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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-White Paper dwar kwistjonijiet ta’ saħħa marbuta man-nutriment, il-piż żejjed 
u l-obeżità
(2007/2285(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-White Paper dwar Strateġija għall-Ewropa dwar kwistjonijiet ta’ saħħa 
marbuta man-Nutriment, il-Piż Żejjed u l-Obeżità' (COM(2007)0279),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta' l-1 ta' Frar 2007 dwar il-promozzjoni ta’ dieta 
tajba għas-saħħa u ta’ l-attività fiżika1,

– wara li kkunsidra t-tieni Pjan ta’ Azzjoni Ewropew tad-WHO għall-Politika ta’ l-Ikel u n-
Nutriment 2007-2012, adottata mill-Kumitat Reġjonali tad-WHO għall-Ewropa f’Belgrad, 
bejn is-17 u l-20 ta’ Settembru 2007, u l-Karta Ewropea ta' Azzjoni kontra l-Obeżità, 
adottata mill-Uffiċju Reġjonali tad-WHO fl-2006,

– wara li kkunsidra l-objettivi stipulati mill-Konferenza Ministerjali Ewropea tad-WHO li 
saret f’Istanbul bejn il-15 u s-17 ta’ Novembru 2006, permezz tal-Karta Ewropea ta' 
Azzjoni kontra l-Obeżità,

– wara li kkunsidra l-Istrateġija Globali dwar id-Dieta, l-Attività Fiżika u s-Saħħa, adottata 
mis-57 Assemblea Dinjija tas-Saħħa fit-22 ta' Mejju 2004,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill ta’ l-Impjiegi, Politika Soċjali, is-Saħħa u l-
Affarijiet tal-Konsumaturi tat-3 ta’ Ġunju 2005 dwar ‘L-obeżità, in-nutriment u l-attività 
fiżika’,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-laqgħa ta’ l-Uffiċċju Reġjonali tad-WHO 
f’Copenhagen 2006 dwar ‘L-attività fiżika u s-saħħa fl-Ewropa: evidenza għall-azzjoni',

– wara li kkunsidra l-White Paper tal-Kummissjoni dwar l-Isport  (COM(2007)0391),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' 
l-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, il-
Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali u l-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-
Konsumatur (A6-0000/2007),

A. billi l-piż żejjed u l-obeżità qed isiru epidemija li qed tikber u huma kontributuri kbar 
għall-kawżi ewlenin ta’ l-imwiet fl-Ewropa,

B. billi, skond id-WHO, aktar minn 50% tal-popolazzjoni adulta Ewropea għandha piż żejjed 
jew hija obeża,

                                               
1 Testi Adottati, P6_TA(2007)0019.
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C. billi aktar minn 3 miljun tifel u tifla huma obeżi u kważi 22 miljun għandhom piż żejjed u 
dawn il-figuri qed jiżdiedu b’rata mgħaġġla,

D. billi ċ-ċittadini Ewropej qed jgħixu f’ambjent ‘obeżoġeniku’ fejn il-konsum ta’ prodotti 
b'kontenut kalorifiku għoli u l-istili ta’ ħajja sedentarji żiedu r-riskju ta’ l-obeżità,

E. billi l-attività fiżika hija l-metodu ewlieni ta' prevenzjoni kontra l-obeżità, u meta wieħed 
jinnota b'allarm li wieħed minn kull tliet Ewropej ma jagħmlu ebda eżerċizzju fil-ħin 
ħieles tagħhom, filwaqt li l-Ewropew medju jqatta’ aktar minn ħames sigħat kuljum 
bilqiegħda,

F. billi permezz tal-Karta Ewropea dwar il-Ġlieda Kontra l-Obeżità, id-WHO stipulat mira li 
jinkiseb progress viżibbli fil-ġlieda kontra l-obeżità tat-tfal fl-erbgħa jew ħames snin li 
ġejjin, bil-għan li din ix-xejra titreġġa’ lura sa mhux aktar tard mill-2015,

G. billi l-piż żejjed u l-obeżità għandhom jiġu trattati permezz ta’ approċċ olistiku li jaħdem 
f'diversi oqsma tal-politika tal-gvernijiet u fid-diversi livelli ta' governanza, b'mod speċjali 
fil-livell nazzjonali u lokali,

H. iqis id-dimensjoni soċjali tal-problema, u b’mod partikulari l-fatt li l-ogħla rati ta’ piż 
żejjed u ta’ obeżità huma reġistrati fost il-gruppi soċjo-ekonomiċi l-aktar baxxi; jinnota bi 
tħassib li l-obeżità tista’ tkompli żżid l-inugwaljanzi fis-saħħa u l-inugwaljanzi soċjo-
ekonomiċi,

I. iqis pożittivament l-inizjattivi kollha tal-partijiet kollha interessati għal titjib tad-djalogu, 
l-iskambju ta' l-aħjar prattiki u l-awtoregolamentazzjoni, bħal pereżempju l-Pjattaforma ta' 
l-UE għal Azzjoni dwar id-Dieta, l-Attività Fiżika u s-Saħħa, il-Grupp ta’ Ħidma dwar l-
Isport u s-Saħħa u n-netwerk ta’ l-UE għall-promozzjoni ta’ Attività Fiżika li Ttejjeb is-
Saħħa’ (Health-Enhancing Physical Acitivity - HEPA), 

J. billi għandha tiġi mħarsa l-importanza ta' kċejjen tradizzjonali differenti bħala parti mill-
wirt kulturali tagħna u li għandhom ikunu promossi bħala alternattivi validi għall-kultura 
li wieħed jiekol l-ikel ta’ l-għaġla jew ikel imsajjar minn qabel, 

K. billi s-sitwazzjoni fis-settur tal-kummerċjalizzazzjoni qed teħżien u minħabba li r-riklamar 
ta' l-ikel jammonta għal madwar nofs ir-riklamar kollu mxandar waqt il-ħinijiet meta 
jkunu qed jaraw it-televiżjoni t-tfal, u billi tliet kwarti minn dan ir-reklamar jippromwovi 
ikel b’ammont għolja ta’ kaloriji u bi ftit nutrijenti;  jinnota bi tħassib l-użu ta’ forom 
ġodda ta’ kummerċjalizzazzjoni li jużaw il-mezzi teknoloġiċi kollha u b’mod partikulari 
dawk li jissejħu ‘advergames’ (logħob pubbliċitarju) li jinkludu t-telefowns ċellulari, il-
messaġġi istantanji, il-‘video games’ u l-logħob interattiv fuq l-Internet,

1. Jilqa’ bi pjaċir il-White Paper dwar in-nutriment bħala punt tat-tluq sabiex titrażżan iż-
żieda ta’ l-obeżità fl-Ewropa; 

2. Iqis li approċċ komprensiv u fuq ħafna livelli jkun l-aħjar mod ta’ kif tiġi miġġielda l-
obeżità fost il-popolazzjoni ta’ l-UE;

3. Japprova l-ħolqien tal-Grupp ta’ Livell Għoli dwar in-Nutriment u l-Attività Fiżika u s-
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sistema ta’ Stħarriġ Komunitarju tas-Saħħa permezz ta’ l-Intervisti (EHIS) bħala għodda 
effettivi għal dawk li jsawru l-politika u għall-parteċipanti kollha nvoluti sabiex itejbu l-
għarfien u l-iskambju ta’ l-aħjar prattiki; 

4. Jirrikonoxxi l-irwol sostanzjali u l-effettività ta’ l-awtoregolamentazzjoni; 

5. Jitlob, madankollu, li jkun hemm miżuri aktar tanġibbli mmirati b’mod speċjali għat-tfal u 
għall-gruppi f’riskju,  bħalma huma l-anzjani, speċjalment in-nisa, il-persuni b’diżabilità, 
u persuni fqar jew qegħda;

6. Jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta’ inizjattivi stretti fil-White Paper sabiex fl-erbgħa jew 
ħames snin li ġejjin jitnaqqsu b’mod sinifikanti ir-rati tat-tkabbir ta’ l-obeżità, kif intalab 
mid-WHO;

7. Jistieden lir-reġjuni u lill-entitajiet lokali sabiex jiżviluppaw ‘komunitajiet li jiffavorixxu 
l-attività’, b’mod speċjali fil-kuntest ta’ l-ippjanar urban. Dan jista’ jinkiseb permezz li 
jitħallat l-iżvilupp kummerċjali u residenzjali, billi jiġu organizzati l-iskejjel, mezzi tat-
trasport pubbliku, u faċilitajiet ta’ l-isport aċċessibbli u billi jiġu provduti mogħdijiet għar-
roti u zebra crossings, filwaqt li fl-istess ħin jiġu evitati il-“fatturi ta’ riskju ambjentali” 
bħall-konċentrazzjoni ta’ ħwienet ta’ l-ikel ta’ l-għaġla, ostakoli għall-attività fiżika, u n-
nuqqas ta’ bankini, ġonna pubbliċi u faċilitajiet ta’ rekreazzjoni; jirrikonoxxi l-fatt li t-
tnaqqis fil-kriminalità hija wkoll għodda importanti fil-promozzjoni ta’ l-attività fiżika fl-
apert, b’mod speċjali fost it-tfal u l-persuni anzjani; jistieden lill-muniċipalitajiet sabiex 
jippromwovu netwerk ta’ ‘Bliet għal stil ta' ħajja tajjeb għas-saħħa’ li jipprovdi azzjonijiet 
komuni biex tiġi miġġielda l-obeżità;

8. Jisħaq dwar il-fatt li l-Unjoni Ewropea għandu jkollha irwol ewlieni fit-tħejjija ta’ approċċ 
komuni u fil-promozzjoni tal-koordinazzjoni bejn l-Istati Membri; huwa konvint li jista’ 
jiġi provdut valur miżjud importanti Ewropew f’oqsma bħall-informazzjoni tal-
konsumatur, l-edukazzjoni nutrittiva, ir-riklamar fil-midja, il-produzzjoni agrikola u l-
ittikettar ta’ l-ikel;

9. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu provduti fondi speċjali għall-SMEs sabiex jippermettu lil dawn 
l-atturi li jikkontribwixxu sabiex jintlaħaq l-objettiv li tonqos l-obeżità billi jiġu żviluppati 
prodotti, sistemi ġodda ta’ informazzjoni u ta’ ttikettar;

Il-prijorità tagħna: it-tfal

10. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-parteċipanti kollha sabiex jistabbilixxu l-ġlieda kontra l-
obeżità bħala prijorità fl-istadji bikrija tal-ħajja;

11. Jitlob li jkun hemm kampanji ta’ qawmien ta’ kuxjenza fost in-nisa tqal dwar l-importanza 
ta’ dieta bilanċjata u dwar l-importanza ta’ treddigħ esklussiv għal mill-inqas sitt xhur; 
ifakkar li t-trabi li treddgħu għal disa’ xhur urew 31% tnaqqis ġenerali tar-riskju;

12. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jistabbilixxu linji gwida msawra 
minn esperti dwar kif tista’ titjieb l-attività fiżika sa mill-perjodu ta’ qabel l-iskola, u 
sabiex f’dan l-istadju bikri tkun diġà qed tiġi promossa l-edukazzjoni nutrittiva;
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13. Iqis li huwa primarjament fil-livell ta’ l-iskola li għandhom jittieħdu passi sabiex jiġi 
żgurat li l-attività fiżika u d-dieta bilanċjata isiru parti mill-imġiba tat-tfal; jistieden lill-
Kummissjoni sabiex tiżviluppa linji gwida dwar il-politiki nutrittivi fl-iskejjel u għall-
promozzjoni ta’ l-edukazzjoni nutrittiva;

14. Barra minn hekk, jitlob lill-Istati Membri, lill-entitajiet lokali u lill-awtoritajiet ta’ l-
iskejjel sabiex jimmonitorjaw u jtejbu l-kwalità u l-istandards nutrittivi ta’ l-ikel ta’ l-
iskejjel u sabiex jirrevedu d-daqs tal-porzjonijiet; jitlob li jkun hemm projbizzjoni totali 
fuq il-bejgħ ta’ ikel u xorb b'ħafna xaħmijiet, melħ jew zokkor fl-iskejjel; jiffavorixxi li 
minflok, il-frott frisk u l-ħxejjex ikun disponibbli fil-magni tal-bejgħ (vending machines); 
jistieden lill-Istati Membri sabiex jiżguraw li aktar sigħat ta’ l-iskeda ta’ l-iskola jkunu 
dedikati għall-attivitajiet fiżiċi u sabiex jipprovdu pjanijiet għall-bini ta' faċilitajiet sportivi 
ġodda u pubbliċi;

15. Iqis li huwa essenzjali li kull tip ta’ sponsorjar u reklamar għal prodotti magħrufa bħala 
HSSF (b’livell għoli ta’ zokkor, melħ u xaħam) fl-iskejjel għandu jkun projbit; jitlob li 
jkun hemm impenn voluntarju mill-organizzazzjonijiet kif ukoll mit-timijiet sportivi 
kollha sabiex jippromwovu nutriment bilanċjat u attività fiżika, u jħeġġiġhom sabiex 
jevitaw l-isponsorjar u l-promozzjoni ta’ ikel b’valur nutrittiv baxx;

16. Jilqa’ bi pjaċir ir-riforma tal-Kummissjoni li tippermetti l-produzzjoni ta’ aktar frott u 
ħxejjex sabiex jisserva fl-iskejjel, sakemm il-kwalità u s-sikurezza kimika ta’ dawn il-
prodotti tkun kontrollata; jitlob li jkun hemm aktar appoġġ għall-produzzjoni organika;

17. Jilqa’ inizjattivi ta’ l-UE bħat-twaqqif tal-websajt eu.mini-chefs.eu u l-Jum Ewropew 
għall-Ikel u t-Tisjir Tajjeb għas-Saħħa fit-8 ta' Novembru 2007; jissuġġerixxi li jiġu 
organizzati kampanji ta’ informazzjoni li jtejbu l-kuxjenza dwar ir-relazzjoni bejn prodotti
b'kontenut kalorifiku għoli u l-ħin ekwivalenti ta’ attività fiżika li huwa meħtieġ sabiex 
jinħarqu l-kaloriji tagħhom;

Għażliet infurmati u d-disponibilità ta’ prodotti tajbin

18. Jilqa’ b’ħafna pjaċir l-impenji meħuda fuq bażi volontarja mill-produtturi sabiex 
jimplimentaw kriterji nutrittivi fit-tiswir ta’ l-ikel;  

19. Jitlob li jkun hemm projbizzjoni fuq ix-xaħmijiet trans u jħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex 
isegwu prattiki tajba fl-ikkontrollar tal-kontenut ta’ sustanzi fl-ikel (pereżempju l-kontenut 
tal-melħ); madankollu jsemmi li għandu jkun hemm derogi speċjali għall-
denominazzjonijiet protetti ta' oriġini (DPOs) jew indikazzjonijiet ġeografiċi protetti 
(PGIs) u prodotti tradizzjonali sabiex jiġu preservati r-riċetti oriġinali;

20. Jistieden lill-Istati Membri sabiex jippromwovu d-distribuzzjoni ta’ kupuni għall-frott u l-
ħaxix frisk għal persuni li għandhom dħul finanzjarju baxx, b’mod speċjali l-anzjani u 
nisa bit-tfal, li jintużaw biss fi swieq ta’ l-ikel lokali approvati sabiex jiggarantixxu l-
kwalità nutrittiva tal-prodotti; 

21. Jistieden lill-industrija sabiex tirrevedi d-daqs tal-porzjonijiet individwali, filwaqt li 
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jipprovdu firxa usa' ta' għażliet b’porzjon iżgħar; jistieden lis-supermarkets, lir-ristoranti u 
lill-operaturi ta’ l-ikel ta’ l-għaġla sabiex jippromwovu d-disponibilità ta’ prodotti 
organiċi bi prezz raġonevoli;

22. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tħaffef ir-reviżjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 90/496/KEE ta’ 
l-24 ta’ Settembru 1990 dwar l-ittikkettar tan-nutrizzjoni għall-oġġetti ta' l-ikelfn, filwaqt 
li tara li l-ittikkettar ikun jagħmel sens u jiftiehem faċilment mill-konsumatur;

Il-mezzi ta’ komunikazzjoni u r-reklamar

23. Jistieden lill-operaturi kollha fis-settur tal-midja sabiex jieħdu passi volontarji sabiex 
jevitaw kwalunkwe tip ta’ prattika tal-kummerċjalizzazzjoni li tinvolvi ‘ikel li mhux tajjeb 
għas-saħħa’ li tkun immirata lejn it-tfal fil-midja; iħeġġeġ lid-detenturi ta’ drittijiet tal-
proprjetà intellettwali sabiex ma jagħtux liċenzji ta’ karattri tat-tpinġijiet animati 
(cartoons) għal reklamar ta’ dan it-tip ta’ ikel;

24. Huwa konxju ta’ l-importanza tal-midja biex tinforma, teduka u tipperswadi fir-rigward 
ta’ dieta tajba għas-saħħa u bilanċjata;  madankollu jqis li l-approċċ volontarju adottat fil-
proposta għal direttiva dwar ‘Servizzi tal-midja awdjoviżivi mingħajr fruntieri’1 mhux 
biżżejjed;

25. Jitlob li jkun hemm ħinijiet protetti u għal restrizzjonijiet fuq riklami ta' ikel mhux tajjeb 
għas-saħħa li jkun immirat b'mod speċifiku lejn it-tfal; huwa konvint li l-problema tat-
tqegħid moħbi ta’ prodotti ta’ valur nutrittiv fqir fil-films u fit-tpinġijiet animati għandha 
tkun indirizzata wkoll fil-livell Ewropew;

26. Jitlob għall-ħolqien ta’ osservatorju ad hoc tar-reklamar fil-midja immirat lejn it-tfal;

Il-kura tas-saħħa u r-riċerka

27. Jirrikonoxxi li t-tobba tal-familja għandhom jiġu magħmula konxji ta’ l-irwol essenzjali 
tagħhom fl-identifikazzjoni bikrija ta’ persuni f’riskju ta’ piż żejjed u konxji tal-fatt li 
huma għandhom ikunu l-atturi ewlenin fil-ġlieda kontra l-epidemija ta’ l-obeżità;

28. Huwa konvint mill-ħtieġa ta’ rikonoxximent sħiħ tal-kwalifika ta’ professjonisti mediċi 
bħall-esperti kliniċi tad-dieta kif ukoll l-esperti tan-nutriment;iħeġġeġ lill-Istati Membri 
sabiex jippromwovu l-preżenza fl-iskejjel u fil-postijiet kollha tax-xogħol ta’ dawn it-tipi 
ta’ tobba;

29. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tippromwovi l-aħjar prattiki mediċi kif ukoll kampanji 
ta’ informazzjoni dwar ir-riskji relatati ma l-obeżità, b’mod partikulari l-obeżità 
abdominali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tipprovdi informazzjoni dwar il-perikli ta’ 
dieti “tad-dar”, speċjalment jekk dawn jinvolvi l-użu ta' medikamenti kontra l-obeżità 
meħuda mingħajr preskrizzjoni medika;

30. Jilqa’ bi pjaċir l-inklużjoni tad-‘dijabete u l-obeżità’ bħala prijorità fi ħdan is-Seba’ 

                                               
1 COM(2005)0646 u COM(2007)0170 – 2005/0260(COD).
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Programm ta’ Qafas dedikat għas-saħħa;

0

0      0

31. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni, u lill-gvernijiet u lill-parlamenti ta' l-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-problema dinjija tal-piż żejjed u l-obeżità saret epidemija, li qed toħloq riskji serji għas-
saħħa tal-bniedem.

Għaldaqstant jeħtieġ nieħdu miżuri definiti fuq kull livell sabiex nitrattaw dan il-fenomenu. Il-
ġlieda kontra l-obeżità, speċjalment l-obeżità fit-tfal, jeħtieġ li tkun prijorità fil-livell 
internazzjonali, Ewropew, nazzjonali u lokali, u tiġi tradotta f’azzjoni miftehma fil-
muniċipalitajiet, fl-iskejjel u fil-familji, kif ukoll fl-involviment ta’ l-industrija u ta’ 
professjonisti tas-saħħa u tal-benessri.
L-obeżità hija waħda mill-akbar qattiela u hija assoċjata b’mod partikulari ma’ ħafna mard 
kroniku, inkluża d-dijabete tat-tip 2, problemi kardjovaskulari, il-pressjoni għolja, il-mard tal-
qalb, u ċerti forom ta’ tumuri.

Skond id-WHO, aktar minn 1,000 miljun persuna għandhom piż żejjed u aktar minn 300 
miljun huma obeżi. Fl-Ewropa l-iskala tal-fenomenu hija aktar allarmanti: aktar minn nofs tal-
popolazzjoni Ewropea għandha piż żejjed, u madwar 6% ta’ l-infiq relatat mas-saħħa hu 
marbut direttament ma’ l-obeżità.

L-obeżità fost it-tfal qed tikber ħafna (hemm 22 miljun tifel u tifla b’piż żejjed fl-Ewropa); l-
attenzjoni meħtieġa għaldaqstant għandha tkun iffukata fuq l-għan tad-WHO li twaqqaf iż-
żieda fir-rati ta’ l-obeżità fl-erbgħa jew ħames snin li ġejjin, sabiex titreġġa’ lura din ix-xejra 
sa l-2015.

Jien konvinta li l-Ewropa għandha tipprovdi valur miżjud billi tikkoordina l-politiki Ewropej 
għall-ġlieda kontra l-obeżità, u li triq għal progress sinjifikanti hi li jiġi mfittxa u skambjati l-
prattiki tajba fil-livell Ewropew. 

Għaldaqstant, nilqa’ bi pjaċir l-intenzjoni tal-Kummissjoni ta’ approċċ integrat fir-rigward ta’ 
l-obeżità, li jkun jinkludi l-politiki kollha u s-saffi kollha ta’ governanza. L-involviment tas-
settur privat ukoll huwa essenzjali sabiex il-problema tiġi trattata b’mod effettiv.

Madankollu, u meta wieħed jiftakar il-fehmiet li esprima l-Parlament fir-riżoluzzjoni tiegħu 
dwar il-Green Paper (P6_TA (2007)19), inħoss li t-test tal-White Paper kellu jkun aktar 
speċifiku, b’mod speċjali billi jsemmi miżuri leġiżlattivi Ewropej li, kieku jkunu aktar ċari, 
ikunu jistgħu jgħinu l-ġlieda kontra l-obeżità.

Jien tal-fehma li l-koperazzjoni multi-settorjali ma' l-industrija jista' jkun li twassal għal
żviluppi ġodda.  L-għażla li tippreferi l-Kummissjoni, jiġifieri l-Pjattaforma ta’ Azzjoni ta’ l-
UE dwar id-Dieta, l-Attività Fiżika u s-Saħħa, bla dubju ser tgħin sabiex tinvolvi lill-operaturi 
konċernati fl-implimentazzjoni ta’ prattiki li jistgħu jippermettu valutazzjoni b’aktar reqqa tal-
kontenut kalorifiku tal-prodotti.  Min-naħa l-oħra, nemmen li dak li qed jiġi propost mhuwiex 
biżżejjed; l-attitudni ta’ “nistennew u naraw”, fejn l-effettività ta’ l-approċċ propost ser jiġi 
rivedut fl-2010, ma jaqbilx ma l-għan li jitnaqqsu r-rati ta’ obeżità fit-tfal fil-ħames snin li 
ġejjin, kif propost mid-WHO fit-tieni Pjan ta' Azzjoni Ewropew dwar il-Politika ta’ Ikel u n-
Nutriment 2007-2012. 
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Skond ir-rapport annwali ta’ l-2007 tal-pjattaforma ta’ azzjoni ta’ l-UE, 31 membru tal-
pjattaforma impenjaw ruħhom li jimplimentaw 203 miżura tal-politika. Rigward l-impenji li 
saru (34% mill-produtturi, 24% mill-NGOs, u 14% mis-setturi tad-distribuzzjoni), l-ogħla 
proporzjon jirrelata mal-‘promozzjoni ta’ stil ta’ ħajja tajjeb għas-saħħa’, ‘edukazzjoni u 
nutriment’, u ‘attività fiżika’.

L-impenji relatati ma’ l-ittikettar ta’ l-ikel (17%) u r-riklamar u l-kummerċjalizzazzjoni (11%) 
huma sinjifikanti u jistgħu, fl-opinjoni tiegħi, jipproduċu suġġerimenti interessanti sabiex 
fuqhom tiġi bbażata leġiżlazzjoni Ewropea li torbot – li ma jistax ikun tkompli tiġi posposta –
sabiex tirrevedi d-dispożizzjoni dwar l-ittikettar ta’ l-ikel u r-reklamar.

Bħalma semmew ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni stess, l-organizzazzjonijiet ta’ l-isport 
għandhom bl-istess mod jagħti s-seħem tagħhom fil-pjattaforma ta’ azzjoni Ewropea, 
possibilment billi jwegħdu li jirrifjutaw sponsorjar assoċjat ma’ prodotti b’kontenut kalorifiku 
għoli.

Rigward l-approċċ voluntarju, ir-rapporteur jilqa’ bi pjaċir il-ħolqien tal-Grupp ta’ Livell 
Għoli dwar in-Nutriment u l-Attività Fiżika, li ser jippermetti lill-Istati Membri sabiex jaqsmu 
l-esperjenzi u jinkoraġġixxu l-prattika tajba.  Għandu jsir dak kollu possibbli sabiex 
tippromwovi politiki mmirati sabiex tnaqqas il-kontenut ta’ sustanzi djetetiċi li, jekk jiġu 
kkunsmati b’mod eċċessiv, jista’ jkun ta’ ħsara għas-saħħa: dak li għandi f’moħħi hawnhekk 
hi l-liġi Daniża ta’ l-2003 li tillimita l-kontenut fl-ikel ta’ grassi trans għal 2%, li ħafna MEPs 
b’mod ripetut identifikaw bħala mira li għandha tintlaħaq f’kull Stat Membru. Eżempju ieħor 
huwa l-politiki biex jonqos il-kontenut ta’ melħ, pereżempju fl-Irlanda, fejn dawn ilpolitiki 
ġew promossi mill-awtorità nazzjonali tas-sikurezza ta' l-ikel (FSAI), bil-għan li jikseb 
konsum ta’ kuljum ta’ 6 grammi sa l-2010. Fi ħdan il-grupp ta’ livell għoli, esperjenzi ta’ dan 
it-tip għandhom jitqassmu u jitferrxu fost l-Istati Membri kollha. 

L-aspett soċjali

Hemm firxa sħiħa ta’ fatturi relatati mad-dieta ħażina, il-malnutriment u l-obeżità; l-infiq, id-
disponibilità, u l-għarfien ċerament huma fost il-fatturi li jeħtieġ li jitqiesu. Wieħed mill-fatti 
li għandhom jitqiesu hu li, f'ħafna każijiet, il-prezz ta' prodott ta' l-ikel ikun proporzjonali 
b’mod invers mal-kwalità tiegħu.

Speċjalment fir-rigward tan-nisa, mhix kumbinazzjoni li l-obeżità hi sitt darbiet aktar 
prevalenti fost il-fqar milli fost persuni f’sitwazzjoni finanzjarja komda.

Il-fatt li wieħed ikun iħobb jiekol ikel b'kontenut kalorifiku għoli u b'livell baxx ta' nutrijenti 
sikwit huwa ddettat miċ-ċirkustanzi ekonomiċi.

Għaldaqstant nemmen li l-għajnuna għandha tiġi provduta fil-forma ta’ kupuni mogħtija lil 
persuni fi gruppi sottoprivileġġati. Barra minn hekk, is-swieq ta’ l-ikel għandhom jiġu 
mibnija, speċjalment f’distretti ifqar, bl-iskop li jbigħu prodotti naturali bnien (b’mod 
partikulari frott u ħaxix) bi prezz ‘soċjali’ filwaqt li joffru l-garanziji kollha ta’ kwalità u ta’ 
sikurezza ta’ l-ikel.

It-tfal
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 Waħda mill-prijoritajiet għall-White Paper għandha tkun li tonqos l-obeżità fost it-tfal.  
Huwa importanti li l-ġenerazzjonijiet tagħna jiġu segwiti b’ġejjieni b’saħħtu.

It-treddigħ, l-edukazzjoni rigward għażliet djetetiċi u, fuq kollox, l-eżerċizzju fiżiku li jibda 
fl-età ta’ qabel l-iskola, huma fatturi deċiżivi għall-iżvilupp b’saħħtu. 

L-irwol edukattiv ewlieni, inkluż f’dak li jirrigwarda d-dieta, hu tal-ġenituri u tal-familja, u 
għaldaqstant dawn għandhom jiġu appoġġjati permezz ta' kampanji ta' informazzjoni speċifiċi 
u ta' firxa wiesgħa organizzati mill-awtoritajiet nazzjonali tas-saħħa, is-servizzi tas-saħħa 
lokali, u l-fergħat differenti ta’ l-industrija. 

Madankollu, minħabba li t-tfal li qed jikbru qed iqattgħu dejjem aktar ħin l-iskola, l-iskejjel 
għandhom isiru l-punt ta' fokus għal azzjoni integrata sabiex tiġi miġġielda l-obeżità.

L-ewwelnett, l-Istati Membri għandhom jagħmlu d-dispożizzjoni neċessarja għall-attività 
fiżika obbligatorja għat-tfal, għal 30 minuta kuljum kif rakkomandat mid-WHO. Għal dan il-
għan, għandu jkun hemm ħin biżżejjed maħsub kuljum għall-edukazzjoni fiżika.

Għandhom jittieħdu wkoll miżuri oħra, fosthom: reviżjoni tad-daqs tal-porzjonijiet u kontrolli 
ta’ l-ikliet ta’ l-iskola mil-lat tal-kwalità u tal-valur tagħhom bħala ikel; l-użu tal-canteens ta’ 
l-iskejjel bħala postijiet għat-tixrid tal-fehim ta' edukazzjoni nutrittiva xierqa; il-provvediment 
ta’ faċilitajiet ġenerużi sabiex jinkoraġġixxu l-eżerċizzju fiżiku (parks tal-logħob u gyms, li 
għandhom ikunu aċċessibbli wkoll barra l-ħinijiet ta’ l-iskola); it-tħejjija ta’ sillabi tax-xjenza 
li jinkludu l-istudju u l-fehim tan-nutrizzjoni u tal-proċessi involuti; il-projbizzjoni ta’ ikel 
b’ammonti eċċessivi ta’ xaħam, melħ u zokkor fil-canteens ta’ l-iskejjel u fuq kollox, fil-
magni tal-bejgħ; u l-organizzar ta’ servizzi ta’ mixi sabiex jakkumpanjaw lill-istudenti fi 
triqthom bejn l-iskola u d-dar. 

Barra minn hekk, l-iskejjel kif ukoll il-postijiet tax-xogħol għandu jkollhom espert tan-
nutriment jew espert tad-dieta fuq il-post.

Huwa wkoll essenzjali, fil-fehma tiegħi, li jiġi evitat b'kull mod ir-reklamar ta' prodotti ta' l-
ikel li mhumiex tajbin għas-saħħa, inkluż l-isponsorjar ta' avvenimenti jew id-distribuzzjoni 
ta' prodotti bħal rigali jew kampjuni b'xejn barra l-bini ta' l-iskejjel. 

Min-naħa l-oħra, ir-rapporteur huwa mħasseb dwar il-każijiet, l-akbar parti minnhom f’pajjiżi 
mhux Ewropej, fejn uħud mill-iskejjel waslu sal-punt li jinkludu l-indiċi tal-piż tal-ġisem 
(body mass index - BMI) fl-evalwazzjoni finali tagħhom tal-prestazzjoni tat-tifel jew tifla. 
Nemmen li din l-idea sservi b’mod li mhux meħtieġ sabiex tistigmatizza l-obeżità u tkebbes 
id-diskriminazzjoni eċċessiva kontra tfal li jista’ jkollhom problemi ta’ soċjalizzazzjoni 
minħabba li jkollhom piż żejjed.

Ikun ħafna aktar siewi li nħajru lit-tfal sabiex jidħlu f’ċirku “virtuż”, u b’hekk ninkoraġġuhom 
li jieklu b’mod raġonevoli. 

Barra minn hekk, l-industrija għandha tieħu volontarjament l-impenn li tnaqqas il-kontenut 
tal-kaloriji jew id-daqs tal-porzjon ta’ prodotti mmirati primarjament għat-tfal.

Fl-aħħarnett, rigward l-emendar tar-Regolament dwar l-Indikazzjonijiet dwar is-Saħħa, 
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nixtieq nieħu l-opportunità f’dan ir-rapport li ntenni l-ħtieġa li l-Awtorità Ewropea dwar is-
Sikurezza ta' l-Ikel (European Food Safety Authority – EFSA) u l-Kummissjoni, bħala 
kwistjoni ta’ prijorità assoluta, tista’ tuża evalwazzjoni xjentifika fuq l-indikazzjonijiet dwar 
is-saħħa li jsiru fir-rigward ta’ l-ikel tat-tfal, sabiex jiġi evitat li prodotti li huma żbilanċjati 
mil-lat nutrittiv ikunu promossi fuq il-bażi ta’ indikazzjonijiet dwar is-saħħa li ma jkunux 
veri.

Il-persuni anzjani u l-persuni b’diżabilità

Ir-rapporteur jemmen li għandhom jittieħdu miżuri speċifiċi għal gruppi vulnerabbli, bħall-
persuni anzjani, u speċjalment dawk li jgħixu weħidhom, li jsofru minn problemi relatati man-
nutriment ħażin, deidratazzjoni, eċċ. Għandhom isiru kampanji speċifiċi sabiex javżaw lin-
nisa fl-età tal-menopawża dwar il-ħtieġa li jikkontrollaw il-piż tagħhom sabiex jiżguraw li 
depożiti tax-xaħam relatati ma’ l-ormoni ma’ jinbidlux b’mod ewlieni f’xaħam abdominali, 
għax dan joħloq riskji serji għas-saħħa.

Il-persuni b’diżabilità għandu jkollhom servizzi, faċilitajiet u programmi dedikati sabiex 
jippermettulhom, fost affarijiet oħra, li jinvolvu ruħhom fl-isport u f’attivitajiet ta’ ċaqliq tal-
ġisem.

L-awtorijajiet lokali

Il-prevenzjoni ta’ l-obeżità kull żmien tal-ħajja mhix biss problema tas-saħħa: għandha wkoll 
implikazzjonijiet kulturali u soċjali kbar li huwa impossibbli li jiġu injorati.

Konsegwentement, jeħtieġ li jkun applikat approċċ globali f’diversi livelli, fejn il-protagonisti 
għandhom ikun l-awtoritajiet lokali u dawk li jagħmlu l-politika.

Jeħtieġ li jerġa’ jinħaseb mill-ġdid l-ippjanar ta’ l-ibliet, filwaqt li tingħata prijorità lill-ġonna 
pubbliċi, gyms muniċipali, grawnds sportivi, mogħdijiet tar-roti jew mezzi attivi tat-trasport, u 
b’hekk jipprovdu l-mezzi meħtieġa għal attività fiżika regolari ta’ kuljum.

Jista’ jkun ukoll possibbli li jsiru esperimenti b'modi ta’ kif tiġi regolata l-konċentrazzjoni ta’ 
ħwienet ta’ l-ikel ta’ l-għaġla f’zona partikolari, filwaqt li jingħata l-ispazju meħtieġ lil 
bejjiegħa fuq skala żgħira ta’ prodotti organiċi jew tradizzjonali.  

L-awtoritajiet lokali għandhom għaldaqstant iħeġġu b’mod attiv stil ta’ ħajja tajjeb għas-saħħa 
orjentat lejn konsum infurmat.  L-UE għandha, barra minn hekk, tappoġġja netwerks li 
jgħaqqdu l-bliet u l-bliet kbar li qed jaħdmu sabiex jipperswadu liċ-ċittadini tagħhom dwar il-
benefiċċji ta’ dieta tajba u ta’ l-attività fiżika.

Assistenza lill-SMEs

Għandhom jitqiesu l-ħtiġijiet ta’ l-SMEs u ta’ impriżi oħra li jaħdmu fis-settur ta’ l-ikel 
agrikolu.

Ma jstax ikun hemm progress ta’ veru, speċjalment mil-lat ta’ riċerka u l-iżvilupp ta’ prodotti 
ġodda bnien u nutrittivi sakemm l-atturi ewlenin ta’ din il-bidla ma jingħatawx il-mezzi – u 
mhux inqas il-flus – meħtieġ sabiex iwettquha.
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Dak li qed nipproponi, għaldaqstant, huma miżuri speċifiċi ta’ appoġġ sabiex jinkoraġġixxu u 
jgħinu lill-SMEs li qed ifittxu li jtejbu l-prodotti tagħhom jew il-kunxenza tal-konsumaturi 
dwar il-valur ta’ dawn il-prodotti bħala ikel.

Sport

Iċ-ċittadini Ewropej kollha għandhom ikunu jistgħu jagħmlu attività fiżika, skond ir-
rakkomandazzjoni tad-WHO ta’ mill-inqas 30 minuta eżerċizzju kuljum. 
L-inizjattivi stipulati fil-White Paper dwar l-Isport u l-kollaborazzjoni ma’ assoċjazzjonijiet 
sportivi għandhom jipprovdu opportunità lill-UE li tħejji linji gwida effettivi dwar l-attività 
fiżika u tinkludihom fil-programmi kollha finanzjati mill-UE, jiġifieri is-seba’ programm ta’ 
qafas dwar ir-riċerka, il-programm dwar is-saħħa 2008-2013, Żgħażagħ Attivi (Youth in 
Action), Ċittadinanza Attiva, kif ukoll, sabiex jiġu inkoraġġit l-eżerċizzju fiżiku fl-ambjent 
naturali, LIFE+. 
Huwa wkoll essenzjali, kif issemmi f’diversi nħawi, li l-organizzazzjonijiet sportivi jkunu 
rappreżentati b’mod aktar b’saħħtu fil-Pjattaforma ta' l-UE għal Azzjoni dwar id-Dieta, l-
Attività Fiżika u s-Saħħa. 

Riċerka

Ir-rapporteur tilqa’ bi pjaċir il-fatt li ‘d-dijabete u l-obeżita’ ġew inklużi fost l-oqsma ta’ 
riċerka prijoritarji tas-seba’ programm ta' qafas. Iċ-ċavetta hi li jiġu determinati l-kawżi ta’ l-
obeżità, il-fatturi virali u ġenetiċi kontributorji li potenzjalment huma involuti, u l-irwol ta' 
ċerti sustanzi (pereżempju l-monosodium glutamate).

Triqat oħra li għandhom jiġu kkunsidrati huma t-trattamenti mediċi u l-proċeduri kliniċi li 
jevitaw u jikkuraw l-obeżità, li dejjem għandhom jiġu mbassra sa’ l-ogħla grad possibbli ta’ 
protezzjoni għas-saħħa tal-pazjent.

Ir-reklamar

Ħafna studji stabbilixxew li wieħed mill-fatturi li jikkontribwixxi għall-obeżità, b’mod 
speċjali fit-tfal, hi r-reklamar ta’ prodotti b’livell għoli ta’ xaħam, zokkor u melħ. Barra li jiġi 
mxandar fuq it-televiżjoni, ir-riklamar immirat lejn it-tfal jista’ jsir fuq telefowns ċellulari u 
fuq l-Internet, u jista’ jieħu l-forma ta’ sponsorjar ta’ avvenimenti sportivi jew kulturali. 
Karattri tat-tpinġijiet animati jew personalitajiet famużi sikwit jintużaw sabiex jgħaddu l-
messaġġ. Filwaqt li napprezza l-isforzi ta’ awtoregolamentazzjoni ta’ l-industrija u tal-mezzi 
ta’ komunikazzjoni, ma nemminx li l-kompromess stipulat fid-Direttiva "Televiżjoni mingħajr 
Fruntieri" jista' jitqies li huwa sodisfaċenti. Kont nippreferi nara restrizzjonijiet fuq il-volum 
tar-reklamar immirat lejn it-tfal u fuq il-ħinijiet ta’ meta jkun permess li jixxandar.

Nittama li l-Kummissjoni tkun lesta li terġa’ taħseb l-istrateġija li tiġġieled l-obeżità sabiex 
tinkludi fiha rispons speċifiku għall-implikazzjonijiet li jinvolvu r-reklamar u –
kummerċjalizzazzjoni.

Il-ħarsien ta’ prodotti tradizzjonali

Dwar il-kwistjoni wiesgħa tal-ħarsien ta’ prodotti tradizzjonali, inħossni fid-dmir li nsemmi li 
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dawn il-prodotti għandhom ikunu mħarsa għax jagħmlu parti mill-wirt kulturali tradizzjonali 
tal-popli Ewropej. Għalhekk nemmen li riċetti tradizzjonali għandhom jiġu preservati anke 
meta l-intenzjoni hi li l-prodotti jissawru mill-ġdid bil-għan li tiġi miġġielda l-obeżità.
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