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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o Bielej knihe o zdravotných problémoch súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou
(2007/2285(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Bielu knihu o stratégii riešenia zdravotných problémov súvisiacich s 
výživou, nadváhou a obezitou v Európe (KOM(2007)0279),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 1. februára 2007 o podpore zdravej výživy a telesnej 
aktivity1,

– so zreteľom na druhý Európsky akčný plán WHO pre politiku v oblasti potravín a výživy 
na roky 2007–2012, ktorý prijal Regionálny výbor WHO pre Európu na svojom zasadnutí 
v Belehrade 17. - 20. septembra 2007, a na Európsku chartu boja proti obezite, ktorú prijal 
Regionálny úrad WHO v roku 2006, 

– so zreteľom na ciele stanovené na európskej ministerskej konferencii WHO, ktorá sa 
konala 15. – 17. novembra 2006 v Istanbule, ako aj v Európskej charte boja proti obezite,

– so zreteľom na Globálnu stratégiu pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie, prijatú 22. mája 
2004 na 57. zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia,

– so zreteľom na závery zasadnutia Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a 
spotrebiteľské záležitosti, ktoré sa uskutočnilo 3. júna 2005, na tému Obezita, výživa a 
telesná aktivita,

– so zreteľom na závery zasadnutia Regionálneho úradu WHO, ktoré sa konalo v roku 2006 
v Kodani na tému Telesná aktivita a zdravie v Európe: dôkazy pre akciu,

– so zreteľom na Bielu knihu Komisie o športe (KOM(2007)0391),

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a na stanoviská Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, Výboru pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 
(A6-0000/2007),

A. keďže nadváha a obezita patria v Európe patria medzi hlavné faktory prispievajúce 
k výskytu úmrtí a ich výskyt nezadržateľne narastá,

B. keďže podľa Svetovej zdravotníckej organizácie trpí viac ako 50 % dospelého európskeho 
obyvateľstva nadváhou alebo obezitou,

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2007)0019.
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C. keďže viac ako 3 milióny detí je obéznych a takmer 22 miliónov ich má nadváhu a tento 
počet sa rýchlo zvyšuje,

D. keďže európski občania žijú v „obezogénnom” prostredí, v ktorom príjem potravín s 
vysokou energetickou hodnotou a sedavý spôsob života zvyšujú riziko obezity,

E. pokladajúc telesnú aktivitu za základnú prevenciu nadváhy a berúc so znepokojením na 
vedomie, že každý tretí Európan sa vo voľnom čase vôbec nevenuje telesnej aktivite, 
pričom priemerný Európan strávi viac než päť hodín denne sedavou činnosťou,

F. berúc do úvahy, že Európskou chartou boja proti obezite organizácia WHO stanovila cieľ, 
ktorým je dosiahnutie viditeľného pokroku v boji proti detskej obezite v najbližších 
štyroch až piatich rokoch, s cieľom zvrátiť tento trend najneskôr do roku 2015,

G. berúc do úvahy, že problém nadváhy a obezity by sa mal riešiť holistickým prístupom 
pôsobiacim v oblastiach vládnej politiky a na rôznych vládnych úrovniach, najmä na 
vnútroštátnej a miestnej úrovni,

H. berúc do úvahy spoločenský rozmer problému, a najmä skutočnosť, že najvyšší podiel 
výskytu nadváhy a obezity je zaznamenaný u nižších spoločensko-ekonomických vrstiev 
obyvateľstva; so znepokojením poznamenávajúc, že obezita by mohla prehĺbiť zdravotné 
a spoločensko-ekonomické rozdiely,

I. priaznivo posudzujúc iniciatívy všetkých zainteresovaných strán vyvíjaných v záujme 
zlepšenia dialógu, výmeny osvedčených metód z praxe a metód sebakontroly, napríklad 
Európskej akčnej platformy pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie, ako aj pracovnej 
skupiny pre šport a zdravie a siete EÚ na podporu zdraviu prospešnej telesnej aktivity 
(HEPA),

J. berúc do úvahy význam rôznych tradičných kuchýň, ktoré by sa mali uchovávať ako 
súčasť nášho kultúrneho dedičstva a ktoré by sa mali presadzovať ako plnohodnotná 
alternatíva ku kultúre rýchleho občerstvenia či stravovaniu založenom na polotovaroch,

K. berúc do úvahy zhoršujúcu sa situáciu v oblasti marketingu a skutočnosť, že reklamy na 
potraviny predstavujú približne polovicu všetkej reklamy odvysielanej v televízii v čase 
určenom pre detského diváka a že tri štvrtiny z nich propagujú vysokokalorické a 
nízkovýživné jedlá; so znepokojením berúc na vedomie využívanie nových foriem 
marketingu, ktorý využíva všetky technologické prostriedky, a najmä tzv. „advergames” 
(„inzerohry”) vrátane mobilných telefónov, instant messaging (zasielanie okamžitých 
správ), videohier a interaktívnych hier na internete,

1. víta Bielu knihu o výžive ako východiskový bod pre zastavenie nárastu obezity v Európe;

2. považuje viacúrovňový a komplexný prístup za najlepší spôsob boja s obezitou u 
európskeho obyvateľstva;

3. schvaľuje inštitúciu nazvanú Skupina na vysokej úrovni pre výživu a telesnú aktivitu a 
vytvorenie systému pod názvom Prieskum európskeho zdravia formou interview ako 
účinného nástroja, ktorý tvorcom politík a všetkým ostatným aktívnym účastníkom 
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umožní obohatenie vedomostí a výmenu osvedčených metód z praxe;

4. uznáva podstatnú úlohu a účinnosť sebakontroly; 

5. vyzýva však na konkrétnejšie opatrenia zamerané obzvlášť na deti a na rizikové skupiny, 
ako sú starší ľudia, najmä ženy, postihnutí, chudobní a nezamestnaní;

6. s poľutovaním konštatuje nedostatok kritických podnetov v Bielej knihe v záujme 
podstatného zníženia miery obezity v najbližších štyroch až piatich rokoch v súlade s 
požiadavkami Svetovej zdravotníckej organizácie;

7. vyzýva regióny a miestne subjekty, aby rozvíjali „spoločenstvá podporujúce aktivitu”, 
najmä v kontexte mestského plánovania: toto je možné dosiahnuť prelínaním obchodného 
a sídelného rozvoja, zriaďovaním škôl, zavádzaním hromadnej dopravy, zriaďovaním 
dostupných športových zariadení, cyklistických chodníkov a prechodov pre chodcov, 
zároveň však aj predchádzaním vplyvu „faktorov ohrozujúcich životné prostredie“, ako sú 
nahromadenie predajní rýchleho občerstvenia, prekážky v telesnej aktivite a absencia 
chodníkov, parkov a rekreačných zariadení; uznáva skutočnosť, že zníženie kriminality je 
tiež dôležitým nástrojom pre podporu telesnej aktivity na čerstvom vzduchu, najmä u detí 
a starších ľudí; vyzýva obce na podporu siete „Mestá za zdravý životný štýl“, ktorá 
pripravuje spoločné aktivity na boj proti obezite;

8. zdôrazňuje, že Európska únia by sa mala pri vytváraní spoločného prístupu a podpory 
koordinácie medzi členskými štátmi ujať vedúcej úlohy; je presvedčený, že je možné 
dosiahnuť európsky prínos v oblastiach, ako sú informovanosť spotrebiteľa, osveta v 
oblasti výživy, reklama v médiách, poľnohospodárska výroba a označovanie potravín;

9. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť osobitné zdroje financovania pre malé a stredne veľké 
podniky s cieľom umožniť týmto aktívnym účastníkom prispieť prostredníctvom vývoja 
nových produktov, informačných systémov a označovaním výrobkov k dosiahnutiu cieľa, 
ktorým je zníženie obezity;

Naša priorita: deti

10. vyzýva Komisiu a všetkých ostatných aktívnych účastníkov, aby si stanovili ako prioritu 
boj s obezitou od raného obdobia života;

11. požaduje rozbehnutie informačných kampaní s cieľom zvýšiť povedomie tehotných žien o 
význame vyváženej stravy a o význame dojčenia bez pridávania umelej výživy aspoň 
počas prvých šiestich mesiacov; pripomína, že u detí, ktoré boli dojčené deväť mesiacov, 
nastalo celkové zníženie rizika o 31 %;

12. naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby na základe odporúčaní odborníkov stanovili 
usmernenia pre podporu telesnej aktivity už v predškolskom období a presadzovali osvetu 
v oblasti výživy už v tomto ranom veku;

13. domnieva sa, že v prvom rade treba podniknúť na úrovni školy kroky, ktoré zaručia, že 
telesná aktivita a vyvážené stravovanie sa stanú súčasťou správania sa dieťaťa, vyzýva 
Komisiu, aby vypracovala usmernenia politík týkajúce sa výživy na školách a aby 
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presadzovala osvetu v oblasti výživy;

14. ďalej žiada členské štáty, miestne subjekty a školské orgány, aby sledovali a zlepšovali 
kvalitu a výživové normy školského stravovania a kontrolovali veľkosti porcií; žiada 
úplný zákaz predaja potravín a nápojov s vysokým obsahom tuku, soli a cukru na školách; 
naopak, zasadzuje sa o dostupnosť čerstvého ovocia a zeleniny v potravinových 
predajných automatoch; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili zvýšenie počtu 
vyučovacích hodín venovaných telesnej činnosti a poskytli plány na výstavbu nových 
športových zariadení pre verejnosť;

15. považuje za podstatné, aby bol na školách zakázaný každý druh sponzorstva a reklamy 
propagujúci výrobky s vysokým obsahom cukru, soli a tuku; žiada všetky športové 
organizácie a družstvá, aby prijali dobrovoľný záväzok presadzovať zdravú výživu a 
telesnú činnosť a naliehavo ich žiada, aby sa vyhýbali sponzorstvu a propagácii potravín s 
nízkou výživnou hodnotou;

16. víta reformu Komisie, ktorá umožňuje, aby sa na školách podávalo viac ovocia a zeleniny 
za predpokladu, že sa kontroluje kvalita a chemická bezpečnosť týchto produktov; vyzýva 
na väčšiu podporu organických výrobkov;

17. víta iniciatívy Komisie, ako sú napríklad zriadenie internetovej stránky „EÚ Mini-chefs“ 
(Minišéfkuchári EÚ) a ustanovenie Európskeho dňa zdravej výživy a kuchyne 8. 
novembra 2007; navrhuje organizovanie informačných kampaní na upevnenie povedomia 
ohľadom vzťahu medzi vysokokalorickými výrobkami a časovým ekvivalentom 
potrebným na spálenie kalórií, ktoré obsahujú;

Výber založený na informovanosti a dostupnosť zdravých výrobkov

18. s potešením víta záväzky, ktoré dobrovoľne prijali výrobcovia v oblasti zavádzania 
výživových kritérií pri príprave jedál;

19. žiada zákaz transmastných kyselín a naliehavo žiada členské štáty EÚ, aby sa pri kontrole 
obsahu látok v potravinách (napr. obsahu soli) riadili podľa metód osvedčených v praxi;
jednako však poukazuje na to, že by sa mali v záujme uchovania pôvodných receptov 
povoliť výnimky pre výrobky nesúce chránené označenie pôvodu (CHOP) a chránené 
zemepisné označenie (CHZO) a pre tradičné výrobky;

20. vyzýva členské štáty, aby pre ľudí s nízkym príjmom, najmä pre starších ľudí a ženy s 
deťmi, presadzovali distribúciu kupónov na nákup čerstvého ovocia a zeleniny, ktoré by v 
záujme zabezpečenia výživovej kvality výrobkov bolo možné použiť len na schválených 
miestnych trhoch;

21. vyzýva priemyselný sektor, aby dohliadal na veľkosť jednotlivých vydávaných porcií a 
poskytoval širší výber malých porcií; žiada obchodné domy, reštaurácie a 
prevádzkovateľov zariadení rýchleho občerstvenia, aby podporovali dostupnosť 
organických výrobkov za rozumnú cenu;

22. žiada Komisiu, aby urýchlila revíziu Smernice Rady 90/496/ EHS z 24. septembra 1990 o 
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označovaní nutričnej hodnoty potravín1, dbajúc, aby označovanie bolo účelné a ľahko 
zrozumiteľné pre spotrebiteľa;

Médiá a reklama

23. vyzýva prevádzkovateľov v oblasti médií, aby dobrovoľne podnikli kroky s cieľom 
zabrániť obchodnej praxi, ktorej súčasťou je mediálne uvádzanie „nezdravého jedla“ na 
trh, so zameraním na cieľovú skupinu, ktorú tvoria deti; naliehavo žiada nositeľov práv 
duševného vlastníctva, aby neposkytovali licencie na reklamu tohto typu jedla pre postavy 
z animovaných seriálov;

24. je si vedomý významu médií pokiaľ ide o informovanosť, osvetu a presviedčanie v 
spojitosti so zdravou a vyváženou výživou; jednako však považuje dobrovoľný prístup 
prijatý v návrhu smernice o audiovizuálnych službách bez hraníc2 za nepostačujúci;

25. žiada o ochranné vysielacie časy a obmedzenia televíznych reklám na nezdravé jedlo, 
ktoré sa zameriavajú najmä na deti; je presvedčený, že na európskej úrovni by sa mal 
riešiť aj problém skrytej reklamy na výrobky s nízkou výživnou hodnotou vo filmoch a 
kreslených seriáloch;

26. žiada, aby sa vytvorila ad hoc pozorovateľská inštitúcia pre oblasť mediálnej reklamy 
zameranej na deti;

Zdravotná starostlivosť a výskum

27. uznáva, že všeobecní lekári by si mali byť vedomí svojej kľúčovej úlohy pri včasnom 
rozpoznaní ľudí s rizikom nadváhy a skutočnosti, že by mali zohrávať hlavnú úlohu v boji 
proti hromadnému šíreniu obezity;

28. je presvedčený, že o potrebe plného uznania kvalifikácie zdravotných odborníkov ako 
„klinických dietetikov”, ako aj „odborníkov na výživu”; naliehavo žiada členské štáty, aby 
presadzovali prítomnosť týchto typov lekárov na školách a na všetkých pracoviskách;

29. vyzýva Komisiu, aby podporovala v praxi osvedčené lekárske metódy, ako aj informačné 
kampane o rizikách spojených s obezitou, a najmä s abdominálnou obezitou; naliehavo 
žiada Komisiu, aby poskytla informácie o rizikách domáckych diét, najmä ak je ich 
súčasťou užívanie liekov proti obezite bez lekárskeho predpisu;

30. víta zaradenie cukrovky a obezity medzi priority 7. rámcového programu venovaného 
zdraviu;

0

0      0

31. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov.

                                               
1 Ú. v. ES L 276, 6.10.1990, s. 40.
2 KOM(2005)0646 - KOM(2007)0170 - 2005/0260(COD)
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Výskyt problému nadváhy a obezity v celosvetovom meradle nadobudol charakter skutočnej a 
osobitnej epidémie, ktorá vážne ohrozuje zdravie človeka.

Práve preto je potrebné prijať na všetkých úrovniach rázne iniciatívy na zamedzenie tomuto 
javu. Zamedziť obezite, predovšetkým u detí, spoločnými opatreniami v obciach, na školách, 
v rodinách, ako aj zapojením subjektov výrobného odvetvia a z oblasti zdravotnej a sociálnej 
starostlivosti sa musí stať prioritou na medzinárodnej, európskej, vnútroštátnej a miestnej 
úrovni.

Obezita je jednou z hlavných príčin úmrtia a predovšetkým s ňou súvisia mnohé chronické 
ochorenia, napríklad cukrovka typu 2, kardiovaskulárne poruchy, vysoký krvný tlak, infarkt a 
niektoré typy nádorov.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nadváhou trpí viac ako jedna miliarda ľudí 
a viac ako 300 miliónov osôb je obéznych. V Európe sú rozmery tohto javu ešte 
znepokojujúcejšie: viac ako polovica európskej populácie trpí nadváhou a asi 6% výdavkov 
na zdravotnícku starostlivosť priamo súvisí s obezitou.

Obezita u detí prudko stúpa (22 miliónov obéznych detí v Európe), a preto by sa náležitá 
pozornosť mala venovať cieľu, ktorý stanovila WHO: zastaviť rast výskytu obezity v 
najbližších 4 alebo 5 rokoch, aby sa do roku 2015 tento trend zvrátil.

Som presvedčená, že Európa sa môže zaslúžiť o prínos pri koordinácii európskych politík v 
oblasti boja proti obezite a zastávam názor, že významný pokrok možno dosiahnuť 
prostredníctvom výskumu a výmeny osvedčených postupov na európskej úrovni.

Z tohto dôvodu vítam iniciatívu Komisie prijať integrovaný prístup k boju proti obezite 
prostredníctvom všetkých politík, v ktorom sa zohľadňujú rôzne úrovne správy. Aj zapojenie 
súkromného sektora do boja proti obezite sa javí nevyhnutné na to, aby bolo možné účinne 
čeliť tomuto problému.

Pri zohľadnení stanoviska, ktoré vyjadril Parlament v uznesení o bielej knihe P6_TA(2007)19 
sa domnievam, že text bielej knihy mal byť konkrétnejší, najmä čo sa týka prípravy 
legislatívnych opatrení na európskej úrovni, ktoré – ak by boli jasnejšie formulované – mohli 
by prispieť k boju proti obezite.

Súhlasím s názorom, že skúsenosti získané v rámci spolupráce viacerých odvetví s výrobnými 
odvetviami môžu priniesť značné výsledky. Cesta, ktorou sa uberá Komisia s iniciatívou o 
Akčnej platforme EÚ v súvislosti so stravovaním, telesnou aktivitou a zdravím, je 
bezpochybne významným krokom v oblasti zapojenia subjektov príslušného odvetvia do 
uplatňovania postupov, ktoré môžu napomáhať tomu, aby sa hodnoteniu kalorického obsahu 
výrobkov venovalo viac pozornosti. Zastávam však názor, že navrhované opatrenia sú 
nedostatočné a nerozhodnú formuláciu, ktorou sa navrhuje opätovné preskúmanie účinnosti 
prístupu navrhovaného na rok 2010, považujem za nezlučiteľnú s cieľom obmedziť mieru 
výskytu obezity u detí v nadchádzajúcich 5 rokoch navrhovaných WHO v druhom Akčnom 
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pláne EÚ na boj proti obezite na obdobie rokov 2007 – 2012.

Podľa výročnej správy Akčná platforma EÚ na rok 2007 sa 31 členov platformy zaviazalo 
realizovať 203 programových opatrení. Ak sa pozrieme na prijaté záväzky (34% zo strany 
výrobcov, 24% zo strany MVO a 14% z odvetvia distribúcie), väčšina sa týka presadzovania 
zdravého životného štýlu, výchovy a výživy a telesnej aktivity.
Opatrenia týkajúce sa označovania výživovej hodnoty potravín (17%) a reklamy a marketingu 
(11%) sú dôležité a domnievam sa, že môžu slúžiť ako zaujímavé návrhy tvoriace základ 
bezodkladných záväzných právnych predpisov na európskej úrovni, v rámci ktorých sa 
zrevidujú ustanovenia v oblasti označovania výživovej hodnoty potravín a v oblasti reklamy.

Ako poznamenali aj zástupcovia Komisie, je dôležité, aby sa na Akčnej platforme EÚ 
zúčastňovali aj športové organizácie, napríklad aj tým, že by sa zaviazali odmietať 
sponzorstvo výrobkov s vysokým kalorickým obsahom.

V zmysle tohto dobrovoľného prístupu spravodajkyňa víta vytvorenie skupiny na vysokej 
úrovni pre problematiku výživy a telesnej aktivity, ktorá umožní aj členským štátom 
vymieňať si skúsenosti a podporovať osvedčené postupy. Je potrebné, aby sa v čo možno 
najväčšom rozsahu presadzovali politiky zamerané na obmedzenie obsahu tých látok v 
potravinách, ktorých nadmerná konzumácia by mohla byť zdraviu škodlivá. Mám na mysli 
napríklad dánsky zákon z roku 2003 obmedzujúci obsah trans-tukov v jedlách na 2%, čo 
mnohí europoslanci viackrát označili za cieľ hodný nasledovania vo všetkých krajinách EÚ.
Alebo aj politiky zamerané na obmedzenie obsahu soli, ktoré sa uplatňovali napríklad v Írsku, 
presadzované Írskym úradom pre bezpečnosť potravín (FSAI) s cieľom dosiahnuť do roku 
2010 denný príjem 6 gramov. V rámci skupiny na vysokej úrovni sa takéto skúsenosti môžu 
vymieňať a rozšíriť medzi všetky členské krajiny.

Sociálne hľadisko

S nedostatočnou výživou, podvýživou a obezitou súvisí mnoho aspektov, z ktorých je 
rozhodne potrebné zohľadňovať cenu, dostupnosť a poznatky. Treba mať na pamäti 
skutočnosť, že cena niektorých potravinových výrobkov je nepriamo úmerná ich kvalite.

Nie je náhodou, že u žien z nižších sociálnych vrstiev je výskyt obezity asi šesťkrát vyšší ako 
u žien rovnakého veku, ktoré patria k majetnejším vrstvám.

Nemožno poprieť skutočnosť, že sklon ku konzumácii jedál s vysokým energetickým 
obsahom, ale chudobných na výživové látky, je často daný výberom toho, čo je ekonomicky 
výhodnejšie.

Z tohto dôvodu sa domnievam, že je potrebné zabezpečiť pomoc vo forme nákupných 
kupónov, ktorá by mala byť určená sociálne slabým vrstvám. Takisto je potrebné zabezpečiť 
v mestských častiach s ekonomicky najslabšími vrstvami výstavbu predajných centier so 
skutočne zdravými výrobkami (najmä ovocím a zeleninou) za „sociálne“ ceny, ktoré budú 
spĺňať všetky záruky kvality a bezpečnosti potravín.

Deti

Jednou z priorít bielej knihy by malo byť zníženie výskytu obezity u detí. Je dôležité, aby sme 
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našim generáciám pripravili zdravú budúcnosť.

Význam materského mlieka, vzdelávanie v oblasti stravovania a najmä venovanie sa nejakej 
telesnej aktivite, a to už od predškolského obdobia, patria medzi rozhodujúce faktory 
zdravého vývoja.

Základná úloha výchovy, a to aj výchovy k zdravej výžive, prináleží rodičom a rodine. Štátne 
zdravotnícke úrady, miestne zdravotnícke zariadenia, ako aj výrobné odvetvia by preto mali 
podporovať rozsiahle informačné kampane.

Vzhľadom na čoraz dlhší čas, ktorý deti vo fáze rastu trávia v škole, by sa školy mohli stať 
ústredným miestom integrovanej činnosti zameranej na boj proti obezite.

V prvom rade by sa na úrovni členských štátov mala zaviesť povinnosť, aby deti denne 
venovali telesnej aktivite 30 minút, ktoré odporúča WHO. Na tento účel by sa mal počas dňa 
vyhradiť dostatočný čas na telesnú výchovu.

Okrem toho je potrebné konať prostredníctvom prehodnotenia porcií a kontroly jedál 
podávaných na školách z hľadiska ich kvality a obsahu výživných látok, využívania jedální 
ako miesta na prehlbovanie poznatkov o správnom stravovaní, poskytnutia dostatočného 
množstva zariadení podporujúcich telesný pohyb aj počas prestávok (ihriská a telocvične 
prístupné mimo vyučovacích hodín), zabezpečenia toho, aby sa v rámci vyučovacích hodín 
venovaných prírodným vedám zamerala pozornosť na štúdium a pochopenie výživy a 
procesov s ňou súvisiacich, zákazu predaja mastných, presolených alebo presladených 
výrobkov v občerstveniach na školách a najmä v automatoch a organizovaním sprevádzania 
žiakov peši do školy a z nej zo strany školy.

Takisto je dôležité, aby sa na školách i na pracoviskách zabezpečila prítomnosť lekára, ktorý 
je špecialistom na výživu a dietetikom.

Domnievam sa tiež, že je dôležité, aby sa zamedzilo akejkoľvek forme reklamy nezdravých 
potravinových výrobkov, a to aj vo forme sponzorstva podujatí alebo ponúkania takého typu 
výrobkov zdarma pred školami.

Na druhej strane spravodajkyňa so znepokojením sleduje niekoľko prípadov škôl, najmä v 
krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ, v ktorých sa index telesnej hmotnosti stal súčasťou 
celkového hodnotenia žiaka. Táto myšlienka má podľa môjho názoru za následok nadmerné 
hanobenie javu obezity a vedie k bezmedznej diskriminácii detí, ktoré v dôsledku nadváhy už 
môžu mať problémy v kolektíve.

Oveľa užitočnejšie je získať deti pre konštruktívny proces, ktorý ich privedie k správnemu 
stravovaniu.

Takisto považujem za potrebné, aby sa podniky dobrovoľne zaviazali znížiť kalorický príjem 
alebo veľkosť porcií výrobkov určených prevažne deťom.

V súvislosti s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k nariadeniu o výživových a 
zdravotných tvrdeniach o potravinách by som zároveň chcela využiť túto príležitosť na to, aby 
som pripomenula, že považujem za nevyhnutné, aby zdravotné tvrdenia uvedené na 
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výrobkoch určených deťom boli vedecky preskúmané ako absolútna priorita zo strany 
Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Komisie, s cieľom zabrániť propagácii 
potravín s nepravdivým označením, ktoré z hľadiska výživy nie sú vyvážené, prostredníctvom 
uvádzania nepravdivých zdravotných tvrdení.

Starí ľudia a osoby so zdravotným postihnutím

Spravodajkyňa je presvedčená, že v súvislosti so zraniteľnými skupinami by sa mali prijať 
osobitné opatrenia. Do tejto skupiny patria napríklad starí ľudia, ktorí, najmä v prípade, že sú 
sami, trpia problémami súvisiacimi s nedostatočnou výživou, dehydratáciou atď. Mali by sa 
viesť osvetové kampane zamerané predovšetkým na ženy v menopauze, ktorými sa zdôrazní 
potreba kontroly váhy, aby sa zabránilo hromadeniu tuku súvisiaceho s hladinou hormónov 
najmä v brušnej oblasti, čo pre zdravie predstavuje vážne riziko.

Pre osoby s postihnutím je potrebné nájsť služby, zariadenia a programy určené okrem iného 
na to, aby sa im umožnilo venovať sa nejakej športovej a pohybovej činnosti.

Miestne úrady

Prevencia obezity počas celého života nie je výlučne problémom zdravotného charakteru, ale 
má aj kultúrne a sociálne dôsledky, ktoré nemôžu zostať nepovšimnuté.

Preto je nevyhnutné, aby sa na viacerých úrovniach uplatňoval globálny prístup, ktorého 
súčasťou budú aj miestne úrady a tvorcovia politiky.

Treba zvážiť prehodnotenie mestského plánovania a ako prioritu stanoviť výsadbu parkov, 
budovanie mestských telocviční, cyklistických chodníkov alebo aktívnych prostriedkov 
dopravy, čím sa umožní pravidelná telesná aktivita každý deň.

Možno by sa dalo experimentovať aj so spôsobmi kontroly koncentrácie reštaurácií s rýchlym 
občerstvením v jednej oblasti, pričom by sa tento priestor mohol poskytnúť 
maloobchodníkom s organickými alebo tradičnými výrobkami.

Miestne úrady musia teda aktívne presadzovať zdravý životný štýl s uvedomelou 
konzumáciou potravín. Európska únia by tiež mala podporovať vytvorenie sietí spájajúcich 
mestá, ktoré svojich občanov podporujú v zdravom stravovaní a telesnej aktivite.

Podpora MSP

Domnievam sa, že v neposlednom rade treba zohľadňovať potreby MSP a subjektov 
pôsobiacich v poľnohospodársko-potravinárskom odvetví.

Ozajstný pokrok, najmä v oblasti výskumu a vývoja nových, zdraviu prospešných výrobkov s 
vysokým obsahom živín, nemožno dosiahnuť, pokiaľ sa nezaručí, že subjekty, ktoré sa 
aktívne zasadzujú o takúto zmenu budú mať k dispozícii primerané nástroje vrátane 
finančných prostriedkov.

Preto navrhujem zavedenie podporných opatrení ad hoc na podporu a pomoc MSP, ktoré 
majú v úmysle vylepšiť svoje výrobky alebo ktoré chcú prehĺbiť poznatky spotrebiteľov o 
výživových hodnotách ich výrobkov.
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Šport

Všetkým európskym občanom by sa mala umožniť telesná aktivita podľa odporúčania WHO 
aspoň 30 minút denne. Iniciatívy bielej knihy o športovej činnosti a spolupráca športových 
združení by mali Európskej únii umožniť vypracovanie účinných usmernení k telesnej aktivite 
a ich šírenie prostredníctvom všetkých programov financovania EÚ: 7. rámcového programu 
výskumu,programu pre zdravie na obdobie rokov 2008 – 2013, programov Mládež v akcii,
Aktívne občianstvo a s cieľom podporovať telesný pohyb v prírode aj prostredníctvom 
programu Life +.

Ako zdôraznili viaceré strany, je takisto nevyhnutné, , aby sa na Akčnej platforme EÚ v 
súvislosti so stravovaním, telesnou aktivitou a zdravím zúčastňoval väčší počet zástupcov 
športových organizácií.

Výskum

Spravodajkyňa víta skutočnosť, že medzi priority výskumu v rámci 7. rámcového programu 
bola zaradená aj cukrovka a obezita.  V oblasti výskumu sa dá ešte mnoho urobiť. Je potrebné 
zistiť príčiny obezity a skúmať predpokladané faktory spúšťajúce vznik ochorenia, ako sú 
viróza či dedičná náklonnosť, a úlohu niektorých látok (napríklad glutamanu monosodného).

Takisto je však potrebný výskum aj v oblasti terapie, preventívnej klinickej liečby a liečby 
obezity, ktoré by sa vyznačovali maximálnou mierou ochrany zdravia pacienta. 

Reklama

Z mnohých štúdií vyplýva, že jednou z príčin obezity, najmä u detí, je propagovanie potravín 
s vysokým obsahom tukov, cukru a soli. Reklama zameraná na deti sa vysiela nielen v 
televízii, ale šíri sa aj prostredníctvom mobilných telefónov, a to vo forme sponzorstva 
športových a kultúrnych podujatí. Na tento cieľ sa často využívajú postavy animovaných 
filmov alebo známe osobnosti. Hoci oceňujem úsilie o samoreguláciu, ktoré vynaložili 
výrobné odvetvie a masovokomunikačné prostriedky, domnievam sa, že kompromisné znenie 
smernice „Televízia bez hraníc“ je neuspokojivé. Privítala by som skôr obmedzenie, pokiaľ 
ide o čas vysielania reklamy zameranej na deti, ako aj jej množstvo.

Dúfam, že Komisia bude mať záujem prehodnotiť stratégiu boja proti obezite, pričom 
zohľadní najmä otázky reklamy a marketingu.

Ochrana tradičných výrobkov

V otázke všeobecného rámca ochrany tradičných výrobkov považujem za svoju povinnosť 
spomenúť ochranu tradičných výrobkov, ktoré tvoria súčasť tradičného kultúrneho dedičstva 
európskych národov. Preto sa domnievam, že tradičné recepty by sa mali zachovávať, a to aj 
pri snahe o zmenu zloženia potravín v rámci boja proti obezite.
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