isegi on märkinud, tuleks Euroopa tegevusprogrammi anda oma 
osa ka spordiorganisatsioonidel, näiteks lubadusega keelduda kõrge kalorsusega toodetega 
seotud sponsorlusest.

Jätkates vabatahtliku lähenemisviisi teemal, tervitab raportöör toitumise ja kehalise 
tegevusega seotud küsimuste lahendamise kõrgetasemelise töörühma moodustamist, mis aitab 
liikmesriikidel vahetada kogemusi ja soodustada häid tavasid. Kõik võimalik tuleks teha, et 
edendada poliitikat, mille eesmärk on vähendada dieetainete sisaldust, mis võivad ülemäärase 
tarbimise korral olla tervisele kahjulikud – siinkohal pean ma silmas Taanis 2003. aastal vastu 
võetud seadust, millega piirati transrasva sisaldust toidus 2%le, seda määra on paljud 
parlamendisaadikud korduvalt esitanud eesmärgina, mida tuleks igas liikmesriigis täita. Teine 
näide on soolasisalduse vähendamisele suunatud poliitika, näiteks Iirimaal, kus seda 
propageerib riiklik toiduohutuse amet eesmärgiga saavutada 2010. aastaks päevaseks 
soolakoguseks 6 grammi. Kõrgetasemelise töörühma tegevuse raames saab seda tüüpi 
kogemusi jagada ja levitada kõigi liikmesriikide vahel.

Sotsiaalne aspekt

Valet toitumist, alatoitumust ja rasvumist põhjustavaid tegureid on palju, kuid kindlasti tuleb 
arvestada maksumuse, kättesaadavuse ja teadlikkusega. Üks asjaolu, mida tuleb meeles 
pidada, on see, et paljudel juhtudel on toidu hind pöördvõrdeline selle kvaliteediga.

Eriti naiste puhul ei ole juhuslik, et rasvumine on ligikaudu kuus korda sagedam vaeste kui 
majanduslikult edukate hulgas.

Kahtlemata on väga kõrge kalorsuse, kuid madala toiteväärtusega toitude eelistamise 
põhjuseks tihti majanduslikud kaalutlused.

Seepärast usun ma, et ebasoodsamates tingimustes olevatele rühmadele tuleks anda abi 
kupongide näol. Lisaks tuleks ehitada turge, eriti vaesematesse piirkondadesse, kus müüdaks 
tervisele kasulikke looduslikke saadusi (eelkõige puu- ja köögivilju) „sotsiaalse” hinnaga ning 
samas oleks tagatud vajalik kvaliteet ja toiduohutus.

Lapsed

Üks valge raamatu eesmärke peaks olema vähendada laste rasvumist. On oluline, et meie 
põlvkondade tulevik oleks tervislik.

Tervisliku arengu jaoks on otsustavateks teguriteks rinnaga toitmine, teadlikkus tervisliku 
toitumise võimaluste kohta ja eelkõige kehaline tegevus. 
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Juhtiv hariv roll, sealhulgas toitumise alane, langeb peamiselt lapsevanematele ja 
perekonnale, keda riiklikud tervishoiuasutused, kohalik tervishoiuteenus ja tööstusharu 
erinevad harud peaksid laiaulatuslike konkreetsete teavituskampaaniate kaudu toetama.

Siiski, arvestades, et kasvavad lapsed veedavad järjest rohkem aega koolis, võiks rasvumise 
vastase tervikliku võitluse keskpunktiks saada just koolid.

Esiteks tuleks liikmesriikidel vastavalt Maailma Tervishoiuorganisatsiooni soovitusele 
kehtestada lastele kohustuslik kehaline tegevus 30 minutiks päevas. Sel eesmärgil tuleks leida 
igal päeval piisav aeg kehaliseks kasvatuseks.

Kasutusele tuleks võtta ka muid meetmeid, näiteks: vaadata üle portsjonite suurused ja 
kontrollida koolisöögi kvaliteeti ja toiteväärtust; kasutada koolisööklaid õige toitumise alase 
teabe levitamise kohana; pakkuda laialdasi võimalusi kehaliseks tegevuseks vahetundide ajal 
(mänguväljakud ja võimlad, mis peaksid olema avatud ka pärast kooli); lisada loodusteaduste 
õppekavasse toitumisõpetus toidu ja sellega seotud protsesside tundmaõppimiseks; keelata 
ülemäära rasvaste, soolaste või magusate toitude müümine koolikohvikutes ja, mis kõige 
olulisem, müügiautomaatides ning korraldada õpilaste kooli- ja koduteel saatmiseks kooli 
kõndimise teenus. 

Lisaks peaks koolides ning samuti töökohtadel olema oma toitumisnõustaja või 
dieedinõustaja.

Minu arvates on samuti oluline vältida kõike, mille eesmärk on reklaamida ebatervislikke 
toiduaineid, sealhulgas ürituste sponsorlust või selliste toodete jagamist kooli lähedal 
kingitustena või tasuta näidistena. 

Teisest küljest on raportöör mures olukorra pärast, peamiselt väljaspool Euroopa riike, kus 
mõned koolid on läinud niikaugele, et arvestavad lapse tulemuse hindamisel ka kehamassi 
indeksiga. Minu hinnangu kohaselt selline tegevus liigselt häbimärgistab rasvumist ja valab 
õli tulle nende laste diskrimineerimisele, kellel võib oma kaalu tõttu olla probleeme ühiskonda
sulandumisega.

Palju kasulikum oleks suunata lapsi positiivsesse mõjuringi, julgustades neid sööma 
mõistlikult.

Lisaks tuleks tööstusharul võtta vabatahtlik kohustus vähendada peamiselt lastele suunatud 
toodete kalorisisaldust või portsjoni suurust.

Lõpuks, viitega tervisealaseid väiteid käsitleva määruse muutmisele, kasutaksin käesolevas 
raportis võimalust korrata, et Euroopa Toiduohutusametil ja komisjonil tuleb absoluutse 
prioriteedina esitada teaduslik hinnang, mis käsitleb laste toitude kohta tehtud tervisealaseid 
väiteid, et vältida toiteväärtuselt tasakaalustamata toodete edendamist ebaõigete tervisealaste 
väidete abil. 

Eakad ja puudega inimesed

Raportöör usub kindlalt, et erimeetmed tuleb võtta kasutusele haavatavate rühmade, näiteks 
eakate, eelkõige omaette elavate eakate, toitlustamiseks, kes kannatavad alatoitumisest, 
veetustamisest jms tulenevate probleemide käes. Eraldi kampaaniad tuleks viia läbi 
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menopausi läbivate naiste teavitamiseks oma kaalu kontrollimise olulisuse kohta tagamaks, et 
hormoonidega seotud rasvatagavarad ei muutuks kõhurasvaks, mis on tõsine terviserisk.

Erivajadustega inimestel peaksid olema eriteenused, -rajatised ja -programmid, et nad saaksid 
tegelda muu hulgas spordi ja liikumisega.

Kohalikud asutused

Rasvumise ennetamine igas eluetapis ei ole üksnes terviseprobleem – sellel on suured 
kultuurilised ja sotsiaalsed mõjud, mida on võimatu ignoreerida.

Seetõttu peab ülemaailmse lähenemisviisi rakendamine toimuma mitmel tasandil, kus 
peategelasteks peaksid olema kohalikud asutused ja otsustajad.

Läbi tuleb mõelda linnaplaneerimine, milles muudetakse prioriteediks pargid, avalikud 
võimlad ja spordiväljakud, jalgrattateed ja aktiivse liikumise vahendid, mis tähendab vajalike 
vahendite eraldamist korrapäraselt kehalise tegevuse igapäevaseks harrastamiseks.

Katsetada võib ka kiirtoidu müügikohtade koondumise reguleerimise viisidega teatavas 
piirkonnas, pakkudes samal ajal vajalikke ruume väikestele mahepõllundus- või 
traditsiooniliste toodete müüjatele.

Kohalikel asutustel tuleks seega aktiivselt võidelda teadlikule tarbimisele orienteeritud 
tervisliku eluviisi eest. Lisaks peaks EL toetama linnade võrke, kus püütakse veenda oma 
kodanikke tervisliku toitumise ja kehalise tegevuse kasulikkuses.

Abi väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele

Arvestada tuleks põllumajandus- ja toiduainetööstuses tegevate väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate ja teiste ettevõtjate vajadustega.

Eelkõige tervisele kasulike toitvate uute toodete teadusuuringutes ja arendamises ei saa olla 
tegelikke edusamme, kuni selliste muutuste eestvedajatele ei anta selle teostamiseks 
vahendeid – ja mitte üksnes rahalisi.

Seega on minu ettepanek kehtestada eriotstarbelised toetusmeetmed, millega julgustada ja 
aidata väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid, kes püüavad oma tooteid kui selliseid 
parandada või teavitada tarbijaid nende toodete toiteväärtusest.

Sport

Vastavalt Maailma Tervishoiuorganisatsiooni soovitusele peaks kõigil Euroopa kodanikel 
olema võimalus tegelda kehalise tegevusega vähemalt 30 minutit päevas. Valges raamatus 
spordi kohta sisalduvad algatused ja koostöö spordiühingutega peaks võimaldama ELil 
koostada tõhusad suunised kehalise tegevuse arendamiseks, mille saaks kaasata kõigisse ELi 
rahastatud programmidesse (seitsmes teadusuuringute raamprogramm, tervishoiuprogramm 
ajavahemikuks 2008–2013, programmid „Aktiivsed noored” ja „Aktiivne kodanik”), ning 
julgustama kehalist tegevust ka looduskeskkonnas (LIFE+).

Nagu mitmed osapooled on märkinud, on oluline, et spordiorganisatsioonid oleksid tervisliku 
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toitumise, kehalise aktiivsuse ja tervishoiu Euroopa tegevusprogrammis tugevamalt esindatud.

Teadusuuringud

Raportöör tervitab diabeedi ja rasvumise määramist seitsmenda raamprogrammi 
teadusuuringute prioriteetseks valdkonnaks. Eesmärk on leida rasvumise põhjused, mille taga 
on eeldatavasti viiruslikud ja geneetilised tegurid, ning teatud ainete roll (näiteks 
naatriumglutamaat).

Teised uurimissuunad on ravi ja kliinilised protseduurid rasvumise ennetamiseks ja 
ravimiseks, mille kasutamisel tuleb tingimata tagada võimalikult kõrge patsiendi tervise kaitse 
tase.

Reklaam

Paljudes uuringutes on tõestatud, et üks rasvumist põhjustavaid tegureid, eriti laste hulgas, on 
kõrge rasva-, suhkru- või soolasisaldusega toodete reklaamimine. Peale 
televisiooniülekannete saadetakse lastele suunatud reklaami ka mobiiltelefonidele ja Interneti 
kaudu ning see võib esineda spordi- või kultuuriürituste sponsorluse vormis. Tihti kasutatakse 
sõnumi kohaleviimiseks joonisfilmitegelasi või kuulsusi. Tunnustades küll tööstusharu ja 
meedia enesekontrolli püüdlusi, ei usu ma, et piirideta televisiooni direktiivis ette nähtud 
kompromissi võib lugeda piisavaks. Mina oleksin eelistanud näha piiranguid lastele suunatud 
reklaamide mahus ja eetriajas.

Ma loodan, et komisjonil jätkub tahet rasvumise vastu võitlemise strateegia uuesti läbi 
mõelda, et käsitleda just reklaamis ja turunduses peituvaid mõjusid.

Traditsiooniliste toodete kaitse

Sellisel laial teemal nagu traditsiooniliste toodete kaitsmine pean enda kohuseks juhtida 
tähelepanu vajadusele neid tooteid kaitsta, sest need on osa Euroopa rahvaste traditsioonilisest 
kultuuripärandist. Seepärast usun, et traditsioonilisi retsepte tuleb säilitada, isegi kui tooteid 
on rasvumise vastu võitlemise eesmärgil muudetud.
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