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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen liittyviä terveyskysymyksiä koskevasta 
eurooppalaisesta strategiasta 
(2007/2285(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon "Valkoisen kirjan ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen liittyviä 
terveyskysymyksiä koskevasta eurooppalaisesta strategiasta" (KOM(2007)0279), 

– ottaa huomioon 1. helmikuuta 2007 antamansa päätöslauselman terveellisen ruokavalion 
ja liikunnan edistämisestä1,

– ottaa huomioon Maailman terveysjärjestön WHO:n ruokaa ja ravitsemusta koskevan 
toisen toimintasuunnitelman Euroopan alueelle vuosiksi 2007–2012, jonka WHO:n 
Euroopan aluekomitea hyväksyi Belgradissa 17.–20. syyskuuta 2007, sekä WHO:n 
aluetoimiston vuonna 2006 hyväksymän liikalihavuuden torjumista käsittelevän Euroopan 
peruskirjan,

– ottaa huomioon Istanbulissa 15.–17. marraskuuta 2006 järjestetyn WHO:n Euroopan 
ministerikokouksen asettamat tavoitteet sekä liikalihavuuden torjumista käsittelevän 
Euroopan peruskirjan,

– ottaa huomioon 57. Maailman terveyskokouksen 22. toukokuuta 2004 hyväksymän 
maailmanlaajuisen strategian, joka koskee ruokavaliota, fyysistä aktiivisuutta ja terveyttä,

– ottaa huomioon 3. kesäkuuta 2005 kokoontuneen työllisyyttä, sosiaalipolitiikkaa, terveyttä 
ja kuluttaja-asioita käsittelevän neuvoston päätelmät lihavuudesta, ravitsemuksesta ja 
liikunnasta,

– ottaa huomioon WHO:n aluetoimiston Kööpenhaminassa 2006 pitämän kokouksen 
päätelmät fyysisestä aktiivisuudesta ja terveydestä Euroopassa,

– ottaa huomioon komission valkoisen kirjan urheilusta (KOM(2007)0391), 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 
sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan ja kansainvälisen kaupan 
valiokunnan lausunnot (A6-0000/2008),

A. katsoo, että ylipainosta ja lihavuudesta on tulossa yhä kasvava epidemia ja että ne ovat 
tärkeimpiä myötävaikuttajia kuolemaan johtaviin syihin Euroopassa,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0019.
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B. toteaa, että WHO:n mukaan yli 50 prosenttia Euroopan aikuisväestöstä on ylipainoista tai 
lihavaa,

C. toteaa, että yli 3 miljoonaa lasta on lihavia ja melkein 22 miljoonaa ylipainoisia ja että 
nämä luvut kasvavat nopeasti,

D. toteaa, että Euroopan kansalaiset elävät "obesogeenisessä" ympäristössä, jossa 
energiatiheiden tuotteiden nauttiminen ja istuva elämäntapa ovat kasvattaneet 
lihavuusriskiä,

E. katsoo, että liikunta on ensisijainen keino estää ylipainon kertymistä, ja panee 
huolestuneena merkille, että kolmasosa eurooppalaisista ei koskaan harrasta liikuntaa 
vapaa-aikanaan ja että keskimäärin Euroopan asukas viettää viisi tuntia päivässä istuen,

F. toteaa, että WHO:n laatimassa liikalihavuuden torjumista käsittelevässä Euroopan
peruskirjassa asetetaan tavoitteeksi saavuttaa näkyvää edistystä lasten lihavuuden 
torjunnassa seuraavien neljän–viiden vuoden aikana ja tavoitteena on kasvusuuntauksen 
kääntäminen vuoteen 2015 mennessä, 

G. katsoo, että ylipainoa ja lihavuutta olisi torjuttava kokonaisvaltaisella lähestymistavalla, 
joka ulottuu eri politiikanaloille ja hallintotasoille, etenkin kansallisesti ja paikallisesti,

H. panee merkille ongelman sosiaalisen ulottuvuuden ja etenkin sen, että eniten ylipainoa ja 
lihavuutta on alemmissa sosioekonomisissa ryhmissä; toteaa huolestuneena, että lihavuus 
saattaa syventää terveyteen ja sosioekonomiseen tilanteeseen liittyvää epätasa-arvoisuutta,

I. suhtautuu suopeasti eri sidosryhmien yhteisiin aloitteisiin vuoropuhelun, parhaiden 
käytänteiden vaihdon ja itsesääntelyn parantamiseksi ja mainitsee esimerkkeinä 
ruokavaliota, liikuntaa ja terveyttä käsittelevän Euroopan toimintafoorumin sekä urheilua 
ja terveyttä käsittelevän työryhmän ja terveyttä edistävää liikuntaa käsittelevän EU-
verkoston,

J. pitää tärkeinä erilaisia perinteisiä keittiöitä, jotka olisi säilytettävä osana 
kulttuuriperintöämme ja joita olisi tuettava perusteltuina vaihtoehtoina pika- ja 
valmisruokakulttuureille,

K. panee merkille huononevan tilanteen markkinasektorilla ja sen, että ruokamainokset 
muodostavat noin puolet kaikista mainoksista lasten televisionkatseluaikoina ja että kolme 
neljäsosaa mainoksista koskee elintarvikkeita, joissa on paljon kaloreita ja vähän 
ravintoaineita; panee huolestuneena merkille uudenlaiset markkinointimuodot, joissa 
käytetään kaikkia teknisiä välineitä ja etenkin niin sanottuja seikkailupelejä, mukaan 
lukien matkapuhelimet, pikaviestit, videopelit ja interaktiiviset pelit internetissä,

1. suhtautuu myönteisesti valkoiseen kirjaan ravitsemuksesta lähtökohtana lihavuuden 
kasvun torjumiselle Euroopassa;

2. pitää monen tason kattavaa lähestymistapaa parhaana keinona lihavuuden torjumiseksi 
EU:n väestön parissa;
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3. hyväksyy ravitsemukseen ja liikuntaan liittyviä terveyskysymyksiä käsittelevän 
asiantuntijaryhmän perustamisen ja terveyttä koskevan eurooppalaisen 
haastattelututkimuksen alulle panemisen ja pitää niitä tehokkaina keinoina 
päätöksentekijöille ja kaikille toimijoille, jotka ovat mukana tietämyksen parantamisessa 
ja parhaiden käytänteiden vaihtamisessa;

4. tunnustaa itsesääntelyn olennaisen tärkeän roolin ja tehokkuuden;

5. vaatii kuitenkin konkreettisempia toimia, jotka on kohdistettu erityisesti lapsiin ja 
riskiryhmiin, kuten vanhuksiin – etenkin naisiin – sekä vammaisiin, köyhiin ja työttömiin;

6. pahoittelee, ettei valkoisessa kirjassa ole tiukempia aloitteita lihavuuden 
lisääntymisvauhdin pienentämiseksi merkittävästi seuraavien neljän tai viiden vuoden 
aikana, kuten WHO toivoo;

7. vaatii alueita ja paikallisviranomaisia kehittämään "toimintaystävällisiä yhteisöjä" etenkin 
kaupunkisuunnittelun yhteydessä; katsoo, että tämä voidaan saavuttaa yhdistämällä liike-
ja asuinalueiden kehittäminen, systematisoimalla koulut, julkinen liikenne ja 
liikuntapaikat sekä rakentamalla pyöräteitä ja suojateitä ja samanaikaisesti välttämällä 
"ympäristöllisiä riskitekijöitä", kuten pikaruokapaikkojen keskittymistä, fyysisen 
aktiivisuuden esteitä sekä jalkakäytävien, puistojen ja harrastuspaikkojen puuttumista; 
myöntää, että rikollisuuden vähentäminen on myös tärkeä tapa edistää liikkumista
ulkosalla etenkin lasten ja vanhusten piirissä; kehottaa kuntia edistämään "kaupungit 
terveellisen elämän puolesta" -verkkoa tarjoamalla yhteisiä toimia lihavuuden 
torjumiseksi;

8. painottaa, että Euroopan unionin pitäisi ottaa johtava asema yhteisen lähestymistavan 
muotoilemisessa ja koordinoinnin edistämisessä jäsenvaltioiden välillä; on vakuuttunut, 
että sellaisilla aloilla kuin kuluttajatiedotus, ravitsemuskasvatus, mainostaminen 
tiedotusvälineissä, maataloustuotanto ja elintarvikemerkinnät voidaan tarjota merkittävää 
eurooppalaista lisäarvoa;

9. painottaa tarvetta tarjota pk-yrityksille erityisrahoitusta, jotta niiden olisi mahdollista 
osaltaan myötävaikuttaa lihavuuden vähentämistä koskevan tavoitteen saavuttamiseen 
uusia tuotteita kehittämällä sekä tietojärjestelmien ja merkintöjen avulla;

Etusijalla lapset

10. kehottaa komissiota ja kaikkia toimijoita asettamaan tavoitteeksi lihavuuden torjunnan jo 
varhaislapsuudesta alkaen;

11. vaatii järjestämään tiedotuskampanjoita, joilla lisätään raskaana olevien naisten 
tietoisuutta tasapainoisen ruokavalion tärkeydestä ja yksinomaisen rintaruokinnan 
merkityksestä ainakin kuuden kuukauden ajan; muistuttaa, että vauvoilla, joita on imetetty 
yhdeksän kuukautta, kokonaisriski on 31 prosenttia pienempi;

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita asettamaan asiantuntijoiden laatimat suuntaviivat, 
kuinka parantaa fyysistä aktiivisuutta jo ennen kouluikää ja edistää ravitsemuskasvatusta 
jo näin varhaisessa vaiheessa;
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13. katsoo, että ensisijaisesti kouluissa pitäisi huolehtia siitä, että liikunta ja tasapainoinen 
ruokavalio tulevat osaksi lapsen elämää; pyytää komissiota kehittämään ohjeita koulujen 
ravitsemuspolitiikaksi sekä ravitsemuskasvatuksen edistämiseksi;

14. pyytää lisäksi jäsenvaltioita, paikallisyhteisöjä ja kouluviranomaisia valvomaan ja 
parantamaan kouluaterioiden laatua ja ravitsemusstandardeja sekä tarkistamaan 
annoskokoja; pyytää kieltämään kokonaan paljon rasvaa, suolaa ja sokeria sisältävien 
ruokien ja juomien myynnin kouluissa; kannattaa sen sijaan, että automaateissa myytäisiin 
tuoreita hedelmiä ja vihanneksia; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että koulujen 
lukujärjestyksissä käytetään enemmän tunteja liikuntaan, sekä esittämään suunnitelmia 
uusien julkisten liikuntatilojen rakentamiseksi;

15. pitää olennaisen tärkeänä, että kouluissa kielletään sellaisten tuotteiden, joissa on paljon 
sokeria, suolaa ja rasvaa, kaikenlainen sponsorointi ja mainonta; pyytää urheilujärjestöjä 
ja -joukkueita vapaaehtoisesti sitoutumaan tukemaan tasapainoista ravitsemusta ja 
liikuntaa ja kehottaa niitä välttämään ravintoarvoltaan huonojen elintarvikkeiden 
sponsoreita ja myynninedistämistä;

16. on tyytyväinen yhteisen markkinajärjestelyn uudistukseen, jonka ansiosta kouluissa 
voidaan tarjota enemmän hedelmiä ja vihanneksia, edellyttäen että näiden tuotteiden 
laatua ja kemikaaliturvallisuutta valvotaan; vaatii tukemaan enemmän luomutuotantoa;

17. suhtautuu myönteisesti sellaisiin EU-aloitteisiin kuin "EU Mini chefs"– ja "EU Day for 
Healthy Food and Cooking" -verkkosivujen perustaminen 8. marraskuuta 2007; ehdottaa 
tiedotuskampanjoiden laatimista tietoisuuden parantamiseksi siitä, kuinka paljon liikuntaa 
tarvitaan energiatiheiden tuotteiden sisältämien kalorien kuluttamiseen;

Tietoon perustuvat valinnat ja terveellisten tuotteiden saatavuus

18. on erittäin ilahtunut tuottajien vapaaehtoisesta sitoumuksesta ottaa ravintoarvokriteerit 
huomioon elintarvikkeiden koostumuksen muokkauksessa;

19. vaatii kieltämään transrasvahapot ja kehottaa EU:n jäsenvaltioita noudattamaan hyviä 
käytänteitä elintarvikkeiden ravintoainepitoisuuksien (esimerkiksi suolapitoisuuden) 
valvonnassa; huomauttaa kuitenkin, että tiettyjä poikkeuksia pitäisi voida tehdä 
suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen sekä 
perinteisten tuotteiden osalta alkuperäisten reseptien säilyttämiseksi;

20. kehottaa jäsenvaltioita edistämään vähätuloisille, erityisesti vanhuksille ja naisille, joilla 
on lapsia, tarkoitettujen hedelmä- ja vihanneskuponkien jakelua, ja katsoo, että näitä 
kuponkeja voitaisiin käyttää ainoastaan hyväksytyissä paikallisissa ruokakaupoissa 
tuotteiden ravitsemuksellisen laadun takaamiseksi;

21. vaatii elintarviketeollisuutta tarkistamaan yhden hengen annosten kokoa ja tarjoamaan 
enemmän pieniä kokovaihtoehtoja; vaatii valintamyymälöitä, ravintoloita ja 
pikaruokapaikkoja edistämään luomutuotteiden saatavuutta kohtuuhinnoin;
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22. pyytää komissiota nopeuttamaan elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä 24 päivänä 
syyskuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/496/ETY1 tarkistamista ja pitämään 
huolta siitä, että merkinnät ovat mielekkäitä ja helposti kuluttajan ymmärrettävissä;

Tiedotusvälineet ja mainonta

23. vaatii media-alan toimijoita ryhtymään vapaaehtoisesti välttämään kaikenlaista 
markkinointia, johon liittyy "epäterveellisen ruoan" mainostaminen lapsille 
tiedotusvälineissä; kehottaa teollisuus- ja tekijänoikeuksien haltijoita olemaan antamatta 
sarjakuvahahmojen lisenssioikeuksia tällaisen ruoan mainontaa varten;

24. on tietoinen tiedotusvälineiden merkityksestä terveellisestä ja tasapainoisesta 
ruokavaliosta tiedottamisessa, kouluttamisessa ja vakuuttamisessa; katsoo kuitenkin, että 
ehdotuksessa direktiiviksi2 audiovisuaalisista mediapalveluista esitetty vapaaehtoinen 
lähestymistapa on riittämätön;

25. pyytää rajoittamaan kellonaikoja, jolloin saa esittää erityisesti lapsille tarkoitettuja, 
epäterveellisiä elintarvikkeita koskevia mainoksia; on vakuuttunut, että ongelmaa, joka 
koskee ravintoarvoltaan heikkojen elintarvikkeiden tuotesijoittelua elokuviin ja 
sarjakuviin, pitäisi käsitellä myös Euroopan tasolla;

26. vaatii väliaikaisen valvontaviraston perustamista valvomaan lapsille tarkoitettua 
mainontaa tiedotusvälineissä;

Terveydenhoito ja tutkimus

27. toteaa, että yleislääkärit olisi tehtävä tietoisiksi olennaisesta roolistaan ylipainoriskin 
alaisina olevien henkilöiden varhaisessa tunnistamisessa ja siitä, että heidän pitäisi olla 
tärkeimpiä toimijoita lihavuusepidemian torjunnassa;

28. katsoo, että sellaisten lääketieteen ammattien kuin "kliininen dieteetikko" ja 
"ravintofysiologi" pätevyydelle on saatava täysi tunnustus; kehottaa jäsenvaltioita 
edistämään tällaisten lääkäreiden työskentelyä kouluissa ja kaikilla työpaikoilla;

29. vaatii komissiota edistämään parhaita käytänteitä ja tiedotuskampanjoita, jotka koskevat 
lihavuuteen liittyviä riskejä ja erityisesti vatsan alueen lihavuutta; kehottaa komissiota
toimittamaan tietoa kotidieettien vaaroista, etenkin jos niihin liittyy laihdutuslääkkeiden 
käyttö ilman lääkäriltä saatua reseptiä;

30. on tyytyväinen, että terveyttä koskevaan seitsemänteen puiteohjelmaan on otettu 
painopistealueeksi "diabetes ja lihavuus";

0

0      0

                                               
1 EYVL L 276, 6.10.1990, s. 40.
2 KOM(2005)0646 ja KOM(2007)0170 – 2005/0260(COD).
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31. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Ylipaino ja lihavuus muodostavat ongelman, joka on maailmanlaajuisesti saavuttanut 
todellisen epidemian luonteen ja joka aiheuttaa vakavia terveysriskejä. 

Tämän vuoksi on tehtävä kaikilla tasoilla tehokkaita aloitteita tämän ilmiön torjumiseksi. 
Lihavuuden ja etenkin lasten ylipainon torjumisen on oltava etusijalla kansainvälisesti, 
Euroopassa ja kansallisesti samoin kuin paikallistasolla, jolla kuntien, koulujen ja perheiden 
on ryhdyttävä toimiin. Myös tuotantoalan sekä terveydenhoito- ja sosiaalisektorin on oltava 
mukana.

Lihavuus on yksi pääasiallisista kuolinsyistä, ja siihen liittyy lukuisia kroonisia sairauksia, 
kuten kakkostyypin diabetes, sydän- ja verenkiertoelimistön häiriöt, korkea verenpaine, 
infarktit ja tietyntyyppiset kasvaimet.

Maailman terveysjärjestön mukaan yli miljardi ihmistä kärsii ylipainosta ja yli 300 miljoonaa 
on lihavia. Euroopassa luvut ovat vielä huolestuttavampia: yli puolet Euroopan väestöstä on 
ylipainoista ja noin kuusi prosenttia terveydenhoitomenoista johtuu suoraan lihavuudesta. 

Lasten lihavuus on nopeassa kasvussa (22 miljoonaa lasta Euroopassa on ylipainoisia). Olisi 
pohdittava vakavasti WHO:n asettamaa tavoitetta pysäyttää prosentuaalinen kasvu seuraavien 
neljän–viiden vuoden aikana ja kääntää suuntaus vuoteen 2015 mennessä.

Olen vakuuttunut siitä, että Eurooppa voi luoda lisäarvoa Euroopan lihavuuden torjuntaa 
koskevien toimintatapojen koordinoinnissa, ja katson, että merkittävää edistystä voidaan 
saavuttaa Euroopan tason tutkimuksella ja parhaiden käytänteiden vaihdolla. 

Näin ollen olen tyytyväinen komission aloitteeseen sisällyttää lihavuuden torjunta kaikkiin 
politiikkoihin ja ottaa se huomioon hallinnon eri tasoilla. Myös yksityissektorin mukaantulo 
lihavuuden torjuntaan on olennaisen tärkeää, jos ongelmaa halutaan käsitellä tehokkaasti. 

Ottaen kuitenkin huomioon myös parlamentin vihreästä kirjasta antamassa päätöslauselmassa 
(P6_TA(2007)0019) esittämän kannan katson, että valkoisen kirjan tekstin olisi pitänyt olla 
konkreettisempi ennen kaikkea Euroopan tason lainsäädäntötoimia laadittaessa, sillä hieman 
terävöittämällä niillä olisi voitu tukea lihavuuden vastaista taistelua.

Olen samaa mieltä siitä, että kokemukset monialaisesta yhteistyöstä tuotantosektorien kanssa 
voivat johtaa merkittäviin tuloksiin. Komission aloite ruokavaliota, liikuntaa ja terveyttä 
käsitteleväksi Euroopan toimintafoorumiksi on ilman muuta tärkeä askel siinä, kuinka alan 
toimijat saadaan mukaan sellaisten käytäntöjen toteutukseen, joilla voidaan kiinnittää 
enemmän huomiota tuotteiden sisältämän energian arviointiin. Katson kuitenkin, että 
ehdotetut toimet eivät riitä; odottava kanta, jonka mukaan ehdotetun lähestymistavan 
tehokkuutta tarkastellaan uudelleen vuonna 2010, ei ole sen tavoitteen mukaista, että lasten 
lihavuutta vähennetään seuraavien viiden vuoden kuluessa, kuten WHO ehdottaa Euroopan 
toisessa toimintasuunnitelmassa lihavuuden torjumiseksi 2007–2012. 
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Euroopan toimintafoorumin seurantaraportin 2007 mukaan foorumin 31 jäsentä ovat 
sitoutuneet 203 sitoumukseen. Annetuista sitoumuksista (34 prosenttia tuottajien, 
24 prosenttia kansalaisjärjestöjen ja 14 prosenttia jakelualan) suurin osa koskee "terveellisten 
elämäntapojen edistämistä", "kasvatusta ja ravitsemusta" sekä "fyysistä aktiivisuutta". 

Elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnät (17 prosenttia) sekä mainonta ja markkinointi 
(11 prosenttia) ovat tärkeitä, ja mielestäni ne ovat kiintoisia esimerkkejä, joille voitaisiin 
perustaa ravintoarvomerkintöjä ja mainontaa koskeva Euroopan sitova lainsäädäntö, jonka 
tarkistamista ei enää voi siirtää.

Kuten komission edustajatkin ovat todenneet, on tärkeää, että myös urheilujärjestöt 
osallistuisivat Euroopan toimintafoorumiin. Ehkäpä ne voisivat sitoutua olemaan ottamatta 
sponsoreiksi tuotteita, joiden energiasisältö on korkea. 

Tämän vapaaehtoisen lähestymistavan mukaisesti esittelijä suhtautuu myönteisesti 
ravitsemukseen ja liikuntaan liittyviä terveyskysymyksiä käsittelevän asiantuntijaryhmän 
perustamiseen. Se mahdollistaa myös kokemusten vaihdon ja hyvien käytänteiden 
edistämisen jäsenvaltioiden välillä. On tehtävä kaikki mahdollinen, jotta saadaan 
vähennetyksi sellaisten ravintoaineiden määrää, joista voi suurina annoksina olla haittaa 
terveydelle: mieleen tulee esimerkiksi Tanskassa 2003 säädetty laki, jolla rajoitetaan 
transrasvojen pitoisuus elintarvikkeissa kahteen prosenttiin. Monet Euroopan parlamentin 
jäsenet ovat useaan otteeseen esittäneet tämän tavoitteen sellaiseksi, johon olisi pyrittävä 
kaikissa unionin jäsenvaltioissa. Toinen esimerkki on suolapitoisuuden vähentäminen, johon 
on päästy Irlannissa kansallisen elintarviketurvallisuusviranomaisen tuella (FSAI). 
Tavoitteena on päivittäisen annoksen alentaminen kuuteen grammaan vuoteen 2010 
mennessä. Asiantuntijaryhmän avulla tällaisia kokemuksia voidaan jakaa ja levittää kaikkiin 
jäsenvaltioihin.

Sosiaalinen näkökulma

Heikkolaatuiseen ruokavalioon, aliravitsemukseen ja lihavuuteen liittyy useita tekijöitä, joista 
pohdinnan arvoisia ovat kustannukset, saatavuus ja tieto. On huomattava, että usein tiettyjen 
elintarvikkeiden hinta on käänteisessä suhteessa niiden laatuun. 

Etenkin naisten osalta lihavuus on noin kuusi kertaa yleisempää köyhien kuin paremmin 
toimeen tulevien joukossa.

On kiistämätön tosiasia, että usein taipuvaisuus ostaa hyvin energiapitoista mutta 
ravinneköyhää ruokaa johtuu taloudellisista seikoista. 

Tästä syystä uskon, että heikommassa asemassa oleville olisi annettava tukea ostokuponkien 
muodossa. Lisäksi etenkin kaupunkien köyhimmille alueille olisi perustettava kauppoja, joista 
saa terveellisiä tuotteita (erityisesti hedelmiä ja vihanneksia) "sosiaaliseen" hintaan ja joissa 
laatu ja elintarviketurvallisuus on taattu.

Lapset

Yhden valkoisen kirjan painopisteistä pitäisi olla lasten lihavuuden vähentäminen. On tärkeää 
antaa lapsille terve tulevaisuus. 
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Terveen kehityksen perustekijöitä ovat rintaruokinta, ravitsemuskasvatus sekä ennen kaikkea 
liikunta jo ennen kouluikää.

Kasvatus – myös ravitsemuskasvatus – kuuluu vanhemmille ja perheelle, ja heitä olisi tuettava 
tässä tehtävässä erityisin laajoin tiedotuskampanjoin, joita järjestävät kansalliset 
terveysviranomaiset, paikalliset terveyspalvelut ja myös tuotantoala. 

Ottaen kuitenkin huomioon yhä pidemmän ajan, jonka kasvuikäiset lapset viettävät koulussa, 
koulusta voi tulla lihavuuden torjunnan yhdistettyjen toimien olennainen tekijä. 

WHO suosittelee 30 minuuttia liikuntaa joka päivä, ja jäsenvaltioissa pitäisi tehdä pakollista 
siitä, että lapset saavat tämän liikunta-annoksen päivittäin. Tämä pitäisi mahdollistaa 
lisäämällä koulupäivään tarvittava määrä liikuntaa.

Lisäksi olisi toteutettava seuraavat toimet: kouluruoka-annosten tarkistaminen ja laadullinen 
ja ravitsemuksellinen valvonta; kouluruokaloiden käyttäminen asianmukaisen 
ravitsemuskasvatuksen levittämiseen; laajojen liikuntamahdollisuuksien tarjoaminen myös 
välitunneilla (pihat ja liikuntasalit, joiden olisi oltava avoinna myös muina aikoina kuin 
koulutunteina); luonnontieteiden tunneilla ravitsemuksen ja siihen liittyvien prosessien 
tutkiminen ja oppiminen; liian rasvaisten, suolaisten ja makeiden tuotteiden myynnin ja 
etenkin myyntiautomaattien kielto kouluissa; oppilaiden kävelymatkoilla saattamisen 
järjestäminen koulujen puolesta. 

Lisäksi olisi tärkeää, että sekä kouluissa että työpaikoilla olisi läsnä ravitsemukseen 
erikoistunut lääkäri ja ravitsemusterapeutti. 

Katson myös, että epäterveellisiä elintarvikkeita ei saisi mainostaa eivätkä ne saisi olla 
sponsoreina koulujen tapahtumissa eikä niitä myöskään saisi jakaa koulujen lähettyvillä.

Toisaalta esittelijä on huolestunut eräistä esimerkeistä, etenkin EU:n ulkopuolisissa maissa, 
joissa eräät koulut suorastaan sisällyttävät oppilaiden painoindeksin (BMI) mukaan 
lopulliseen arviointiin. Minun mielestäni tämä johtaa lihavuuden liialliseen stigmatisointiin ja 
sellaisten lasten syrjintään, joilla voi jo olla ylipainosta johtuvia sosiaalisia ongelmia. 

Paljon hyödyllisempää on sen sijaan saada lapset positiivisella tavalla mukaan aktiiviseen 
toimintaan, joka johdattaa heidät oikeaan ravitsemukseen. 

Lisäksi pidän tärkeänä, että teollisuus sitoutuu vapaaehtoisesti vähentämään ensisijaisesti 
lapsille tarkoitettujen tuotteiden energiamäärää tai annoskokoja.

Lopuksi viittaan terveysväitteistä annetun direktiivin muuttamiseen ja haluan tässä yhteydessä 
toistaa, että pidän olennaisen tärkeänä, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen ja 
komissio huolehtivat siitä, että lapsille tarkoitettujen elintarvikkeiden terveysväitteet tutkitaan 
tieteellisesti, jotta estetään ravitsemuksellisesti heikkojen tuotteiden myynninedistäminen 
merkinnöillä, jotka sisältävät valheellisia terveysväitteitä.
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Vanhukset ja vammaiset

Esittelijä on vakuuttunut, että heikoimmassa asemassa olevien ryhmien osalta olisi 
toteutettava erityistoimia. Näihin ryhmiin kuuluvat vanhukset, etenkin yksinäiset, joilla on 
muun muassa vajaaravitsemukseen ja elimistön kuivumiseen liittyviä ongelmia. Lisäksi olisi 
suunnattava erityiskampanjoita vaihdevuosissa oleville naisille, koska tuolloin on tarkkailtava 
painoa, jotta vältetään rasvan kertyminen, sillä hormonaalisista syistä se kertyy vatsaan ja 
tästä aiheutuu vakavia terveysongelmia.

Eri tavoin vammaisille pitäisi tarjota palveluja, rakenteita ja ohjelmia, joilla heille 
mahdollistetaan liikkuminen ja urheilu.

Paikallisviranomaiset

Lihavuuden ehkäiseminen koko elämänkaaren aikana ei ole pelkästään terveyteen liittyvä 
ongelma, vaan sillä on merkittäviä kulttuurisia ja sosiaalisia vaikutuksia, joita ei voida jättää 
huomiotta. 

Tämän vuoksi on luotava yleinen ja monitasoinen lähestymistapa, jossa mukana ovat ennen 
kaikkea paikallisviranomaiset ja päätöksentekijät.

Olisikin pohdittava uudelleen kaupunkiemme suunnittelua ja annettava etusija puistojen, 
liikuntasalien, pyöräteiden ja muunlaisten aktiivisen kulkemisen muotojen rakentamiselle, 
mikä mahdollistaisi päivittäisen ja jatkuvan fyysisen aktiivisuuden. 

Voitaisiin myös kokeilla pikaruokapaikkojen tietyille alueille keskittymisen sääntelyä ja antaa 
asianmukaiset tilat pienille luomutuotteiden tai perinteisten tuotteiden myyjille.

Näin ollen paikallisviranomaisten on aktiivisesti edistettävä terveellisiä elämäntapoja ja 
tietoon perustuvaa kuluttamista. Lisäksi Euroopan unionin pitäisi edistää sellaisten 
kaupunkien verkon perustamista, jotka ovat sitoutuneet terveellisen ravitsemuksen ja 
liikunnan edistämiseen kaupunkilaistensa keskuudessa.

Pk-yritysten tukeminen

Olisi myös otettava huomioon pk-yritysten ja muiden maatalous- ja elintarvikealalla 
työskentelevien tarpeet. 

Etenkään tutkimuksen ja uusien terveellisten ja ravintoarvoltaan korkeatasoisten tuotteiden 
luomisen alalla ei voida saavuttaa todellista kehitystä, ellei tämän muutoksen tärkeimmille 
tuottajille taata riittäviä välineitä myös taloudellisesti.

Tästä syystä ehdotan väliaikaisia tukitoimia, joilla kannustetaan ja autetaan pk-yrityksiä, jotka 
aikovat parantaa tuotteitaan tai kuluttajien tietämystä omien tuotteidensa ravintosisällöstä. 

Urheilu

Liikunnan harjoittamisen olisi oltava mahdollista kaikille Euroopan kansalaisille WHO:n 
suosituksen mukaisesti vähintään 30 minuutin ajan päivittäin. Urheilua koskevan valkoisen 
kirjan aloitteilla ja urheilujärjestöjen yhteistyön avulla Euroopan unioni voi laatia fyysistä 
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aktiivisuutta koskevat tehokkaat suuntaviivat ja tukea niiden sisällyttämistä kaikkiin unionin 
rahoittamiin ohjelmiin, joita ovat seitsemäs tutkimuksen puiteohjelma, terveyttä koskeva 
ohjelma vuosiksi 2008–2013, nuorisotoimintaohjelma, aktiivinen kansalaisuus -ohjelma sekä 
liikunnan edistämiseksi luonnossa myös "Life+"-ohjelma.

Kuten monelta taholta on korostettu, olisi olennaisen tärkeää, että suurempi määrä 
urheilujärjestöjen edustajia osallistuisi ruokavaliota, liikuntaa ja terveyttä käsittelevän
Euroopan toimintafoorumin toimintaan.

Tutkimus

Esittelijä on tyytyväinen, että seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman painopistealueisiin on 
lisätty "diabetes ja lihavuus". Tutkimuksen alueella on vielä paljon tehtävää. Avainasemassa 
on tutkimus lihavuuden syistä: mahdolliset virustartunnat, geneettiset syyt, tiettyjen aineiden 
osuus (esimerkiksi mononatriumglutamaatti). 

Muita tutkimuksen kohteita ovat lihavuuden lääkehoito ja kliiniset menetelmät lihavuuden 
ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi. Kaikissa tapauksissa potilaan terveyttä on suojeltava 
mahdollisimman hyvin.

Mainonta

Lukuisat tutkimukset osoittavat, että yksi lihavuuden syistä, etenkin lasten osalta, on hyvin 
rasvaisten ja sokeri- ja suolapitoisten elintarvikkeiden mainonta. Lapsille suunnattua 
mainontaa esitetään televisiossa samoin kuin matkapuhelinten ja internetin välityksellä sekä 
urheilu- ja kulttuuritapahtumien sponsoroinnin muodossa. Usein lapsiin vedotaan 
animaatiohahmoilla tai julkisuuden henkilöillä. Täysin arvostaen tuotantoalan ja 
tiedotusvälineiden itsesääntelypyrkimyksiä katson kuitenkin, että "televisio ilman rajoja" 
-direktiivin kompromissiteksti ei ole tyydyttävä. Olisin mielelläni nähnyt lapsille 
tarkoitettujen mainosten esittämisaikoja koskevia ja määrällisiä rajoituksia.

Toivon, että komissio on halukas harkitsemaan uudelleen lihavuuden torjuntastrategiaa ottaen 
erityisesti huomioon mainontaan ja markkinointiin liittyvät kysymykset.

Perinteisten tuotteiden suojelu

Perinteisten tuotteiden suojelun yleisissä puitteissa pidän kuitenkin välttämättömänä, että 
painotetaan sellaisten perinteisten tuotteiden suojelua, jotka ovat osa Euroopan kansojen 
kulttuuriperintöä. Tämän vuoksi katson, että perinteiset reseptit on säilytettävä, vaikka 
tarkoitus olisikin muokata tuotteita uudelleen lihavuuden torjunnan tukemiseksi.
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