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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie białej księgi na temat zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, 
nadwagą i otyłością
(2007/2285(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając dokument pt. „Biała księga - Strategia dla Europy w sprawie zagadnień 
zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością” (COM(2007)0279),

– uwzględniając rezolucję z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie promowania zdrowego 
żywienia i aktywności fizycznej1,

– uwzględniając drugi europejski plan działania WHO dotyczący polityki w zakresie 
żywności i odżywiania na lata 2007-2012, przyjęty przez ośrodek regionalny WHO 
w Belgradzie w dniach 17-20 września 2007 r., a także Europejską Kartę Przeciwdziałania 
Otyłości przyjętą przez biuro regionalne WHO w 2006 r.,

– uwzględniając cele ustanowione podczas zorganizowanej przez WHO europejskiej 
konferencji ministerialnej, która odbyła się w Stambule w dniach 15–17 listopada 2006 r., 
razem z Europejską Kartą Przeciwdziałania Otyłości,

– uwzględniając globalną strategię w sprawie żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia 
przyjętą w dniu 22 maja 2004 r. na 57. światowym zgromadzeniu na rzecz zdrowia,

– uwzględniając konkluzje Rady ds. zatrudnienia, polityki społecznej, zdrowia 
i konsumentów z dnia 3 czerwca 2005 r. dotyczące „Otyłości, odżywiania i aktywności 
fizycznej”,

– uwzględniając konkluzje wynikające ze spotkania biura regionalnego WHO, które odbyło 
się w Kopenhadze w 2006 r. na temat: „Aktywność fizyczna i zdrowie w Europie:
dowody działania”,

– uwzględniając białą księgę Komisji na temat sportu (COM(2007)0391),

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Praw Kobiet 
i Równouprawnienia, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A6-0000/2007),

A. mając na uwadze, że nadwaga oraz otyłość stają się coraz większą epidemią i stanowią 
jedną z głównych przyczyn chorób w Europie,

B. mając na uwadze, że zgodnie z danymi WHO ponad 50% dorosłej populacji 
Europejczyków to osoby z nadwagą lub otyłe,

                                               
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0019.



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

PL

C. mając na uwadze, że otyłość dotyka ponad 3 miliony dzieci, a nadwaga prawie 22 
miliony, a liczby te szybko rosną,

D. mając na uwadze, że obywatele Europy żyją w środowisku sprzyjającym otyłości, gdzie 
spożycie wysokoenergetycznych pokarmów oraz siedzący tryb życia zwiększają ryzyko 
otyłości,

E. uznając aktywność fizyczną za najważniejszy środek zapobiegający powstawaniu 
nadwagi i odnotowując z zaniepokojeniem, że jeden na trzech Europejczyków nie 
wykonuje w czasie wolnym jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych, a tymczasem przeciętny 
Europejczyk spędza ponad pięć godzin dziennie w pozycji siedzącej,

F. uznając, że wraz z Europejską Kartą Przeciwdziałania Otyłości, WHO ustanowiła cel 
poczynienia widocznych postępów w zwalczaniu otyłości u dzieci w ciągu kolejnych 4-5 
lat, zmierzając do odwrócenia obecnej tendencji najpóźniej do 2015 r.,

G. uznając, że do problemu nadwagi i otyłości winno się podejść w sposób całościowy, 
działając poprzez obszary polityki rządowej oraz na różnych poziomach rządowych, 
w szczególności na poziomie krajowym i lokalnym,

H. uznając społeczny wymiar problemu, a w szczególności fakt, że najwyższe wskaźniki 
nadwagi i otyłości odnotowywane są w grupach o gorszej sytuacji społeczno-
ekonomicznej; zauważając z zaniepokojeniem, że otyłość może przyczyniać się do 
pogłębiania nierówności w zakresie zdrowia oraz nierówności społeczno-ekonomicznych,

I. uznając z zadowoleniem wszystkie inicjatywy podejmowane przez wiele zaangażowanych 
stron w celu wzmocnienia dialogu, wymiany najlepszych praktyk oraz samoregulacji, 
takie jak platformia UE ds. żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia, a także grupa 
robocza ds. sportu i sieć UE na rzecz poprawiania zdrowia poprzez aktywność fizyczną 
(Health Enhancing Physical Activity, HEPA),

J. uznając znaczenie różnych kuchni tradycyjnych, które powinny być zachowane jako część 
naszego dziedzictwa kulturowego i które winny być propagowane jako właściwa
alternatywa dla kultury spożywania pokarmów typu fast-food oraz już ugotowanych, 
gotowych do podgrzania produktów,

K. uznając pogarszającą się sytuację w sektorze marketingu oraz fakt, że reklamy 
w dziedzinie produktów spożywczych stanowią około połowy wszystkich reklam 
pojawiających się podczas emisji w telewizji programów dla dzieci oraz że trzy czwarte 
tych reklam promuje wysokokaloryczne produkty o niewielkiej wartości odżywczej; 
zauważając z niepokojem stosowanie nowych form marketingu wykorzystujących 
wszelkie środki technologiczne, a w szczególności tak zwane advergames (gry 
reklamujące konkretny produkt lub markę), w tym wykorzystujące telefony komórkowe, 
komunikatory służące natychmiastowej komunikacji, gry video, a także interaktywne gry 
internetowe,

1. z zadowoleniem przyjmuje białą księgę na temat żywienia jako punkt wyjścia dla 
zahamowania pogłębiania się problemu otyłości w Europie;

2. uznaje wielopoziomowe oraz całościowe podejście za najlepszy sposób na zwalczanie 
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otyłości, która dotyka populację UE;

3. zatwierdza instytucję „grupy wysokiego szczebla ds. żywienia oraz aktywności fizycznej” 
oraz ustanowienie „systemu monitorującego badanie ankietowe dotyczące zdrowia 
(EHIS)”, jako skutecznych narzędzi w rękach decydentów politycznych oraz wszelkich 
innych podmiotów zaangażowanych w poprawianie stanu wiedzy oraz wymianę 
najlepszych praktyk;

4. uznaje zasadniczą rolę oraz skuteczność samoregulacji; 

5. wzywa jednak do podjęcia konkretniejszych środków ukierunkowanych w szczególności 
na dzieci oraz grupy szczególnego ryzyka takie jak ludzie starsi, zwłaszcza kobiety, osoby 
niepełnosprawne, ubogie oraz bezrobotne;

6. ubolewa, ze w białej księdze brakuje zdecydowanych inicjatyw zmierzających do 
znacznego obniżenia wskaźników otyłości w ciągu następnych 4 czy 5 lat, o co wnosi 
WHO;

7. wzywa podmioty regionalne oraz lokalne do tworzenia „środowisk sprzyjających 
aktywności”, zwłaszcza w kontekście rozwoju obszarów miejskich: można to osiągnąć 
poprzez łączenie rozwoju w zakresie handlu oraz mieszkań, poprzez tworzenie szkół, 
organizowanie publicznych środków transportu oraz łatwo dostępnych obiektów 
sportowych oraz poprzez tworzenie ścieżek rowerowych i przejść dla pieszych, unikając 
jednocześnie „środowiskowych czynników ryzyka”, takich jak nagromadzenie punktów 
sprzedających jedzenie typu fast food, przeszkody dla aktywności fizycznej, brak 
chodników, parków czy baz rekreacyjnych; uznaje fakt, że ograniczenie przestępczości 
również stanowi ważne narzędzie służące propagowaniu aktywności fizycznej na 
świeżym powietrzu, w szczególności wśród dzieci oraz osób starszych; zachęca władze 
miast do promowania sieci „Miasta dla zdrowego stylu życia” organizującej wspólne 
działania na rzecz zwalczania otyłości;

8. podkreśla fakt, że Unia Europejska powinna odgrywać wiodącą rolę w formułowaniu 
wspólnego podejścia oraz propagowaniu koordynacji pomiędzy państwami 
członkowskimi; wyraża przekonanie, że istotną europejską wartość dodaną można 
uzyskać w takich zakresach, jak informacje przeznaczone dla konsumentów, edukacja 
w dziedzinie odżywiania, reklama w mediach, produkcja rolna oraz etykietowanie 
produktów żywnościowych;

9. podkreśla potrzebę zapewnienia specjalnego finansowania małych i średnich 
przedsiębiorstw w celu umożliwienia tym podmiotom przyczynienia się do osiągnięcia 
celu, jakim jest zmniejszenie problemu otyłości poprzez opracowanie nowych produktów, 
systemów informacyjnych oraz etykietowania;

Nasz priorytet: dzieci

10. wzywa Komisję oraz wszystkie odpowiednie podmioty do postawienia sobie za 
nadrzędny cel przeciwdziałanie otyłości od wczesnych lat życia;

11. wzywa, aby organizowano kampanie informacyjne w celu podnoszenia wśród kobiet 
w ciąży świadomości odnośnie do znaczenia zrównoważonej diety oraz znaczenia 
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wyłącznego karmienia piersią przez co najmniej sześć miesięcy; przypomina, że ryzyko 
otyłości u dzieci, które były karmione piersią przez dziewięć miesięcy, jest niższe o 31%;

12. wzywa Komisję oraz państwa członkowskie do ustanowienia sporządzonych przez 
ekspertów wytycznych dotyczących sposobu, w jaki można zwiększyć aktywność 
fizyczną już w okresie przedszkolnym i propagować edukację w dziedzinie żywienia już 
na tym wczesnym etapie;

13. uznaje, że to przede wszystkim na poziomie szkolnym konieczne jest podjęcie kroków 
zmierzających do zagwarantowania, że aktywność fizyczna oraz zrównoważone 
odżywianie staną się częścią zachowań dziecka; wzywa Komisję do opracowania 
wytycznych dotyczących polityki żywienia w szkołach i na rzecz promowania edukacji 
w dziedzinie żywienia;

14. ponadto zwraca się do państw członkowskich, podmiotów lokalnych oraz władz 
szkolnych do monitorowania oraz poprawiania jakości standardów odżywczych posiłków 
szkolnych oraz do zrewidowania rozmiarów porcji; zwraca się o całkowity zakaz 
sprzedaży w szkołach żywności i napojów zawierających dużo tłuszczu, soli i cukru;
opowiada się w zamian za to za udostępnianiem w automatach świeżych owoców 
i warzyw; zachęca państwa członkowskie do zapewnienia, by więcej godzin w szkolnych 
planach lekcji poświęconych było ćwiczeniom fizycznym oraz do opracowania projektów 
budowy nowych publicznych obiektów sportowych;

15. uważa za kwestię nadrzędną zakazanie w szkołach wszelkich form sponsorowania oraz 
reklamowania produktów o wysokiej zawartości cukru, soli i tłuszczu; zwraca się 
o dobrowolne zaangażowanie wszystkich organizacji sportowych oraz drużyn w działania 
mające na celu propagowanie zrównoważonego odżywiania i aktywności fizycznej 
i zachęca je do unikania sponsorowania oraz promowania żywności o nikłej wartości 
odżywczej;

16. z zadowoleniem przyjmuje reformę wspólnej organizacji rynku pozwalającą na 
produkowanie większej ilości owoców i warzyw, które mają być podawane w szkołach, 
pod warunkiem, że kontrolowana będzie jakość oraz bezpieczeństwo chemiczne tych 
produktów; wzywa do większego wsparcia dla produkcji organicznej;

17. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy UE takie, jak założenie strony internetowej „EU 
mini chefs” oraz ustanowienie dnia 8 listopada 2007 r. „Europejskim Dniem Zdrowego 
Jedzenia i Gotowania”; sugeruje zorganizowanie kampanii informacyjnych 
nakierowanych na zwiększenie świadomości w zakresie relacji zachodzących pomiędzy 
produktami wysokoenergetycznymi a czasowym odpowiednikiem aktywności fizycznej, 
która potrzebna jest do spalenia kalorii; 

Świadomy wybór a dostępność zdrowych produktów

18. z zadowoleniem przyjmuje dobrowolnie podjęte przez producentów zobowiązania 
dotyczące wprowadzenia kryteriów żywieniowych stosowanych przy opracowywaniu 
produktów spożywczych;

19. wzywa do ustanowienia zakazu stosowania kwasów tłuszczowych z izomerami trans 
i zachęca państwa członkowskie UE do stosowania dobrych praktyk w zakresie 
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kontrolowania zawartości substancji w żywności (np. zawartości soli); mimo to zauważa, 
że dla chronionej nazwy pochodzenia (PDO) i chronionego oznaczenia geograficznego 
(PGI) oraz dla produktów tradycyjnych − w celu zachowania oryginalnych receptur − 
powinny zostać ustanowione wyjątki;

20. zachęca państwa członkowskie do promowania rozdawania kuponów na świeże owoce 
i warzywa osobom o niskich dochodach, w szczególności ludziom starszym oraz 
kobietom z dziećmi, które to kupony można by wykorzystać jedynie w zatwierdzonych 
lokalnych sklepach spożywczych w celu zagwarantowania wartości odżywczej 
produktów;

21. wzywa przedstawicieli przemysłu do zweryfikowania rozmiarów indywidualnych porcji 
i zapewnienia większego wyboru mniejszych porcji; wzywa supermarkety, restauracje 
oraz punkty sprzedaży produktów typu fast food do propagowania dostępności produktów 
organicznych w rozsądnych cenach;

22. zwraca się do Komisji o przyspieszenie rewizji dyrektywy Rady 90/496/ EWG z dnia 
24 września 1990 r. w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych1, 
z dbałością o to, by oznaczenia były znaczące oraz łatwe do zrozumienia dla 
konsumentów;

Media i reklama

23. wzywa wszystkie podmioty działające w sektorze medialnym do podjęcia dobrowolnych 
kroków w celu uniknięcia w mediach wszelkich praktyk marketingowych odwołujących 
się do niezdrowej żywności a skierowanych do dzieci; nalega, aby posiadacze praw 
własności intelektualnej nie zezwalali na wykorzystywanie postaci z filmów 
animowanych do reklamowania tego typu żywności;

24. świadom jest roli, jaką media odgrywają w informowaniu, edukowaniu oraz 
przekonywaniu do danego wyboru w odniesieniu do zdrowej i zrównoważonej diety; 
uważa jednak, że podejście zakładające dobrowolność, przyjęte w projekcie dyrektywy 
w sprawie „Medialnych usług audiowizualnych bez granic”2 jest niewystarczające;

25. zwraca się o ustanowienie czasu chronionego oraz ograniczeń dla reklam niezdrowej 
żywności kierowanych specjalnie do dzieci; wyraża przekonanie, że problemem 
niejawnego lokowania produktów o niskiej wartości odżywczej w filmach fabularnych 
oraz animowanych również powinno się zająć na poziomie europejskim;

26. wzywa do utworzenia instytucji będącej obserwatorem ad hoc reklam w mediach 
skierowanych do dzieci;

Opieka zdrowotna i badania naukowe

27. uznaje, że lekarze ogólni powinni zostać uświadomieni co do kluczowej roli, jaką 
odgrywają we wczesnym identyfikowaniu osób narażonych na nadwagę oraz fakt, że 
powinni oni być głównymi uczestnikami walki z epidemią otyłości;

                                               
1  Dz.U. L 276, 6.10.1990, str. 40.
2 COM(2005)0646 oraz COM(2007)0170 - 2005/0260(COD).
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28. wyraża przekonanie co do potrzeby pełnego uznania kompetencji pracowników służby 
zdrowia jako „dietetyków klinicznych”, a także „specjalistów od żywienia”; zachęca 
państwa członkowskie do propagowania obecności tego rodzaju lekarzy w szkołach oraz 
wszystkich miejscach pracy;

29. wzywa Komisję do promowania najlepszych praktyk medycznych, a także kampanii 
reklamowych na temat zagrożeń związanych z otyłością, a w szczególności otyłością 
brzuszną; zachęca Komisje do dostarczania informacji na temat zagrożeń związanych z 
dietami domowymi, zwłaszcza jeśli obejmują one stosowanie leków pomagających tracić 
na wadze a wydawanych bez recepty;

30. z zadowoleniem przyjmuje uwzględnienie „cukrzycy oraz otyłości” jako zagadnień 
priorytetowych w ramach 7. programu ramowego poświęconego zdrowiu;

0

0      0

31. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich. 
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UZASADNIENIE

Problem nadwagi i otyłości na skalę światową przyjął formę prawdziwej epidemii o groźnych 
skutkach dla zdrowia człowieka. 

Z tego powodu musimy podjąć na wszystkich szczeblach wyraźne inicjatywy służące 
przeciwstawianiu się temu zjawisku. Walka z nadwagą, zwłaszcza u dzieci, musi stanowić 
priorytet na szczeblu międzynarodowym, europejskim, krajowym oraz lokalnym i odbywać 
się za pomocą uzgodnionych działań w gminach, szkołach, rodzinach, a także przy 
zaangażowaniu podmiotów z sektora produkcyjnego, zdrowotnego i socjalnego.

Otyłość jest jedną z głównych przyczyn śmiertelności, i z otyłością związane są liczne 
choroby chroniczne, takie jak cukrzyca typu 2, zaburzenia układu krążenia, nadciśnienie, 
zawał i niektóre rodzaje nowotworów. 

Według danych WHO ponad miliard osób cierpi na nadwagę, a ponad 300 mln osób jest 
otyłych. W Europie rozmiary tego zjawiska są jeszcze bardziej niepokojące: ponad połowa 
ludności cierpi na nadwagę, a ok. 6% wydatków na zdrowie jest bezpośrednio związanych z
otyłością.

Otyłość wśród dzieci rośnie bardzo szybko (22 mln dzieci w Europie mają nadwagę) i 
należałoby rozważyć z właściwą uwagą ustalony przez WHO cel zatrzymania wzrostu 
odsetka otyłych w ciągu najbliższych 4-5 lat i w ten sposób odwrócenia tendencji w roku 
2015.

Mam przekonanie co do wartości dodanej, jaką może wnieść Europa w koordynację obszarów 
polityki europejskiej w dziedzinie walki z nadwagą i utrzymuję, że można dokonać 
znaczących postępów poprzez badania i wymianę dobrych praktyk na szczeblu europejskim. 

Z tego też powodu z zadowoleniem przyjmuję inicjatywę Komisji dotyczącą wstąpienia na 
drogę walki z nadwagą poprzez wszystkie obszary polityki oraz uwzględniającą różne 
szczeble zarządzania. Zaangażowanie sektora prywatnego w walkę z nadwagą także ma 
znaczenie zasadnicze dla skutecznego stawienia czoła temu problemowi.

Uwzględniając również opinię wyrażoną przez Parlament w rezolucji w sprawie zielonej 
księgi (P6_TA (2007)19) uważam jednakże, że tekst białej księgi powinien być bardziej 
konkretny, zwłaszcza w zakresie przygotowania środków legislacyjnych na szczeblu 
europejskim, które z większą wyrazistością powinny przyczyniać się do walki z nadwagą.

Zgadzam się z faktem, że doświadczenia ze współpracy międzysektorowej z sektorami 
produkcyjnymi mogą przynieść znaczące wyniki. Inicjatywa Komisji wyrażona 
zorganizowaniem europejskiej platformy działania na rzecz właściwego sposobu żywienia, 
aktywności fizycznej i zdrowia jest niewątpliwie ważnym krokiem na drodze zaangażowania 
podmiotów sektora żywnościowego w dzieło ustanawiania praktyk mogących sprzyjać 
zwracaniu większej uwagi na ocenę wartości energetycznej produktów. Jestem jednakże 
zdania, że propozycja nie jest wystarczająca i uważam wyczekującą postawę zakładającą 
ponowne rozpatrzenie skuteczności początkowej propozycji w roku 2010 za niezgodną z 
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celem zmniejszenia wskaźnika otyłości wśród dzieci w ciągu najbliższych 5 lat, 
zaproponowanych przez WHO w drugim europejskim planie działania na rzecz walki z 
otyłością 2007-2012.

Według rocznego sprawozdania europejskiej platformy działania za rok 2007, 31 członków 
platformy zaangażowało się w 203 zobowiązania programowe. Jeśli chodzi o podjęte 
zobowiązania (34% przez producentów, 24% przez organizacje pozarządowe i 14% przez 
sektor dystrybucji), większość dotyczy „promowania zdrowego tryby życia”, „edukacji i 
żywienia” oraz „aktywności fizycznej”.

Zobowiązania w zakresie etykietowania żywności (17%) oraz reklamy i marketingu (11%) są 
ważne i moim zdaniem mogą stanowić interesujące wskazówki służące za podstawę 
ostatecznych wiążących przepisów na szczeblu europejskim, dotyczących postanowień w 
dziedzinie etykietowania żywności oraz reklamy.

Jak wskazują również przedstawiciele Komisji, istotny byłby udział w europejskiej platformie 
działania także organizacji sportowych. Być może poprzez zobowiązanie się do odmowy 
sponsorowania wysokokalorycznych produktów.

Idąc w ślad za tym woluntarystycznym podejściem, wasza sprawozdawczyni przychylnie 
przyjmuje ustanowienie „High Level Group on Nutrition and Physical activity”, która 
umożliwi również państwom członkowskim dokonywanie wymiany doświadczeń i 
promowanie dobrych praktyk. Polityka zmniejszania zawartości substancji spożywczych, 
których nieumiarkowane dostarczanie może być szkodliwe dla zdrowia, musi być promowana 
jak najszybciej: mam na myśli przykład duńskiej ustawy z roku 2003 ograniczającej 
zawartość tłuszczów trans do 2%; jest ona wielokrotnie wskazywana przez licznych 
deputowanych europejskich jako cel do osiągnięcia przez wszystkie kraje Unii. Można też 
podać przykład popieranej w Irlandii przez Urząd Bezpieczeństwa Żywnościowego (FSAI) 
polityki zmniejszania zawartości soli aż do osiągnięcia w roku 2010 dziennej dawki 6 
gramów. W ramach grupy wysokiego szczebla tego rodzaju doświadczenia będą mogły być 
podzielane i rozpowszechniane wśród wszystkich państw członkowskich.

Aspekt społeczny

Ubogość wyżywienia, złe odżywianie się i otyłość posiadają wielorakie aspekty, wśród 
których niewątpliwie należy rozpatrzyć koszt, dostępność i wiedzę. Należy stwierdzić, że 
często cena niektórych artykułów spożywczych jest odwrotnie proporcjonalna do ich jakości.

Nieprzypadkowo też otyłość, zwłaszcza wśród kobiet pochodzących z warstw ubogich, jest 
około sześć razy większa w porównaniu z kobietami w tym samym wieku, pochodzącymi z 
warstw zamożniejszych.

Nie da się zaprzeczyć, że często skłonność do dań wysokokalorycznych, lecz ubogich w 
składniki odżywcze wynika z pobudek natury ekonomicznej.

Z tego też powodu sądzę, że istnieje potrzeba przewidzenia pomocy w postaci bonów 
zakupowych, przeznaczonych dla osób w niekorzystnej sytuacji. Należy poza tym 
przewidzieć, szczególnie w najuboższych dzielnicach miast, budowę centrów handlowych 
sprzedających produkty naturalne i zdrowe (przede wszystkim owoce i warzywa) po cenach 
„społecznych” i oferujące wszelkie gwarancje jakości i bezpieczeństwa żywnościowego.
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Dzieci

Jednym z priorytetów białej księgi powinno być zmniejszenie otyłości u dzieci. Ważne jest 
zapewnienie zdrowej przyszłości naszym pokoleniom.

Znaczenie karmienia piersią, kształtowanie wyborów żywieniowych i przede wszystkim 
uprawianie już od okresu przedszkolnego ruchu, stanowią czynniki determinujące zdrowy 
rozwój. 

Główny ciężar edukacji, także w zakresie odżywiania się, spoczywa na rodzicach i rodzinie, i 
dlatego krajowe władze zdrowotne, władze lokalne, ale także sektory produkcyjne muszą 
prowadzić specjalne kampanie informacyjne.

Biorąc jednakże pod uwagę coraz dłuższy czas, jaki dzieci w okresie wzrostu spędzają w 
szkole, powinna ona stać się centralnym punktem zintegrowanej walki z otyłością.

Należałoby przede wszystkim uczynić obowiązkowym w państwach członkowskich zalecenie 
WHO dotyczące uprawiania ruchu przez 30 minut dziennie przez wszystkie dzieci. A to 
poprzez zaplanowanie wystarczającej liczby godzin wychowania fizycznego dziennie.

Poza tym należy zadziałać poprzez: zmianę wielkości porcji i kontrolę jakości i wartości 
odżywczych posiłków szkolnych; wykorzystanie stołówki jako miejsca szerzenia wiedzy na 
temat właściwej edukacji żywieniowej; udostępnienie dużych struktur umożliwiających 
uprawianie ruchu również w godzinach rekreacji (dziedzińce, hale sportowe dostępne poza 
godzinami); zaplanowanie w ramach godzin przeznaczonych na nauki przyrodnicze 
poznawania i rozumienia żywienia i jego procesów; zakaz sprzedaży artykułów ze zbyt dużą 
zawartością tłuszczu, soli czy cukru w barach szkolnych, a przede wszystkim w automatach; 
zaplanowanie przez szkoły przyprowadzania i odprowadzania uczniów. 

Równie ważne byłoby zapewnienie w szkołach i miejscach pracy obecności lekarza-dietetyka.

Sądzę także, że ważne byłoby unikanie wszelkich form reklamowania niezdrowych artykułów 
spożywczych, np. w formie sponsorowania wydarzeń lub promocji za pośrednictwem 
oferowania tego typu produktów przed szkołami. 

Z drugiej strony wasza sprawozdawczyni z niepokojem obserwuje przykłady szkół, zwłaszcza 
w krajach pozaeuropejskich, w których w niektórych szkołach współczynnik masy ciała 
(BMI) wszedł wręcz jako część końcowej oceny szkolnej dziecka. Ten pomysł moim zdaniem 
stanowi zbytnie piętnowanie zjawiska otyłości i prowadzi do przesadnej dyskryminacji dzieci, 
które już i tak mogą mieć problemy z socjalizacją, spowodowane swoją nadwagą.

Dużo bardziej użyteczne jest natomiast angażowanie dzieci w stawanie się aktywnymi 
uczestnikami procesu doskonalenia, prowadzącego je do właściwego odżywiania.

Jestem także zdania, że przemysł powinien dobrowolnie zobowiązać się do zmniejszenia 
kaloryczności lub wielkości porcji artykułów przeznaczonych głównie dla dzieci.

Na zakończenie, odwołując się do zmiany rozporządzenia w sprawie wymogów zdrowotnych 
potwierdzam raz jeszcze, że za mający podstawowe znaczenie uważam fakt dokonania w 
sposób priorytetowy przez EFSA i Komisję naukowej oceny etykietowania zdrowotnego 
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artykułów spożywczych przeznaczonych dla dzieci, tak aby uniknąć sytuacji, w której 
produkty posiadające niewiarygodne etykiety naklejone na artykułach niezrównoważonych z 
punktu widzenia żywieniowego były promowane za pośrednictwem niewiarygodnego 
etykietowania zdrowotnego. 

Osoby starsze i niepełnosprawne

Wasza sprawozdawczyni jest przekonana, że należy podjąć specjalne działania z myślą o 
warstwach wrażliwych. Osoby starsze, zwłaszcza samotne, cierpią z powodu problemów 
związanych ze złym odżywianiem się, odwodnieniem, itp. Specjalne kampanie powinny być 
poza tym kierowane do kobiet w okresie przekwitania, zmuszonych do kontrolowania swojej 
wagi w celu uniknięcia gromadzenia tkanki tłuszczowej, która z powodów hormonalnych 
znajduje się w większości w okolicy brzusznej i stanowi poważne ryzyko dla zdrowia.

Dla osób o różnym stopniu mobilności należałoby znaleźć usługi, struktury i programy, które 
między innymi umożliwiają uprawianie sportu i ruchu.

Władze lokalne

Zapobieganie otyłości przez całe życie nie jest problemem jedynie zdrowotnym, ma bowiem 
znaczne implikacje kulturowe i społeczne, o których nie można zapominać.

Z tego też powodu konieczne jest zastosowanie podejścia globalnego i wielopoziomowego, 
angażującego zwłaszcza jednostki lokalne i desydentów politycznych.

Należy rozważyć kwestię zmiany planowania urbanistycznego naszych miast, dając 
pierwszeństwo zakładaniu parków, budowie hal sportowych, ścieżek rowerowych lub 
aktywnych środków przemieszczania się, czyniąc w ten sposób możliwym codzienne i stałe 
uprawianie ruchu.

Można by także spróbować kontrolować skupiska fast-foodów na danym obszarze, przyznając 
równocześnie właściwą przestrzeń drobnym sprzedawcom artykułów ekologicznych czy 
tradycyjnych.

Władze lokalne muszą więc stać się czynnymi promotorami zdrowego i ukierunkowanego na 
świadomą konsumpcję stylu życia. Unia Europejska powinna poza tym popierać ustanowienie 
sieci miast zaangażowanych w promowanie wśród swoich mieszkańców zdrowego 
odżywiania się i uprawiania ruchu.

Pomoc dla MiŚP

Sądzę, ze właściwe jest także rozpatrzenie wymogów MiŚP oraz podmiotów działających w 
sektorze rolno-spożywczym.

Nie można bowiem spodziewać się prawdziwego rozwoju, szczególnie w dziedzinie badań i 
opracowywania nowych zdrowych produktów o wysokiej wartości odżywczej, nie 
zapewniając odpowiednich instrumentów, również finansowych, podmiotom działającym na 
rzecz takich przemian.

Z tego powodu proponuję ustanowienie środków pomocy ad hoc, zachęcających i 
wspomagających te MiŚP, które mają zamiar ulepszać swoje wyroby lub poprawiać stan 
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świadomości swoich klientów w zakresie wartości odżywczej swoich produktów.

Sport

Zgodnie z zaleceniami WHO należałoby umożliwić wszystkim obywatelom europejskim 
uprawianie ruchu przynajmniej przez 30 min. dziennie. Zawarte w białej księdze inicjatywy 
dotyczące uprawiania sportu oraz współpraca na tym polu ze stowarzyszeniami powinny 
umożliwić Unii Europejskiej opracowanie skutecznych wytycznych w sprawie uprawiania 
ruchu i sprzyjać ich rozpowszechnianiu za pośrednictwem wszystkich europejskich 
programów finansowania: 7. programu ramowego badań;  programu na rzecz zdrowia 2008-
2013; programu „Młodzież w działaniu”; programu „Aktywne obywatelstwo” czy wreszcie 
sprzyjać uprawianiu ruchu na świeżym powietrzu za pośrednictwem programu „Life+”.

Jak już podkreślano wielokrotnie, istotny byłby udział dużej liczby przedstawicieli organizacji 
sportowych w europejskiej platformie na rzecz właściwego sposobu żywienia, aktywności 
fizycznej i zdrowia.

Badania

Wasza sprawozdawczyni wyraża zadowolenie z powodu umieszczenia „cukrzycy i otyłości” 
wśród priorytetów badawczych 7. programu ramowego.  Wiele jeszcze można zrobić na polu 
badań. Ważna jest analiza przyczyn otyłości: domniemanych dodatkowych przyczyn natury 
wirusowej czy genetycznej, roli niektórych substancji (np. glutaminianu sodu),

ale także terapii lekowych, klinicznego leczenia zapobiegawczego i leczącego otyłość, które 
zawsze powinny być przeprowadzane przy zachowaniu maksymalnego stopnia ochrony 
zdrowia pacjenta. 

Reklama

Liczne badania dowodzą, że jedną z dodatkowych przyczyn otyłości, zwłaszcza wśród dzieci, 
jest reklama artykułów spożywczych o wysokiej zawartości tłuszczu, cukru czy soli. Reklama 
skierowana bezpośrednio do dzieci rozprzestrzenia się w telewizji, ale także w telefonach 
komórkowych, w Internecie, w formie sponsorowania wydarzeń sportowych i kulturalnych. 
Często wykorzystuje postaci z filmów rysunkowych czy cieszące się popularnością. 
Doceniając wysiłki w dziedzinie samoregulacji, podejmowane przez sektor produkcyjny i 
media, sądzę jednak, że tekst kompromisowy dyrektywy „Telewizja bez granic” nie jest 
zadowalający. Opowiadałabym się raczej za ograniczeniami dotyczącymi przedziałów 
czasowych i ilości reklam dla dzieci.

Mam nadzieję, że Komisja zechce przemyśleć strategię walki z otyłością, uwzględniając w 
szczególności kwestie reklamy i marketingu.

Ochrona produktów tradycyjnych

W ogólnych ramach ochrony produktów tradycyjnych uważam za obowiązkowe objęcie 
ochroną produktów tradycyjnych stanowiących część tradycyjnego dziedzictwa kulturowego 
narodów europejskich. Z tego powodu sądzę, że tradycyjne przepisy powinny zostać 
zachowane także w kontekście kampanii ponownego opracowywania produktów do walki z 
otyłością.
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