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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a táplálkozással, túlsúllyal és elhízással kapcsolatos egészségügyi kérdésekről szóló fehér 
könyvről
(2007/2285(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az „A táplálkozással, túlsúllyal és elhízással kapcsolatos egészségügyi 
kérdésekre vonatkozó európai stratégiáról” című fehér könyvre (COM(2007)0279),

– tekintettel az egészséges táplálkozás és a fizikai tevékenység ösztönzéséről szóló, 2007. 
február 1-jei állásfoglalására1,

– tekintettel a WHO Európai Regionális Bizottsága által Belgrádban, 2007. szeptember 17–
20-án elfogadott második élelmiszer- és táplálkozáspolitikai WHO európai cselekvési 
tervre (2007–2012), valamint a WHO Regionális Irodája által 2006-ban elfogadott, elhízás 
elleni európai chartára,

– tekintettel a WHO Isztambulban, 2006. november 15–17-én tartott Európai Miniszteri 
Konferenciája által az elhízás elleni európai chartával kitűzött célokra,

– tekintettel az Egészségügyi Világszervezet 57. közgyűlése által 2004. május 22-én 
elfogadott, a táplálkozásra, testmozgásra és egészségre vonatkozó átfogó stratégiára,

– tekintettel a Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztásügyi Tanács 
2005. június 3-i, az elhízásról, a táplálkozásról és a testmozgásról szóló következtetéseire,

– tekintettel a WHO Regionális Irodája 2006-os koppenhágai ülésének „Testmozgás és 
egészség Európában: tanúságtétel a cselekvés mellett” című következtetéseire,

– tekintettel a Bizottság sportról szóló fehér könyvére (COM(2007)0391),

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére, valamint a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság, a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére
(A6-0000/2007),

A. mivel a túlsúly és az elhízás egyre nagyobb léptéket öltő, járványszerű jelenséggé válik, és 
Európában nagymértékben hozzájárul a megbetegedések vezető okaihoz,

B. mivel a WHO szerint az európai felnőtt népesség több mint 50%-a túlsúlyos vagy elhízott,

                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA (2007)0019.



PE398.631v01-00 4/14 PR\700197HU.doc

Külső fordítás

HU

C. mivel több mint 3 millió gyermek elhízott, csaknem 22 millióan pedig túlsúlyosak, és ezek 
a számok gyorsan emelkednek,

D. mivel az európai polgárok az elhízást elősegítő („obezogén”) környezetben élnek, 
amelyben az energiadús termékek bevitele és az ülő életmód megnövelte az elhízás 
kockázatát,

E. figyelembe véve, hogy az elsődleges megelőzés a túlsúly ellen a testmozgás, és 
aggodalommal véve tudomásul, hogy három európai közül egy egyáltalán nem mozog 
szabadidejében, míg az átlagos európai naponta több mint öt órát tölt ülve,

F. figyelemmel arra, hogy a WHO az elhízás elleni európai chartával azt jelölte meg célként, 
hogy a következő négy vagy öt évben látható előrehaladást kell elérni a gyermekek 
elhízása elleni küzdelemben, hogy a tendenciát legkésőbb 2015-ig megfordítsák,

G. figyelemmel arra, hogy a túlsúlyt és az elhízást több kormányzati politikai területen és 
több kormányzati szinten fellépve, különösen nemzeti és helyi szinten, átfogó 
megközelítéssel kell kezelni,

H. figyelemmel a probléma társadalmi dimenziójára, és különösen arra, hogy a túlsúly és az 
elhízás legnagyobb előfordulási gyakorisága az alsóbb szociális és gazdasági 
csoportokban tapasztalható; aggodalommal állapítva meg, hogy az elhízás mélyítheti az 
egészségügyi, valamint szociális és gazdasági egyenlőtlenségeket,

I. helyeslően figyelembe véve a több érintett fél által a párbeszéd javítása, a legjobb 
gyakorlat cseréje és az önszabályozás érdekében elindított valamennyi kezdeményezést, 
például az EU étrenddel, testmozgással és egészséggel foglalkozó cselekvési fórumát, 
valamint a sporttal és egészséggel foglalkozó munkacsoportot és az EU egészségjavító 
testmozgással foglalkozó hálózatát (HEPA),

J. figyelembe véve a különböző hagyományos konyhák fontosságát, amelyeket kulturális 
örökségünk részeként meg kell őriznünk, és amelyeket a gyorsételek és a félkész ételek 
fogyasztási kultúrájának megalapozott alternatívájaként népszerűsíteni kell,

K. figyelemmel a marketingszektor helyzetének romlására és arra, hogy a gyermekek 
tévénézési ideje alatt bemutatott valamennyi reklám körülbelül felét élelmiszerreklámok 
adják, és ezek háromnegyede kalóriadús és alacsony tápértékű élelmiszereket népszerűsít;
aggodalommal véve tudomásul a marketing új formáinak – különösen az úgynevezett 
reklámjátékoknak (advergame) – az alkalmazását, amelyek minden technológiai eszközt 
felhasználnak, beleértve a mobiltelefonokat, az azonnali üzenetküldést (instant 
messaging), a videojátékokat és az internetes interaktív játékokat,

1. üdvözli a táplálkozásról szóló fehér könyvet mint Európában az elhízás terjedésének
megállítását szolgáló kiindulópontot;

2. úgy véli, hogy a többszintű és átfogó megközelítés az EU lakosságának körében az elhízás 
elleni küzdelem legjobb útja;
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3. jóváhagyja a táplálkozással és testmozgással foglalkozó magas szintű csoport intézményét 
és az egészségügyi adatfelvételes felmérés (EHIS) ellenőrzési rendszerének létrehozását, 
amelyek a politikai döntéshozók és valamennyi érintett szereplő hatékony eszközei a tudás 
javítására és a legjobb gyakorlat cseréjére;

4. elismeri az önszabályozás lényeges szerepét és hatékonyságát;

5. kézzelfoghatóbb intézkedésekre hív azonban fel, amelyek különösen a gyermekeket és a 
kockázatnak kitett csoportokat veszik célba, például az időseket, különösen a nőket, a 
fogyatékkal élőket, valamint a szegényeket és a munkanélkülieket;

6. sajnálja, hogy a fehér könyvből hiányoznak azok a határozott kezdeményezések, amelyek 
arra irányulnának, hogy a WHO kérése szerint a következő négy vagy öt évben jelentősen 
csökkentsék az elhízás növekedési ütemét;

7. felhívja a régiókat és a helyi szervezeteket, hogy alakítsanak ki „mozgásbarát 
közösségeket”, különösen a városfejlesztés keretében: ez a kereskedelmi és lakáscélú 
fejlesztések vegyítésével, az iskolák, tömegközlekedési eszközök és elérhető 
sportlétesítmények szervezésével, valamint a kerékpáros sávok és gyalogátkelőhelyek 
biztosításával érhető el, a „környezeti kockázati tényezők” egyidejű elkerülésével, 
amilyen például a gyorséttermek koncentrációja, a testmozgás akadályai és a járdák, 
parkok és rekreációs létesítmények hiánya; elismeri, hogy a bűnözés visszaszorítása 
szintén fontos eszköz a szabadtéri testmozgás népszerűsítésében, különösen a gyermekek 
és az idősek körében; felkéri az önkormányzatokat, hogy támogassák a „Városok az 
egészséges életmódért” hálózatot, amely az elhízás elleni küzdelem érdekében közös 
fellépéseket határoz meg;

8. hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak vezető szerepet kellene vállalnia a közös 
megközelítés kialakításában és a tagállamok közötti koordináció előmozdításában;
meggyőződése, hogy fontos európai hozzáadott érték biztosítható az olyan területeken, 
mint a fogyasztók tájékoztatása, a táplálkozással kapcsolatos nevelés, a médiában való 
hirdetés, a mezőgazdasági termelés és az élelmiszerek címkézése;

9. hangsúlyozza a kkv-k számára biztosított külön finanszírozás szükségességét, hogy 
képessé tegyék e szereplőket arra, hogy új termékek, információs rendszerek és címkézés 
kidolgozásával hozzá tudjanak járulni az elhízás csökkentésének célkitűzéséhez;

Prioritásunk: a gyermekek

10. felhívja a Bizottságot és valamennyi szereplőt, hogy tekintse prioritásnak az elhízás elleni 
küzdelem korai életszakaszban való megkezdését;

11. tájékoztató kampányokat szorgalmaz, hogy a várandós nők körében növeljék a 
tudatosságot a kiegyensúlyozott táplálkozás és a legalább hat hónapig tartó kizárólagos 
szoptatás fontosságával kapcsolatban; emlékeztet arra, hogy a kilenc hónapon át szoptatott 
csecsemők esetében összességében 31%-kal csökken a kockázat;

12. sürgeti, hogy a Bizottság és a tagállamok adjanak szakértők által készített 
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iránymutatásokat arra nézve, hogyan javítsák a testmozgást már az iskoláskor előtt, és 
hogyan mozdítsák elő a táplálkozással kapcsolatos nevelést már ebben a korai szakaszban;

13. úgy véli, hogy elsősorban az iskola szintjén kell lépéseket tenni annak biztosítása 
érdekében, hogy a testmozgás és a kiegyensúlyozott táplálkozás a gyermek 
magatartásának részévé váljon; felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
iránymutatásokat az iskolai táplálkozáspolitika tárgyában és a táplálkozással kapcsolatos 
nevelés előmozdítása érdekében;

14. arra kéri továbbá a tagállamokat, a helyi szervezeteket és az oktatási hatóságokat, hogy 
ellenőrizzék és javítsák az iskolai étkezések minőségét és tápértékre vonatkozó előírásait, 
és vizsgálják felül az adagok méretét; a magas zsír-, só- és cukortartalmú ételek és italok 
iskolai árusításának teljes tilalmát kéri; ehelyett azt pártolja, hogy árusító automatákon 
keresztül friss gyümölcsöt és zöldségeket tegyenek elérhetővé; felkéri a tagállamokat 
annak szavatolására, hogy az iskolai órarendekben több időt szenteljenek testmozgásra, és 
határozzanak meg új, nyilvános sportlétesítmények építésére vonatkozó terveket;

15. alapvetőnek tartja, hogy az iskolákban mindenfajta úgynevezett HSSF- (magas cukor-, só-
és zsírtartalmú) termékkel kapcsolatos szponzorálást és hirdetést betiltsanak; valamennyi 
sportszervezet és csapat önkéntes kötelezettségvállalását kéri a kiegyensúlyozott 
táplálkozás és a testmozgás népszerűsítése érdekében, és sürgeti őket, hogy kerüljék az 
alacsony tápértékű élelmiszerekkel kapcsolatos szponzorációt és promóciót;

16. üdvözli a piac közös szervezésének reformját, amely lehetővé teszi, hogy az iskolákban 
több gyümölcsöt és zöldséget szolgáljanak fel, azzal a feltétellel, hogy ellenőrzik ezeknek 
a termékeknek a minőségét és kémiai biztonságát; a biogazdálkodás nagyobb támogatását 
szorgalmazza;

17. üdvözli az EU kezdeményezéseit, például az „EU Mini-chefs” (az EU kis szakácsai) 
weboldal létrehozását és az „egészséges étkezés és főzés európai napját” 2007. november 
8-án; tájékoztató kampányok szervezését javasolja az energiadús termékek és az ezekből 
származó kalóriák elégetéséhez szükséges testmozgás időbeli egyenértéke közötti 
kapcsolat tudatosságának javítása érdekében;

Tájékozott választások és az egészséges termékek elérhetősége

18. melegen üdvözli a gyártók önkéntes kötelezettségvállalásait az élelmiszerek összeállítása 
során a táplálkozási kritériumok végrehajtása tekintetében;

19. szorgalmazza a transzzsírsavak betiltását, és sürgeti az EU tagállamait, hogy kövessenek 
helyes gyakorlatokat az élelmiszerekben található anyagok mennyiségének ellenőrzése 
során (pl. sótartalom); mindazonáltal rámutat arra, hogy az eredeti receptek megőrzése 
érdekében külön mentességet kell biztosítani az OEM (oltalom alatt álló eredetmegjelölés)
és az OFJ (oltalom alatt álló földrajzi jelzés), valamint a hagyományos termékek számára;

20. felkéri a tagállamokat, hogy mozdítsák elő olyan friss gyümölcsre és zöldségekre szóló 
jegyek kiosztását az alacsony jövedelműek, különösen az idősek és a gyermekes nők 
számára, amelyeket a termékek táplálkozási minőségének szavatolása érdekében kizárólag 
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jóváhagyott helyi élelmiszerpiacokon lehetne felhasználni;

21. felhívja az ipart, hogy vizsgálja felül az egyszeri adagok méretét, és biztosítson szélesebb 
választékot a kisebb adagokból; felhívja az élelmiszerboltokat, éttermeket és a 
gyorsétkezdék működtetőit az ésszerű árú biotermékek elérhetőségének előmozdítására;

22. arra kéri a Bizottságot, hogy gyorsítsa fel az élelmiszerek tápértékjelöléséről szóló, 1990. 
szeptember 24-i 90/496/EGK tanácsi irányelv1 felülvizsgálatát, gondoskodva arról, hogy a 
címkézés a fogyasztók számára informatív és könnyen érthető legyen;

Média és hirdetés

23. felhívja a médiaszektor valamennyi szereplőjét, hogy tegyen önkéntes lépéseket a 
médiában a gyermekeket célba vevő mindenfajta marketinggyakorlat elkerülése 
érdekében, amely „egészségtelen élelmiszerekkel” kapcsolatos; sürgeti, hogy a szellemi 
tulajdonjogok birtokosai ne engedélyezzék rajzfilmfigurák ilyenfajta élelmiszer 
hirdetésére való felhasználását;

24. tisztában van a média fontosságával az egészséges és kiegyensúlyozott étrenddel 
kapcsolatos tájékoztatás, nevelés és meggyőzés során; mindazonáltal úgy véli, hogy a 
határok nélküli audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvre irányuló 
javaslatban2 elfogadott önkéntes megközelítés nem elégséges;

25. védett időket és az egészségtelen élelmiszerek kimondottan gyermekeknek szóló 
reklámjaira vonatkozó korlátozásokat kér; meggyőződése, hogy az alacsony tápértékű 
termékek filmekben és rajzfilmekben való rejtett elhelyezésének problémájával is európai 
szinten kellene foglalkozni;

26. szorgalmazza a média gyermekeket célzó hirdetéseivel foglalkozó eseti 
megfigyelőrendszer felállítását;

Egészségügy és kutatás

27. elismeri, hogy a háziorvosokban tudatosítani kell, hogy a túlsúly kockázatának kitett 
emberek korai azonosításában alapvető szerepet töltenek be, és élen kell járniuk az elhízás 
terjedése elleni küzdelemben;

28. meggyőződése, hogy teljes mértékben el kell ismerni az orvos szakemberek „klinikai 
dietetikusi” és „táplálkozási tanácsadói” képesítését; sürgeti a tagállamokat, hogy az 
iskolákban és valamennyi munkahelyen mozdítsák elő az ilyenfajta orvosok jelenlétét;

29. felhívja a Bizottságot, hogy mozdítsa elő a legjobb orvosi gyakorlatokat, valamint az 
elhízással kapcsolatos kockázatokkal és különösen a hasi elhízással foglalkozó tájékoztató 
kampányokat; sürgeti a Bizottságot, hogy nyújtson tájékoztatást az otthoni diéták 
veszélyeiről, különösen, ha ezek orvosi rendelvény nélkül szedett, elhízás elleni szerek 
használatát is magukban foglalják;

                                               
1 HL L 276., 1990.10.6., 40. o.
2 COM(2005)0646 és COM(2007)0170 – 2005/0260(COD).
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30. üdvözli, hogy az egészségnek szentelt 7. keretprogramba prioritásként felvették a 
cukorbetegséget és az elhízást;

0

0      0

31. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

Nem túlzás azt állítani, hogy a túlsúly és az elhízás világszerte jelentkező problémája 
járványos méreteket öltött, és súlyos kockázatokat jelent az emberi egészségre nézve.

A jelenség kezeléséhez ezért minden szinten határozott intézkedéseket kell hoznunk. Az 
elhízás elleni küzdelmet – különösen a gyermekek esetében – nemzetközi, európai, nemzeti és 
helyi szinten is prioritásként kell kezelni, és ennek az önkormányzatok, iskolák és családok 
összehangolt fellépésében, valamint az ipar és az egészségügyi és jóléti szakemberek 
részvételében kell megvalósulnia.

Az elhízás az egyik leggyakoribb halálozási ok, és különösen sok krónikus betegséggel áll 
összefüggésben, köztük a 2. típusú cukorbetegséggel, a szív- és érrendszeri zavarokkal, a 
magas vérnyomással, a szívkoszorúér-megbetegedéssel és a daganatok bizonyos formáival.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint több mint 1 000 millióan túlsúlyosak, és több mint 
300 millió az elhízottak száma. Európában a jelenség léptéke ennél is riasztóbb: az európai 
népesség több mint fele túlsúlyos, és az egészséggel kapcsolatos kiadások körülbelül 6%-a 
közvetlenül az elhízáshoz köthető.

A gyermekkori elhízás gyorsan terjed (Európában 22 millió túlsúlyos gyermek él); ebből 
következően a WHO céljára kell összpontosítani a szükséges figyelmet, amely a következő 
négy vagy öt éven belül az elhízás gyakorisága növekedésének megállítására irányul, hogy 
2015-ben megforduljon a tendencia.

Meggyőződésem, hogy Európa hozzáadott értéket nyújthat az elhízás elleni európai politikák 
összehangolásával, és a jelentős előrehaladás egyik útja a helyes gyakorlatok európai szintű
felkutatása és cseréje.

Következésképpen üdvözlöm a Bizottságnak azt a szándékát, hogy integrált megközelítést 
kezd alkalmazni az elhízással kapcsolatban, amely felöleli az összes szakpolitikát és az 
irányítás különböző szintjeit. A magánszektor bevonása hasonlóképpen elengedhetetlen a 
probléma hatékony kezeléséhez.

Úgy érzem azonban, nem utolsósorban a Parlament által a zöld könyvről szóló 
állásfoglalásban (P6_TA (2007)19) kinyilvánított nézeteket szem előtt tartva, hogy a fehér 
könyv szövegének konkrétabbnak kellett volna lennie, különösen az európai jogalkotási 
intézkedések megadása során, amelyek – ha határozottabbak lennének – segíthetnének az 
elhízás leküzdésében.

Osztom azt a nézetet, hogy az iparral folytatott, több szektorra kiterjedő együttműködés 
áttöréshez vezethet. A Bizottság által előnyben részesített lehetőség, nevezetesen az EU 
étrenddel, testmozgással és egészséggel foglalkozó fóruma kétségtelenül segíteni fogja az 
érintett szereplők bevonását az olyan gyakorlatok bevezetésébe, amelyek lehetővé tehetik a 
termékek kalóriatartalmának pontosabb értékelését. Másrészről a javaslat véleményem szerint 
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nem elég nagyra törő; a kiváráson alapuló hozzáállás, amely szerint a javasolt megközelítés 
hatékonyságát 2010-ben felül fogják vizsgálni, nem egyeztethető össze azzal a céllal, hogy a 
következő öt éven belül a WHO második, élelmiszerről és táplálkozásról szóló európai 
cselekvési tervében (2007-2012) javasoltak szerint csökkentsék a gyermekkori elhízás
gyakoriságát.

Az EU cselekvési fórumának 2007-es éves jelentése szerint a fórum 31 tagja 203 politikai 
intézkedés meghozását vállalta. Ami a vállalt kötelezettségeket illeti (34%-ban a gyártók,
24%-ban nem kormányzati szervezetek, 14%-ban pedig az értékesítési szektor vállalásai), 
ezek legnagyobb arányban az „egészséges életmód népszerűsítésével”, az „oktatással és 
táplálkozással” és a „testmozgással” kapcsolatosak.

A tápértékjelöléssel (17%) és a hirdetéssel és marketinggel (11%) kapcsolatos 
kötelezettségvállalások jelentősek, és véleményem szerint érdekes javaslatokat 
eredményezhetnek, amelyekre kötelező – tovább már nem halasztható – európai 
jogszabályokat lehetne alapozni a tápértékjelölésre és hirdetésre vonatkozó rendelkezések 
felülvizsgálata érdekében.

Mint maguk a Bizottság képviselői is rámutattak, a sportszervezeteknek hasonlóképpen 
szerepet kellene játszaniuk az európai cselekvési fórumban, talán a magas kalóriatartalmú 
termékekhez kapcsolódó szponzoráció elutasítására tett ígérettel.

Az önkéntes megközelítés irányvonalát követve az előadó üdvözli a táplálkozással és a 
testmozgással foglalkozó magas szintű munkacsoport megalakulását, amely lehetővé fogja 
tenni a tagállamok számára, hogy tapasztalatokat cseréljenek és bátorítsák a helyes 
gyakorlatot. Mindent el kell követni az olyan tápanyagok tartalmának csökkentését célzó 
politikák támogatása érdekében, amelyek túlzott fogyasztás esetén károsak lehetnek az 
egészségre: itt a 2003-as dán törvényre gondolok, amely 2%-ra korlátozta az élelmiszerek 
transzzsírtartalmát, amit sok európai parlamenti képviselő ismételten olyan célként jelölt meg, 
amelyet minden tagállamban el kellene érni. Egy másik példa a sótartalom csökkentésére 
irányuló politika, például Írországban, ahol ezt a nemzeti élelmiszerbiztonsági hatóság (FSAI)
támogatta, azzal a céllal, hogy 2010-re elérjék a 6 grammos napi bevitelt. A magas szintű 
munkacsoportban valamennyi tagállam megoszthatja az ilyen jellegű tapasztalatait, és ezek 
egymás között elterjeszthetők.

A szociális szempont

A rossz étrendben, a helytelen táplálkozásban és az elhízásban tényezők széles köre játszik 
szerepet; és a költségek, az elérhetőség és a tudás minden bizonnyal azok közé tartoznak, 
amelyeket figyelembe kell venni. Az egyik szem előtt tartandó tény az, hogy az élelmiszerek
ára sok esetben fordított arányban áll a minőségükkel.

Különösen ami a nőket illeti, nem véletlen, hogy az elhízás körülbelül hatszor gyakoribb a 
szegények között, mint a jobb módúak körében.

Kétségtelenül az a helyzet, hogy a nagyon kalóriadús, de alacsony tápértékű élelmiszerek 
kedvelését gyakran a gazdasági megalkuvás diktálja.
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Ezért úgy gondolom, hogy a hátrányos helyzetű csoportokba tartozók számára kibocsátott 
jegyek formájában támogatást kellene nyújtani. Ezen túlmenően élelmiszerpiacokat kellene 
építeni, különösen a szegényebb kerületekben, abból a célból, hogy „szociális áron” 
egészséges, természetes termékeket árusítsanak (különösen gyümölcsöt és zöldségeket), az 
összes szükséges minőségi és élelmiszer-biztonsági garancia biztosítása mellett.

Gyermekek

A fehér könyv egyik prioritását a gyermekkori elhízás visszaszorításának kell képeznie. 
Fontos, hogy nemzedékeink helyébe a jövőben egészséges nemzedékek lépjenek.

Az egészséges fejlődés szempontjából döntő tényező a szoptatás, a táplálkozási 
lehetőségekkel kapcsolatos nevelés és mindenekelőtt a testmozgás, már az iskoláskor előtt 
kezdődően.

A vezető nevelési szerep, beleértve az étrend esetét is, a szülőkre és a családra hárul, és őket 
ezért széleskörű, célzott tájékoztató kampányokkal kell támogatni, amelyeket a nemzeti 
egészségügyi hatóságok, helyi egészségügyi szolgálatok és az ipar különféle ágai szerveznek.

Tekintettel azonban arra, hogy a felnövekvő gyermekek egyre több időt töltenek az iskolában, 
az iskolákat az elhízás elleni integrált fellépés gyűjtőpontjává lehetne tenni.

Először is, a tagállamoknak gondoskodniuk kellene a gyermekek kötelező testmozgásáról, a 
WHO által ajánlott napi 30 percen át. E célból mindennap elegendő időt kellene hagyni a 
testnevelésre.

Hasonlóképpen más intézkedéseket is kellene hozni, nevezetesen: az adagok nagyságának 
felülvizsgálata és az iskolai étkezések minőségének és tápértékének ellenőrzése; az iskolai 
étkezdék felhasználása a helyes táplálkozással kapcsolatos nevelési ismeretek terjesztésének 
helyeként; bőkezű létesítmények biztosítása, amelyek a szünetek alatti testmozgást ösztönzik
(játszóterek és tornatermek, amelyeknek az iskolaidőn kívül is hozzáférhetőnek kell lenniük); 
olyan természettudományos tantervek készítése, amelyek magukban foglalják a táplálkozás és 
a hozzá kapcsolódó folyamatok tanulmányozását és megismerését; a túlzottan zsíros, sós és 
cukros élelmiszerek árusításának tilalma az iskolai büfékben, és mindenekelőtt az árusító 
automatákban; továbbá gyalogos iskolai járatok szervezése, amelyek keretében elkísérik a 
diákokat az iskolába és onnan haza.

Az iskolákban és a munkahelyeken ezenfelül táplálkozási tanácsadónak vagy dietetikusnak 
kellene működnie.

Véleményem szerint létfontosságú minden egészségtelen élelmiszerek hirdetésére szolgáló 
dolog elkerülése is, beleértve az események szponzorálását vagy ilyen termékek ajándékként 
vagy ingyenes mintaként való kiosztását az iskolai épületeken kívül. 

Másrészről az előadó aggódik az olyan esetek miatt, amelyek nagyrészt nem európai 
országokban fordulnak elő, amikor egyes iskolák olyan messzire mennek, hogy a gyermek 
teljesítményének végső értékelésébe belefoglalják a testtömegindexet (BMI). Úgy gondolom, 
hogy ez az elképzelés helytelen módon az elhízás megbélyegzését szolgálja, és tovább erősíti 
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a túlsúlyuk miatt esetleg szocializációs problémákkal küzdő gyermekek indokolatlan 
megkülönböztetését.

Sokkal hasznosabb lenne rávezetni a gyermekeket arra, hogy a helyes útra lépjenek, és ezzel 
ésszerű táplálkozásra biztatni őket.

Ezen túlmenően az iparnak önkéntesen vállalnia kellene, hogy csökkenti az elsősorban 
gyermekeknek szánt termékek kalóriatartalmát vagy adagjainak méretét.

Végül az egészségre vonatkozó állításokról szóló rendelet módosítását illetően szeretném e 
jelentésben megragadni a lehetőséget, hogy ismételten hangsúlyozzam annak szükségességét, 
hogy az EFSA és a Bizottság abszolút prioritásként elérje, hogy a gyermekeknek szánt 
élelmiszerek tekintetében tett, egészségre vonatkozó állítások tudományos értékelésen 
alapuljanak, annak megelőzése érdekében, hogy a táplálkozási szempontból nem 
kiegyensúlyozott termékeket egészségre vonatkozó valótlan állítások segítségével 
népszerűsíthessék.

Az idősek és a fogyatékkal élők

Az előadónak szilárd meggyőződése, hogy külön intézkedéseket kell hozni a rászoruló 
csoportokról való gondoskodás érdekében, amelyekre példaként szolgálnak az idősek, 
különösen az egyedül élők, akik a helytelen táplálkozással, kiszáradással stb. összefüggő 
problémáktól szenvednek. Kampányokat kell folytatni, amelyek kifejezetten a menopauza
utáni nőket figyelmeztetik annak szükségességére, hogy ügyeljenek súlyukra, hogy a 
hormonális eredetű zsírlerakódások ne váljanak főként hasi zsírrá, mivel az súlyos egészségi 
kockázatot jelent.

A megváltozott képességűeknek célirányos szolgáltatásokat, létesítményeket és programokat 
kell biztosítani, hogy többek között sporttal és mozgással foglalkozhassanak.

Helyi hatóságok

Az elhízás valamennyi életkorban történő megelőzése nem csak egészségügyi probléma: 
fontos kulturális és szociális következményekkel jár, amelyek nem hagyhatók figyelmen 
kívül.

Ebből következően sok szinten átfogó megközelítést kell alkalmazni, amelyben a helyi 
hatóságoknak és politikai döntéshozóknak kell főszerepet játszaniuk.

Át kell gondolni a városfejlesztést, prioritásként kezelve a parkokat, önkormányzati 
tornatermeket és sportpályákat, kerékpárutakat és az aktív közlekedési eszközöket, így 
biztosítva a mindennapos rendszeres testmozgás feltételeit.

Esetleg lehetne kísérletezni adott területen a gyorséttermek koncentrációjának szabályozására
szolgáló módszerekkel is, biztosítva emellett a szükséges teret a bio- és hagyományos 
termékeket árusító kisüzemi kiskereskedők számára.

A helyi hatóságoknak ezzel aktívan ki kell állniuk a tájékozott fogyasztásra törekvő 
egészséges életmód mellett. Az EU-nak ezen túlmenően támogatnia kellene az olyan 
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városokat összekötő hálózatokat, amelyek az egészséges táplálkozás és a testmozgás 
előnyeiről igyekeznek meggyőzni polgáraikat.

A kkv-knak nyújtott segítség

Figyelembe kell venni a kkv-k és más, a mezőgazdasági-élelmiszeripari szektorban működő 
szereplők szükségleteit.

Csak akkor kerülhet sor valódi előrehaladásra, különösen az egészséges, tápláló új termékek 
kutatása és fejlesztése terén, ha e változás elsődleges mozgatói számára biztosítják a változás
eléréséhez szükséges eszközöket és nem utolsósorban pénzt.

Ezért konkrét támogató intézkedéseket javaslok, amelyek az arra törekvő kkv-kat ösztönzik és 
segítik, hogy javítsák magukat a termékeiket vagy a fogyasztóknak a termékek tápértékével 
kapcsolatos tudatosságát.

Sport

A WHO legalább napi 30 perc mozgásra vonatkozó ajánlásával összhangban valamennyi 
európai polgár számára lehetővé kell tenni, hogy testmozgást végezzen. A sportról szóló fehér 
könyvben meghatározott kezdeményezéseknek és a sportegyesületekkel való 
együttműködésnek lehetőséget kell adniuk az EU számára arra, hogy hatékony 
iránymutatásokat készítsen a testmozgásról, és ezeket az EU által finanszírozott összes 
programon belül felölelje, amelyek nevezetesen a hetedik kutatási keretprogram, a 2008-tól 
2013-ig tartó időszakra vonatkozó egészségügyi program, a Cselekvő ifjúság, az Aktív 
állampolgárság, valamint a természetes környezetben végzett testmozgás ösztönzése 
érdekében a LIFE+.

Az is elengedhetetlen, mint ahogyan több helyütt hangsúlyoztuk, hogy a sportszervezetek 
erőteljesebben képviseltessék magukat az EU étrenddel, testmozgással és egészséggel 
foglalkozó cselekvési fórumán.

Kutatás

Az előadó üdvözli, hogy a „cukorbetegséget és az elhízást” felvették a hetedik keretprogram 
prioritást képező kutatási területei közé. A lényeg az elhízás okainak, a feltehetően szerepet 
játszó vírusos és genetikai hozzájáruló tényezőknek és bizonyos anyagok (például a nátrium-
glutamát) szerepének a meghatározása.

Másik megvizsgálandó területet képeznek az elhízás megelőzésére és gyógyítására irányuló 
orvosi kezelések és klinikai eljárások, amelyeket változatlanul a beteg egészségének lehető 
legnagyobb fokú védelmére kell alapozni.

Reklám

Sok tanulmány megállapította, hogy az elhízáshoz hozzájáruló okok egyike, különösen 
gyermekek esetében a magas zsír-, cukor vagy sótartalmú termékek reklámozása. Amellett, 
hogy ezeket a televízióban közvetítik, a gyermekeknek szóló hirdetéseket mobiltelefonon és 
az interneten keresztül is bonyolítják, és ezek sport- vagy kulturális események 
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szponzorálásának formáját is ölthetik. Az üzenet célba juttatására gyakran használnak fel 
rajzfilmfigurákat vagy hírességeket. Bár nagyra értékelem az ipar és a média önszabályozási 
törekvéseit, nem tartom kielégítőnek a határok nélküli televíziózásról szóló irányelvben 
meghatározott kompromisszumot. Jobban örültem volna annak, ha korlátozták volna a 
gyermekeknek szóló hirdetések mennyiségét és azokat az idősávokat, amelyekben ezek 
bemutathatók.

Remélem, hogy a Bizottság hajlandó lesz újra átgondolni az elhízás elleni küzdelem 
stratégiáját annak érdekében, hogy külön figyelembe vegye a hirdetéssel és a marketinggel 
járó következményeket.

Hagyományos termékek védelme

A hagyományos termékek védelmének tág kérdését illetően kötelességemnek érzem, hogy 
rámutassak arra, hogy ezeket a termékeket védeni kell, mivel az európai népek hagyományos 
kulturális örökségének részei. Ezért gondolom úgy, hogy a hagyományos recepteket még 
akkor is meg kell őrizni, ha az a szándék, hogy az elhízás leküzdése érdekében átalakítsuk a 
termékek összetételét.
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