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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind Cartea albă referitoare la problemele de sănătate legate de alimentaţie, excesul 
de greutate şi obezitate
(2007/2285(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Cartea albă intitulată „Strategie pentru Europa privind problemele de 
sănătate legate de alimentaţie, excesul de greutate şi obezitate” (COM(2007)0279),

– având în vedere Rezoluţia sa din 1 februarie 2007 privind promovarea unei alimentaţii 
sănătoase şi a activităţii fizice 1,

– având în vedere cel de-al doilea plan de acţiune european al OMS pentru o politică 
alimentară şi nutriţională 2007-2012 adoptat de Comitetul Regional pentru Europa al 
OMS reunit la Belgrad la data de 17-20 septembrie 2007 şi Carta europeană privind 
contracararea obezităţii adoptată de Biroul Regional al OMS în 2006,

– având în vedere obiectivele stabilite de Conferinţa ministerială europeană a OMS, 
organizată la Istanbul la data de 15-17 noiembrie 2006, prin Carta europeană privind 
contracararea obezităţii,

– având în vedere strategia globală privind alimentahi a, activitatea fizică hi sănătatea, 
adoptată cu ocazia celei de-a 57-a Adunări Mondiale a Sănătăţii din 22 mai 2004,

– având în vedere concluziile Consiliului pentru ocuparea forţei de muncă, politică socială,
sănătate şi consumatori din 3 iunie 2005 privind obezitatea, alimentaţia şi activitatea 
fizică,

– având în vedere concluziile reuniunii Biroului Regional al OMS de la Copenhaga din 
2006 cu privire la „Activitatea fizică şi sănătatea în Europa: argumente pentru acţiune”,

– având în vedere Cartea albă a Comisiei privind sportul (COM(2007)0391),

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi 
avizul Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe, precum şi cel al Comisiei 
pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi cel al Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia 
consumatorilor (A6-0000/2007),

A. întrucât excesul de greutate şi obezitatea ating din ce în ce mai mult proporţiile unei 
epidemii şi se numără printre principalele cauze ale morbidităţii în Europa;

B. întrucât, conform OMS, peste 50% din populaţia adultă a Europei este supraponderală sau 
obeză;

  
1 Texte adoptate, P6_TA (2007)0019.
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C. întrucât peste 3 milioane de copii sunt obezi şi aproape 22 de milioane sunt 
supraponderali, aceste cifre cunoscând o creştere rapidă;

D. întrucât cetăţenii europeni trăiesc într-un mediu „obezogen”, în care consumul de produse 
cu o densitate energetică ridicată şi modul de viaţă sedentar au crescut riscul obezităţii;

E. considerând activitatea fizică a fi principala măsură de prevenire a excesului de greutate şi 
constatând cu îngrijorare că unul din trei europeni nu face deloc exerciţii fizice în timpul 
liber, iar europeanul mediu petrece mai mult de cinci ore pe zi pe scaun;

F. întrucât, prin Carta europeană privind contracararea obezităţii, OMS a stabilit ca obiectiv 
atingerea unor progrese vizibile în combaterea obezităţii la copii în următorii 4-5 ani, cu 
scopul de a inversa această tendinţă până cel târziu în 2015;

G. întrucât excesul de greutate şi obezitatea ar trebui să facă obiectul unei abordări globale, 
cu acţiuni care să cuprindă diferitele domenii ale politicilor guvernamentale şi diferitele 
niveluri de administrare, în special cel naţional şi local;

H. având în vedere dimensiunea socială a problemei şi, în special, faptul că cea mai mare 
frecvenţă a cazurilor de exces de greutate şi de obezitate se înregistrează în grupurile 
socioeconomice defavorizate; constatând cu îngrijorare că obezitatea poate accentua 
inegalităţile în domeniul sănătăţii şi cel socioeconomic;

I. luând act cu satisfacţie de toate iniţiativele întreprinse de diferite părţi interesate în 
vederea ameliorării dialogului, a schimbului de bune practici şi a autoreglementării, cum 
ar fi Platforma de acţiune a UE pentru alimentaţie, activitate fizică şi sănătate, precum şi 
Grupul de lucru pentru sport şi sănătate şi reţeaua UE pentru activităţi fizice de 
îmbunătăţire a sănătăţii (HEPA);

J. având în vedere importanţa diferitelor bucătării tradiţionale, care ar trebui păstrate ca 
făcând parte din patrimoniul nostru cultural şi care ar trebui promovate ca alternative 
viabile la cultura gastronomică axată pe produse de tip fast-food sau semipreparate;

K. având în vedere înrăutăţirea situaţiei în sectorul marketingului şi faptul că reclamele la 
alimente reprezintă aproximativ jumătate din toate reclamele transmise în intervalul orar 
în care programele de televiziune sunt urmărite de copii, iar trei sferturi dintre acestea 
promovează alimente cu un aport caloric ridicat şi cu o valoare nutritivă scăzută;  
constatând cu îngrijorare utilizarea unor noi forme de marketing care recurg la toate 
mijloacele tehnologice şi, în special, aşa-numitele „advergames” (jocuri publicitare),
printre care telefoanele celulare, serviciile de mesagerie instantanee, jocurile video şi 
jocurile interactive pe internet,

1. salută Cartea albă referitoare la alimentaţie ca pe un punct de pornire în procesul de 
stopare a creşterii obezităţii în Europa;

2. consideră că o abordare globală şi pe mai multe niveluri reprezintă cea mai bună 
modalitate de a combate obezitatea în rândul populaţiei UE;

3. aprobă înfiinţarea „Grupului la nivel înalt pentru alimentaţie şi activitate fizică”, precum şi 
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a „Sistemului de monitorizare a chestionarului european pe teme de sănătate (ECHIS)”, ca 
instrumente eficiente aflate la dispoziţia factorilor de decizie politici şi a tuturor actorilor 
implicaţi pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor lor şi schimbul de cele mai bune practici;

4. recunoaşte rolul considerabil şi eficacitatea autoreglementării; 

5. solicită, cu toate acestea, măsuri mai concrete care să vizeze în special copiii şi grupurile 
expuse riscului, cum ar fi persoanele în vârstă, în special femeile, persoanele cu handicap, 
persoanele sărace şi şomerii;

6. regretă lipsa unor iniţiative ferme în Cartea albă, menite să reducă semnificativ ratele de 
creştere a obezităţii în următorii 4 sau 5 ani, conform cerinţelor OMS;

7. solicită regiunilor şi organizaţiilor locale să dezvolte „comunităţi propice pentru activităţi 
fizice”, în special în contextul planificării urbane: acest lucru poate fi realizat prin 
combinarea dezvoltării comerciale şi rezidenţiale, prin organizarea de şcoli, mijloace de 
transport în comun şi centre sportive accesibile şi prin asigurarea unor trasee de ciclism şi 
treceri pentru pietoni, evitând în acelaşi timp „factorii de risc ambientali”, cum ar fi 
concentrarea magazinelor de tip fast-food, barierele în calea activităţilor fizice, lipsa 
trotuarelor, a parcurilor şi a spaţiilor de recreere; recunoaşte că reducerea criminalităţii 
este, de asemenea, un instrument important pentru promovarea activităţii fizice în aer 
liber, mai ales în rândul copiilor şi al persoanelor în vârstă; invită municipalităţile să 
promoveze o reţea de „Oraşe pentru un mod de viaţă sănătos”, dedicată unor acţiuni 
comune pentru combaterea obezităţii;

8. subliniază faptul că Uniunea Europeană ar trebui să îşi asume un rol de lider în formularea 
unei abordări comune şi în promovarea coordonării dintre statele membre; este convins că 
Europa poate avea o contribuţie importantă în domenii precum informarea consumatorilor, 
educaţia alimentară, reclamele în mass-media, producţia agricolă şi etichetarea 
alimentelor;

9. subliniază că este necesară acordarea de finanţări speciale pentru IMM-uri, pentru a le 
permite acestor actori să contribuie la atingerea obiectivului de reducere a obezităţii prin 
dezvoltarea de noi produse, sisteme de informare şi forme de etichetare;

Prioritatea noastră: copiii

10. invită Comisia şi toţi actorii să acorde prioritate combaterii obezităţii din primele etape ale 
vieţii;

11. solicită realizarea de campanii de informare pentru a conştientiza femeile însărcinate cu 
privire la importanţa unui regim echilibrat şi la importanţa alăptării exclusive a bebeluşilor 
cel puţin până când aceştia împlinesc vârsta de şase luni; reaminteşte că la bebeluşii 
alăptaţi timp de nouă luni s-a înregistrat o scădere a riscului cu 31%; 

12. îndeamnă Comisia şi statele membre să stabilească orientări elaborate de experţi cu privire 
la modalităţile de îmbunătăţire a activităţii fizice încă din perioada preşcolară şi de 
promovare a educaţiei alimentare încă din acest stadiu timpuriu;
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13. consideră că trebuie să se ia măsuri în primul rând la nivelul şcolilor, pentru a asigura că 
activitatea fizică şi regimul alimentar echilibrat devin o parte integrantă a 
comportamentului unui copil; solicită Comisiei să dezvolte orientări privind politica 
alimentară în şcoli şi pentru promovarea educaţiei alimentare;

14. în plus, solicită statelor membre, organizaţiilor locale şi autorităţilor şcolare să 
monitorizeze şi să îmbunătăţească standardele de calitate şi nutritive ale meselor oferite de 
şcoli şi să revizuiască mărimea porţiilor; solicită interzicerea totală a vânzării în şcoli a 
alimentelor şi a băuturilor cu un conţinut ridicat de grăsimi, sare sau zahăr; recomandă ca, 
în locul acestora, să se pună în vânzare la automate fructe şi legume proaspete; invită 
statele membre să asigure că un număr mai mare de ore din orar sunt rezervate pentru 
activităţi fizice şi să ofere proiecte pentru construirea de noi centre sportive publice;

15. consideră esenţială interzicerea în şcoli a oricărui tip de sponsorizare şi de publicitate 
pentru produsele cu un conţinut ridicat de zahăr, sare sau grăsimi; solicită ca toate 
organizaţiile şi echipele sportive să îşi asume în mod voluntar angajamentul de a promova 
un regim alimentar echilibrat şi activitatea fizică şi le îndeamnă să evite sponsorizările şi 
promovarea alimentelor cu o valoare nutritivă scăzută;

16. salută reforma organizării comune a pieţelor, care permite o producţie mai mare de fructe 
şi legume pentru a fi servite în şcoli, cu condiţia ca siguranţa chimică şi calitatea acestor 
produse să fie controlată; solicită mai mult sprijin pentru producţia ecologică;

17. salută iniţiativele UE, cum ar fi înfiinţarea paginii de internet „EU mini chefs” (Mini-
bucătari) şi „Ziua europeană a alimentaţiei şi bucătăriei sănătoase” în 8 noiembrie 2007;
sugerează organizarea unor campanii de informare în vederea sensibilizării publicului la 
relaţia dintre produsele cu o densitate energetică ridicată şi timpul echivalent de activitate 
fizică necesară pentru arderea caloriilor aferente;

Alegeri în cunoştinţă de cauză şi disponibilitatea produselor sănătoase

18. salută călduros angajamentele pe care producătorii şi le-au asumat în mod voluntar de a 
aplica criterii nutriţioniste la elaborarea formulelor pentru alimente;

19. solicită interzicerea acizilor graşi trans şi îndeamnă statele membre ale UE să urmeze 
bunele practici în procesul de controlare a substanţelor din alimente (ex. conţinutul de 
sare); cu toate acestea, subliniază că trebuie prevăzute excepţii în cazul produselor cu 
denumire de origine protejată (DOP) şi cu o indicahi e geografică protejată (IGP), 
respectiv al produselor tradiţionale, în vederea menţinerii reţetelor originale;

20. invită statele membre să promoveze distribuirea de tichete pentru legume şi fructe 
proaspete în rândul persoanelor cu venituri scăzute, în special persoane în vârstă şi femei 
cu copii, care să poată fi folosite doar la magazine alimentare locale aprobate, cu scopul 
de a garanta calitatea nutritivă a produselor;

21. solicită industriei să revizuiască mărimea porţiilor unice, oferind opţiunea unei game mai 
variate de porţii mai mici; solicită supermarketurilor, restaurantelor şi operatorilor de 
magazine de tip fast-food să promoveze disponibilitatea produselor ecologice la preţuri 
rezonabile;
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22. solicită Comisiei să accelereze revizuirea Directivei 90/496/ CEE a Consiliului din 24 
septembrie 1990 privind indicarea valorii nutritive pe etichetele produselor alimentare1, 
asigurându-se că etichetele sunt pe înţelesul consumatorului;

Mass-media şi reclamele

23. solicită tuturor operatorilor din domeniul mass-media să ia din proprie iniţiativă măsuri 
prin care să evite orice practici de marketing care implică „alimente nesănătoase” şi care 
au ca public ţintă copiii;  îndeamnă deţinătorii drepturilor de proprietate intelectuală să nu 
emită licenţe pentru folosirea personajelor din desene animate la realizarea reclamelor 
pentru acest tip de alimente;

24. este conştient de importanţa pe care o au mijloacele de comunicare în masă în procesele 
de informare, educare şi persuadare legate de regimul alimentar sănătos şi echilibrat; cu 
toate acestea, consideră că este insuficientă abordarea voluntară adoptată prin propunerea 
de directivă „Servicii de media audiovizuale fără frontiere”2;

25. solicită stabilirea unor intervale orare protejate şi a unor restricţii în privinţa reclamelor la 
alimente nesănătoase, adresate în mod special copiilor; are convingerea că problema 
plasării ascunse a produselor cu valoare nutritivă scăzută în filme şi desene animate ar 
trebui abordată, de asemenea, la nivel european;

26. solicită instituirea unui observator ad-hoc pentru reclamele din mass-media care vizează 
copiii;

Îngrijirea sănătăţii şi cercetarea

27. recunoaşte că medicii specializaţi în medicină generală trebuie sensibilizaţi cu privire la 
rolul esenţial pe care îl au în identificarea persoanelor expuse riscului de greutate excesivă 
şi asupra faptului că ei trebuie să fie principalii actori în lupta împotriva obezităţii care a 
luat amploarea unei epidemii;

28. este convins de necesitatea recunoaşterii depline a calificării profesioniştilor din domeniul 
medical ca „dieteticieni clinici” şi ca „nutriţionişti”; îndeamnă statele membre să 
promoveze prezenţa unor asemenea medici în şcoli şi la toate locurile de muncă;

29. solicită Comisiei să promoveze cele mai bune practici în domeniul medical, precum şi 
campaniile de informare cu privire la riscurile asociate cu obezitatea şi, în special, cu 
obezitatea abdominală; îndeamnă Comisia să ofere informaţii cu privire la pericolele 
asociate cu regimurile ţinute acasă, în special dacă acestea implică administrarea unor 
medicamente împotriva obezităţii care nu au fost prescrise de medic;

30. salută includerea „diabetului şi a obezităţii” pe lista de priorităţi în cadrul celui de-al 7-lea 
program cadru dedicat sănătăţii;

0

  
1 JO L 276, 6.10.1990, p. 40.
2 COM(2005)0646 şi COM(2007)0170 - 2005/0260(COD).
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0      0

31. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

L'incidenza del problema del sovrappeso e dell'obesità a livello mondiale ha assunto i caratteri 
di una vera e propria epidemia con gravi rischi per la salute dell'uomo.

'E per questo che dobbiamo intraprendere a tutti i livelli iniziative incisive per contrastare il 
fenomeno. Contrastare l'obesità, soprattutto infantile, deve essere una priorità a livello 
internazionale, europeo e nazionale, e locale con interventi concertati nei comuni, nelle 
scuole, nelle famiglie nonché attraverso il coinvolgimento degli operatori del settore 
produttivo, sanitario, sociale.

L'obesità é una delle cause principali di morte ed in particolare sono ad essa connesse 
numerose malattie croniche tra le quali diabete di tipo 2, disturbi cardiovascolari, ipertensione 
infarto e alcune forme di tumori.

Secondo l'Organizzazione Mondiale per la Sanità più di un miliardo di persone soffre di 
sovrappeso e più di 300 milioni di persone sono obese. In Europa le dimensioni del fenomeno 
sono ancora più preoccupanti: più della metà della popolazione europea soffre di sovrappeso e 
circa il 6% delle spese sanitarie é direttamente correlato all'obesità.

L'obesità nei bambini é in rapidissima crescita (22 milioni di bambini sovrappeso in Europa)  
e sarebbe opportuno considerare con la dovuta attenzione l'obiettivo stabilito dall'OMS  di 
fermare la crescita delle percentuali di obesità nei prossimi 4 o 5 anni in modo di invertire il 
trend nel 2015.

Sono convinta del valore aggiunto che può costituire l'Europa nel coordinamento delle 
politiche europee di lotta all'obesità e ritengo che importanti progressi possano essere ottenuti 
attraverso la ricerca e lo scambio di buone pratiche a livello europeo.

Per questo motivo saluto con favore l'iniziativa della Commissione di intraprendere un 
percorso dedicato per la lotta all'obesità integrato attraverso tutte le politiche e che tenga 
conto dei vari livelli di governance. Anche il coinvolgimento del settore privato nella lotta 
all'obesità risulta essere essenziale per affrontare il problema in maniera efficace.

Tuttavia, tenendo anche conto della opinione espressa dal Parlamento con la Risoluzione sul 
Libro Verde (P6_TA (2007)19) ritengo che il testo del Libro Bianco avrebbe dovuto essere 
più concreto soprattutto nell'approntare misure legislative a livello europeo che, con più 
incisività, avrebbero potuto contribuire alla lotta contro l'obesità.

Concordo sul fatto che le esperienze di cooperazione multisettoriale con i settori produttivi 
possono portare ad importanti risultati. La via seguita dalla Commissione con l'iniziativa sulla 
Piattaforma europea di Azione per la Dieta l'attività Fisica e la salute é certamente un passo 
importante sulla via del coinvolgimento degli operatori del settore nella messa in opera di 
pratiche che possano favorire una maggiore attenzione nella valutazione dell'apporto calorico 
contenuto dei prodotti.  Tuttavia ritengo che quanto proposto non sia sufficiente e considero 
l'impostazione attendista che propone di riesaminare l'efficacia dell'approccio proposto nel 
2010 come non conforme all'obiettivo di riduzione dei tassi di obesità nei bambini entro i 
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prossimi 5 anni proposti dall'OMS nel secondo Piano di Azione europeo per la lotta 
all'Obesità 2007-2012.

Secondo il Rapporto annuale della Piattaforma europea di Azione 2007, 31 membri della 
piattaforma si sono impegnati in 203 impegni programmatici. Se si guarda agli impegni 
assunti (34% da parte dei produttori, 24% dalle ong e 14% dal settore della distribuzione), la 
maggior riguarda la "promozione di un modello di vita salutare", "l'educazione e la 
nutrizione" "l'attività fisica".

Gli impegni sulla etichettatura nutrizionale (17%) e sull'Advertising and Marketing 11%) 
sono importanti e ritengo possano dare suggerimenti interessanti come base per 
un'indifferibile legislazione vincolante a livello europeo che riveda le disposizioni in materia 
di etichettatura nutrizionale e in materia di pubblicità.

Come rilevato anche da rappresentanti della Commissione, sarebbe importante che anche 
organizzazioni sportive facessero parte della Piattaforma europea di azione. Magari 
impegnandosi a rifiutare le sponsorizzazioni di prodotti ad alto contenuto calorico.

Seguendo le linee di questo approccio volontario il vostro relatore considera con favore 
l'istituzione dell' "High Level Group on Nutrition and Physical activity" che consentirà anche 
agli Stati membri di scambiare esperienze e promuovere buone prassi. Politiche di riduzione 
del contenuto di sostanze alimentari il cui apporto in dosi non moderate può essere dannoso 
per la salute, devono essere promosse il più possibile: penso ad esempio alla legge danese del 
2003 limitative del contenuto di grassi trans nei cibi al 2%, più volte indicata da molti 
deputati europei come un obiettivo da perseguire in tutti i paesi dell'Unione. O anche alle 
politiche di riduzione del contenuto di sale, che si sono avute, ad esempio, in Irlanda 
promosse dalla Autorità per la sicurezza alimentare (FSAI) con l'obiettivo di raggiungere 
l'assunzione giornaliera a 6 grammi entro il 2010. Nel Gruppo di alto livello tali esperienze 
potranno essere condivise e diffuse tra tutti gli stati membri.

Aspetto Sociale

La povertà alimentare, la malnutrizione e l'obesità presentano molteplici aspetti tra i quali 
sicuramente sono da considerare il costo, l'accessibilità e la conoscenza. Ocorre infatti 
considerare che spesso il prezzo di alcuni prodotti alimentari é inversamente proporzionale 
alla loro qualità.

Non é un caso che, soprattutto nelle donne provenienti da ceti disagiati, l'obesità é circa sei 
volte maggiore rispetto alle donne della stesa età appartenenti a ceti più abbienti.

E' infatti innegabile che spesso la propensione per  cibi molto energetici ma poveri di sostanze 
nutritive sono spesso determinate da una scelta di convenienza economica.

Per tale motivo credo ci sia il bisogno di prevedere degli aiuti, sotto forma di buoni 
all'acquisto, da destinare a soggetti svantaggiati. Occorre altresì prevedere, soprattutto nelle 
parti più disagiate della città, la costruzione di centri di vendita di prodotti genuini e sani 
(soprattutto frutta e verdura) ad un prezzo "sociale" con tutte le garanzie di qualità e sicurezza 
alimentare.
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Bambini

Una delle priorità del libro bianco dovrebbe essere quella di ridurre l'obesità nei bambini. 'E 
importante dare un futuro sano alle nostre generazioni.

L'importanza dell'allattamento al seno, l'educazione nelle scelte alimentari e soprattutto 
l'esercizio di un'attività fisica, fin dal periodo prescolare, risultano fattori determinati per un 
sano sviluppo.

Il ruolo principale nell'educazione, anche alimentare, spetta ai genitori e alla famiglia e 
pertanto devono essere sostenute campagne informative specifiche capillari da parte delle 
autorità sanitarie nazionali, dei servizi sanitari locali, come anche dei settori produttivi.

Tuttavia visto il tempo, sempre più prolungato che i ragazzi in fase di crescita spendono a 
scuola, questa può diventare il fulcro di un intervento integrato per la lotta all'obesità.

Bisognerebbe innanzitutto rendere obbligatori a livello di stati membri che i bambini svolgano 
i 30 minuti di attività fisica raccomandati al giorno dall'OMS. Ciò attraverso la previsione di 
un numero sufficiente di ore di educazione fisica al giorno.

Inoltre bisogna intervenire attraverso: la revisione delle porzioni ed il controllo qualitativo e 
nutrizionale dei menu scolastici; l'utilizzo della mensa come un luogo in cui diffondere le 
conoscenze su una corretta educazione alimentare; mettere a disposizione ampie strutture che 
favoriscano il movimento fisico anche durante gli orari di ricreazione (cortili, palestre 
accessibili fuori orario); la previsione nell'ambito degli orari dedicati alle scienze naturali lo 
studio e la comprensione della nutrizione e dei suoi processi; il bando della vendita di prodotti 
grassi, troppo salati o troppo zuccherati nei bar delle scuole e, soprattutto nelle macchinette 
automatiche; la previsione di un servizio da parte delle scuole di accompagnamento a piedi 
degli studenti da e per la scuola.

Inoltre sarebbe importante che fosse assicurata nelle scuole come anche nei luoghi di lavoro la 
presenza di un medico nutrizionista e dietologo.

Ritengo anche che sarebbe importante evitare qualsiasi forma di pubblicità di prodotti 
alimentari insalubri anche sotto forma di sponsorizzazione di eventi o promozione attraverso 
l'omaggio di tale tipo di prodotti davanti alle scuole.

D'altra parte il vs. relatore guarda con preoccupazione alcuni esempi di scuole, soprattutto in 
paesi extraeuropei, in cui in alcune scuole l'indice di massa corporea (BMI) é entrato 
addirittura a far parte della valutazione scolastica finale di un bambino. Questa idea porta a 
mio avviso ad una stigmatizzazione eccessiva del fenomeno dell'obesità e conduce ad una 
discriminazione eccessiva dei bambini che già possono avere dei problemi di socializzazione 
dovuti al proprio sovrappeso.

Molto più utile, invece é invogliare i bambini a diventare parte attiva di un processo virtuoso 
che li conduce ad una corretta alimentazione.

Considero altresì importante che le industrie si impegnino volontariamente a ridurre l'apporto 
calorico o la dimensione delle porzioni di prodotti destinati prevalentemente ai bambini.
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Infine, con riferimento alla modifica del Regolamento degli health claims intendo ribadire 
anche in questa sede, che ritengo essenziale che l'etichettatura salutistica sui prodotti 
alimentari diretta ai bambini sia valutata scientificamente con assoluta priorità dall'EFSA e 
dalla Commissione in modo da evitare che prodotti con etichette non veritiere apposte su 
alimenti non bilanciati dal punto di vista nutrizionale siano promossi attraverso etichette 
salutistiche non veritiere.

Anziani e disabili

Il vostro relatore é convinto che specifiche azioni dovrebbero essere intraprese con particolare 
riguardo alle categorie vulnerabili. Gli anziani, soprattutto se soli, che soffrono di problemi 
legati alla malnutrizione, disidratazione etc. Specifiche campagne dovrebbero essere altresì 
dirette alle donne in menopausa che rendano sulla necessità di controllare il peso per evitare 
l'accumulo di grasso che per ragioni ormonali diventa in prevalenza grasso addominale con 
gravi rischi per al salute.

Per le persone diversamente abili occorrerebbe trovare servizi, strutture e programmi dedicati 
che, tra l'altro, consentano l'esercizio dell'attività sportiva e motoria.

Enti Locali

La prevenzione dell'obesità durante tutto l'arco di vita non è un problema di tipo 
esclusivamente sanitario ma ha importanti implicazioni culturali e sociali che non possono 
essere ignorate.

Per tale ragione é necessario predisporre un approccio globale e multilivello che coinvolga 
soprattutto gli enti locali e i policy maker.

Occorre infatti riconsiderare una ri-programmazione urbanistica delle nostre città dando 
priorità alla costruzione di parchi, palestre comunali, piste ciclabili o strumenti di trasporto 
attivi, rendendo quindi possibile un'attività fisica quotidiana e costante.

Si potrebbero anche sperimentare forme di controllo della concentrazione di fast-food in una 
stessa area, concedendo invece il giusto spazio ai piccoli rivenditori di prodotti biologici o 
tradizionali.

Gli enti locali quindi devono diventare promotori attivi di uno stile di vita sano ed orientato ad 
un consumo consapevole. L'Unione Europea dovrebbe altresì promuovere l'istituzione di 
network di città impegnate nella promozione di un'alimentazione sana e dell'attività fisica 
presso i propri cittadini.

Aiuti alle PMI

Credo sia opportuno infine considerare le esigenze anche delle PMI e di chi opera nel settore 
agro-alimentare.

Infatti non si può avere un vero sviluppo soprattutto nel campo della ricerca e 
dell'elaborazione di nuovi prodotti sani e dall'alto valore nutrizionale se non si garantiscono 
gli adeguati strumenti, anche finanziari, ai soggetti attivi di tale cambiamento.
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Per tale motivo propongo l'istituzione di misure di sostegno ad hoc che incoraggino ed aiutino 
le PMI che intendono migliorare i propri prodotti, o che intendano migliorare la conoscenza 
dei propri consumatori sul contenuto nutrizionale dei propri prodotti..

Sport

Bisognerebbe rendere possibile l'esercizio di attività fisica per tutti i cittadini europei 
seguendo le raccomandazioni dell'OMS di muoversi almeno 30 min. al giorno. Le iniziative 
del libro bianco sull'attività sportiva e la collaborazione delle associazioni di categoria in 
questo campo dovrebbero consentire all'Unione europea di approntare delle linee guida 
efficaci sull'attività fisica e di favorirne la diffusione attraverso tutti i programmi di 
finanziamento europeo: 7  programma quadro di ricerca;  programma per la salute 2008-2013;
Gioventù in Azione; Cittadinanza Attiva e, al fine di favorire il movimento fisico nella natura 
anche attraverso Life +.

Sarebbe essenziale, come sottolineato da più parti ceh un maggior numero di rappresentanti di 
organizzazioni sportive facessero parte della Piattaforma europea sulla dieta attività fisica e 
nutrizione.

Ricerca

Il vostro relatore si compiace dell'inserimento del "diabete e l'obesità" tra le priorità d ricerca 
del 7 programma quadro.  Ancora molto può essere fatto nel campo della ricerca. Importante é 
l'indagine sulle cause dell'obesità: sulle presunte concause virali, genetiche, sul ruolo di 
alcune sostanze (glutammato monosodico ad es.).

Ma anche sulle terapie mediche, sui trattamenti clinici di prevenzione e cura dell'obesità che 
dovrebbero essere sempre improntate alla massima tutela per la salute del paziente.

Pubblicità

Numerosi studi stabiliscono che una delle concause dell'obesità, soprattutto nei bambini, é la 
pubblicità di prodotti alimentari ad alto contenuto di grassi, zucchero sale. La pubblicità 
diretta ai bambini si sta diffondendo in Televisione ma anche nella telefonia mobile, su 
internet, sotto forma di sponsorizzazione di manifestazioni sportive ed eventi culturali. E 
spesso fa appello attraverso personaggi dei cartoni animati o personaggi di successo. Pur 
apprezzando gli sforzi di autoregolamentazione intrapresi dal settore produttivo e dei Media, 
tuttavia ritengo che il testo di compromesso nella  Direttiva cd. "Televisione senza frontiere" 
non sia soddisfacente. Sarei stata invece favorevole a delle limitazioni per fasce orarie e 
quantitative della pubblicità dei bambini.

Spero che la Commissione vorrà ripensare la strategia di lotta all'obesità tenendo 
specificamente conto delle questioni di pubblicità e marketing..

Tutela prodotti tradizionali

Nel quadro generale della tutela dei prodotti tradizionali, ritengo tuttavia doveroso un accenno 
alla protezione dei prodotti tradizionali che costituiscono parte del patrimonio culturale 
tradizionale dei popoli europei. Per questo ritengo che le ricette tradizionali dovrebbero essere 
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preservate anche nel contesto di campagne di riformulazione di prodotti per la lotta all'obesità.


