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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o Beli knjigi o zdravstvenih vprašanjih v zvezi s prehrano, prekomerno telesno težo in 
debelostjo
(2007/2285(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Bele knjige o strategiji za Evropo glede vprašanj v zvezi s prehrano, 
prekomerno telesno težo in debelostjo (KOM(2007)0279),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 1. februarja 2007 o spodbujanju zdrave prehrane in 
telesne dejavnosti1,

– ob upoštevanju drugega evropskega akcijskega načrta WHO glede politike na področju 
hrane in prehranjevanja za obdobje 2007–2012, ki ga je sprejel regionalni odbor WHO za 
Evropo in Beograd 17–20 septembra 2007, in Evropske listine o boju proti debelosti, ki jo 
je sprejel regionalni urad WHO leta 2006,

– ob upoštevanju ciljev evropske ministrske konference WHO, ki je potekala v Istanbulu 
15–17 novembra 2006, skupaj z Evropsko listino o boju proti debelosti,

– ob upoštevanju Globalne strategije o prehrani, telesni aktivnosti in zdravju, ki jo je 
sprejela 57. Generalna skupščina Svetovne zdravstvene organizacije 22. maja 2004,

– ob upoštevanju sklepov Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in potrošniške 
zadeve z dne 3. junija 2005 v zvezi z debelostjo, prehrano in telesno aktivnostjo,

– ob upoštevanju sklepov zasedanja regionalnega urada WHO v Kobenhavnu leta 2006 na 
temo Telesna aktivnost in zdravje v Evropi: dokazi za ukrepanje,

– ob upoštevanju Bele knjige Komisije o športu (KOM(2007)0391),

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj 
Odbora za pravice žensk in enakost spolov, Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja ter 
Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A6-0000/2007),

A. ker sta prekomerna telesna teža in debelost naraščajoča epidemija in veliko prispevata h 
glavnim vzrokom obolevnosti v Evropi,

B. ker ima, glede na WHO, več kot 50 % odraslega prebivalstva v Evropi prekomerno 
telesno težo ali je debelih,

C. ker je več kot 3 milijonov otrok debelih in ima skoraj 22 milijonov prekomerno telesno 

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0019.
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težo ter te številke hitro naraščajo,

D. ker evropski državljani živijo v okolju, ki spodbuja debelost ter v katerem uživanje 
proizvodov z visoko kalorično vrednostjo in sedeči življenjski slog večata tveganje 
debelosti,

E. ob upoštevanju, da je telesna aktivnost najpomembnejša pri preprečevanju prekomerne 
telesne teže, in zaskrbljujoči ugotovitvi, da eden od treh evropskih državljanov v svojem 
prostem času sploh ni telesno dejaven, medtem ko evropski državljan v povprečju sedi več 
kot pet ur na dan,

F. ob upoštevanju, da je WHO z Evropsko listino o boju proti debelosti zastavila cilj 
doseganja vidnega napredka v boju proti debelosti otrok v naslednjih štirih do petih letih, 
pri čemer je cilj zaustaviti trend najpozneje do leta 2015,

G. ob upoštevanju, da bi se morali prekomerna telesna teža in debelost obravnavati s 
celostnim pristopom na različnih področjih vladne politike in različnih vladnih ravneh, 
zlasti na nacionalni in lokalni ravni,

H. ob upoštevanju socialne razsežnosti težave in zlasti dejstva, da so najvišje stopnje 
pojavnosti prekomerne telesne teže in debelosti zabeležene v nižjih socialno-ekonomskih 
skupinah; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da lahko debelost poveča neenakosti na področju 
zdravja in socialno-ekonomske neenakosti,

I. ob odobravanju vseh pobud različnih interesnih skupin za izboljšanje dialoga, izmenjave 
najboljših praks in samoregulacije, na primer Platforma EU za ukrepanje glede prehrane, 
telesne aktivnosti in zdravja, Delovna skupina za šport in zdravje ter omrežje EU za 
spodbujanje zdrave telesne aktivnosti (HEPA),

J. ob upoštevanju pomembnosti različnih tradicionalnih kuhinj, ki jih je treba ohraniti kot del 
kulturne dediščine in ki jih je treba spodbujati kot ustrezne nadomestne možnosti za hitro 
prehrano ali vnaprej pripravljena živila,

K. ob upoštevanju slabšanja razmer v sektorju trženja in dejstva, da oglaševanje živil 
predstavlja približno polovico vseh oglasov med otroškim TV programom ter da tri 
četrtine teh oglasov oglašujejo živila z visoko kalorično vrednostjo in nizko vsebnostjo 
hranil; z zaskrbljenostjo opozarja na uporabo novih oblik trženja, ki uporabljajo vsa 
tehnološka sredstva in zlasti tako imenovano „oglaševanje v video igrah“, vključno z 
mobilnimi telefoni, takojšnjim sporočanjem, video igrami in interaktivnimi igrami v 
internetu,

1. pozdravlja Belo knjigo o prehrani kot izhodišče za zaustavitev naraščanja debelosti v 
Evropi;

2. meni, da je celovit pristop na več ravneh najboljši način boja proti debelosti med 
prebivalstvom EU;

3. odobrava vzpostavitev skupine na visoki ravni za prehrano in telesno aktivnost ter sistema 
spremljanja raziskav o zdravju (EHIS) kot učinkoviti orodji oblikovalcev politike in vseh 
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udeležencev pri izboljšanju znanja in izmenjave najboljših praks;

4. priznava pomembno vlogo in učinkovitost samoregulacije; 

5. vseeno poziva k bolj opredmetenim ukrepom, usmerjenim zlasti k otrokom in ogroženim 
skupinam, kot so starejši ljudje, predvsem ženske, invalidi ter revni in brezposelni;

6. obžaluje, da v Beli knjigi ni strogih pobud za občutno zmanjšanje stopenj rasti debelosti v 
naslednjih štirih ali petih letih, kot je zahtevala WHO;

7. poziva regije in lokalne subjekte, da razvijejo skupnosti, ki spodbujajo aktivnost, zlasti v 
kontekstu urbanističnega načrtovanja: to je mogoče doseči s kombiniranjem poslovnega in 
stanovanjskega razvoja, z organiziranjem šol, javnega prevoza in dostopnih športnih 
objektov ter z zagotovitvijo kolesarskih poti in prehodov čez cesto, pri čemer se je treba 
hkrati izogniti okoljskim dejavnikom tveganja, kot so koncentracija ponudbe hitre 
prehrane, omejevanje telesne aktivnosti ter pomanjkanje pločnikov, parkov in rekreativnih 
objektov; priznava, da je tudi zmanjševanje kriminala pomembno orodje za spodbujanje 
telesne aktivnosti na prostem, zlasti med otroci in starejšimi osebami; poziva občine, da 
spodbudijo vzpostavitev omrežja „mest za zdrav življenjski slog“ s skupnimi ukrepi za boj 
proti debelosti;

8. poudarja dejstvo, da mora Evropska unija prevzeti vodilno vlogo pri oblikovanju 
skupnega pristopa in spodbujanju usklajevanja držav članic; je prepričan, da se lahko na 
področjih, kot so obveščanje potrošnikov, izobraževanje o prehrani, oglaševanje medijev, 
kmetijska proizvodnja in označevanje živil, zagotovi pomembna evropska dodana 
vrednost;

9. poudarja potrebo po zagotovitvi posebnih sredstev za mala in srednje velika podjetja, ki bi 
tem akterjem omogočila, da z razvojem novih proizvodov, informacijskih sistemov in 
načinov označevanja prispevajo k uresničevanju cilja zmanjševanja debelosti;

Prednostni cilj: otroci

10. poziva Komisijo in vse akterje, da kot prednostno nalogo določijo boj proti debelosti že v 
zgodnjih obdobjih življenja;

11. poziva k informativnim kampanjam za večanje ozaveščenosti med nosečnicami o 
pomembnosti uravnotežene prehrane in pomembnosti izključnega dojenja najmanj šest 
mesecev; opozarja, da je bilo pri dojenčkih, ki so se dojili devet mesecev, ugotovljeno 
splošno zmanjšanje tveganja za 31 %;

12. poziva Komisijo in države članice, da s strokovnjaki oblikujejo smernice za izboljšanje 
telesne aktivnosti in spodbujanje izobraževanja o prehrani že v predšolskem obdobju;

13. meni, da je treba predvsem v šolah sprejeti ukrepe za zagotovitev, da postaneta telesna 
aktivnost in uravnotežena prehrana del življenja otrok; poziva Komisijo, da razvije 
smernice o prehranski politiki v šolah in za spodbujanje izobraževanja o prehrani;

14. poleg tega poziva države članice, lokalne subjekte in šolske oblasti, da spremljajo in 
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izboljšajo kakovost in prehranske standarde šolskih obrokov ter da preverijo velikosti 
obrokov; poziva, da se v šolah v celoti prepove prodaja živil in pijač z visoko vsebnostjo 
maščob, soli ali sladkorja; svetuje, da se namesto tega v prodajnih avtomatih dajo na voljo 
sveže sadje in zelenjava; poziva države članice k zagotovitvi, da se več šolskih ur nameni 
telesni aktivnosti, in da zagotovijo načrte za gradnjo novih javnih športnih objektov;

15. meni, da je nujno, da se v šolah prepove vsako sponzorstvo in oglaševanje proizvodov z 
visoko vsebnostjo sladkorja, soli ali maščob; poziva, da se vse športne organizacije in 
klubi prostovoljno zavežejo k spodbujanju uravnotežene prehrane in telesne aktivnosti ter 
da se izognejo sponzoriranju in oglaševanju živil z nizko hranilno vrednostjo;

16. pozdravlja reformo skupne ureditve trga, ki omogoča večjo proizvodnjo sadja in 
zelenjave, namenjenih šolam, pri čemer se nadzira kakovost in kemijska varnost teh 
proizvodov; poziva k večji podpori ekološke pridelave;

17. pozdravlja pobude EU, kot je vzpostavitev spletnih mest „Mali kuharski mojstri EU“ in 
„Dan EU za zdravo prehrano in kuhanje“ 8. novembra 2007; predlaga organizacijo 
informativnih kampanj za izboljšanje ozaveščenosti o razmerju med proizvodi z visoko 
kalorično vrednostjo in trajanjem telesne aktivnosti, potrebnem za porabo teh kalorij;

Odločanje na podlagi informacij in razpoložljivost zdravih proizvodov

18. toplo pozdravlja obveznosti izvajanja meril hranilnih vrednosti za pripravo živil, ki so jih 
prostovoljno sprejeli proizvajalci;

19. poziva k prepovedi trans-maščobnih kislin in poziva države članice EU, da pri nadzoru 
vsebnosti snovi v živilih (npr. vsebnosti soli) upoštevajo dobre prakse; kljub temu 
opozarja, de je treba zagotoviti posebne izjeme za ZOP (zaščiteno označbo porekla) in 
ZGO (zaščiteno geografsko označbo) ter tradicionalne proizvode, da se ohranijo originalni 
recepti;

20. poziva države članice k spodbujanju razdeljevanja kuponov za sveže sadje in zelenjavo za 
osebe z nizkimi dohodki, zlasti za starejše osebe in ženske z otroci, ki se lahko uporabijo 
le na odobrenih lokalnih trgih s hrano, da se zagotovi hranilna vrednost proizvodov;

21. poziva industrijo, da pregleda ponudbo porcij ene velikosti in zagotovi večjo ponudbo 
manjših porcij; poziva veleblagovnice, restavracije in ponudnike hitre prehrane, da 
spodbujajo razpoložljivost ekoloških proizvodov po razumni ceni;

22. poziva Komisijo, da pospeši revizijo Direktive Sveta 90/496/EGS z dne 
24. septembra 1990 o označevanju hranilne vrednosti živil1, pri čemer naj poskrbi, da je 
označevanje smiselno in potrošnikom lahko razumljivo;

Mediji in oglaševanje

23. poziva vse nosilce dejavnosti v medijskem sektorju, da prostovoljno sprejmejo ukrepe za 
preprečevanje kakršnih koli oglaševalskih praks, ki vključujejo nezdrava živila in so 

                                               
1  UL L 276, 6.10.1990, str. 40.
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usmerjena h otrokom; poziva imetnike pravic intelektualne lastnine, da ne odobrijo 
uporabe junakov iz risank za oglaševanje takšnih živil;

24. se zaveda pomembnosti medijev pri obveščanju, izobraževanju in prepričevanju v zvezi z 
zdravo in uravnoteženo prehrano; kljub temu meni, da je prostovoljni pristop, sprejet v 
predlogu direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah brez meja1, nezadosten;

25. poziva k zaščitenim časovnim obdobjem in omejitvam reklam za nezdrava živila, posebej 
namenjenih otrokom; je prepričan, da je treba na evropski ravni obravnavati tudi težavo 
skritega umeščanja proizvodov z nizko hranilno vrednostjo v filme in risanke;

26. poziva k vzpostavitvi ad hoc observatorija za oglaševanje v medijih, namenjeno otrokom;

Zdravstveno varstvo in raziskave

27. priznava, da je treba splošne zdravnike opozoriti na njihovo pomembno vlogo pri 
pravočasnem ugotavljanju tveganja prekomerne telesne teže pri ljudeh in na dejstvo, da 
morajo biti glavni akterji v boju proti epidemiji debelosti;

28. je prepričan, da je treba v celoti priznati kvalifikacije zdravstvenih strokovnjakov, kot so 
klinični dietetiki in strokovnjaki za prehrano; poziva države članice, da spodbujajo 
prisotnost takšnih strokovnjakov na šolah in vseh delovnih mestih;

29. poziva Komisijo, da spodbuja najboljše zdravniške prakse in informativne kampanje o 
tveganjih, povezanih z debelostjo, zlasti trebušno debelostjo; poziva Komisijo, da 
zagotovi informacije o nevarnostih domačih diet, zlasti če vključujejo uporabo sredstev 
proti debelosti, ki se jemljejo brez zdravniškega recepta;

30. pozdravlja vključitev „sladkorne bolezni in debelosti“ med prednostne naloge sedmega 
okvirnega programa za zdravje;

0

0      0

31. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.

                                               
1 KOM(2005)0646 in COM(2007)0170 – 2005/0260(COD).
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OBRAZLOŽITEV

Svetovna težava prekomerne telesne teže in debelosti je zavzela že epidemične razsežnosti ter 
pomeni resno tveganje za zdravje ljudi. 

Zato je treba za odpravo te težave sprejeti jasne ukrepe na vseh ravneh. Preprečevanje 
debelosti, zlasti pri otrocih, mora biti prednostna naloga na mednarodni, evropski, nacionalni 
in lokalni ravni ter se mora prenesti v usklajeno delovanje v občinah, šolah in družinah ter 
vključevati industrijo ter zdravstvene in socialne delavce.

Debelost je eden pomembnejših vzrokov smrti ter je zlasti povezana z več kroničnimi 
boleznimi, vključno z diabetesom tipa 2, boleznimi srca in ožilja, visokim krvnim pritiskom, 
koronarno boleznijo srca in nekaterimi oblikami tumorjev.

V skladu s podatki Svetovne zdravstvene organizacije ima več kot 1 000 milijonov ljudi 
prekomerno telesno težo in več kot 300 milijonov ljudi je debelih. V Evropi je obseg pojava 
še bolj zaskrbljujoč: več kot polovica evropskega prebivalstva ima prekomerno telesno težo in 
6 % zdravstvenih stroškov je neposredno povezanih z debelostjo.
Debelost otrok izredno narašča (v Evropi je 22 milijonov otrok s prekomerno telesno težo); 
zato se je treba ustrezno osredotočiti na cilj WHO, ki želi v naslednjih štirih ali petih letih 
zaustaviti naraščanje stopenj debelosti, tako da bi se leta 2015 trend obrnil.

Prepričana sem, da lahko Evropa zagotovi dodano vrednost z usklajevanjem evropskih politik 
za preprečevanje debelosti ter da je znaten napredek med drugim mogoče doseči z iskanjem in 
izmenjavo dobre prakse na evropski ravni. 

Zato pozdravljam namen Komisije, da začne s celovitim pristopom k debelosti, ki obsega vse 
politike in različne ravni upravljanja. Za učinkovito obravnavanje težave je pomembna tudi 
vključitev zasebnega sektorja.

Vendar glede na to in ob upoštevanju stališč, ki jih je Parlament izrazil v resoluciji o zeleni 
knjigi (P6_TA (2007)19), menim, da bi moralo biti besedilo bele knjige natančnejše, zlasti pri 
navedbi evropskih zakonodajnih ukrepov, ki bi lahko, če bi bili jasnejši, pomagali 
preprečevati prekomerno telesno težo.

Strinjam se s stališčem, da lahko večsektorsko sodelovanje z industrijo prinese napredek. 
Prednostna možnost Komisije, to je Platforma EU za ukrepanje glede prehrane, telesne 
aktivnosti in zdravja, bo nedvomno pomagala vključiti zadevne subjekte v prakse izvajanja, ki 
lahko omogočijo temeljitejše ocenjevanje vsebnosti kalorij proizvodov. Na drugi strani 
predlog po mojem mnenju ni zadosten ter ima odnos „počakati in videti“, saj bo učinkovitost 
predlaganega pristopa pregledana leta 2010, zato pa ni skladen s ciljem znižanja stopenj 
debelosti otrok v naslednjih petih letih, kot predlaga WHO v svojem drugem evropskem 
akcijskem načrtu glede politike na področju hrane in prehranjevanja za obdobje 2007–2012. 

V skladu z letnim poročilom platforme EU za ukrepanje za leto 2007 se je 31 članic platforme 
zavezalo, da bo izvedlo 203 ukrepov na tem področju. V zvezi s prevzetimi zavezami (34 % s 
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strani proizvajalcev, 24 % s strani nevladnih organizacij in 14 % s strani distribucijskega 
sektorja) se največji delež nanaša na „spodbujanje zdravega načina življenja“, „izobraževanje 
in prehrano“ ter „telesno aktivnost“.

Zaveze v zvezi z označevanjem hranilne vrednosti živil (17 %) ter oglaševanjem in trženjem 
(11 %) so velike ter lahko po mojem mnenju ponudijo zanimive predloge, na katerih bi lahko 
temeljila zavezujoča evropska zakonodaja, s katero ni več mogoče dolgo odlašati in bi 
spremenila določbe o označevanju hranilne vrednosti živil in oglaševanju.

Kot so poudarili predstavniki Komisije, morajo športne organizacije prav tako sodelovati pri 
platformi EU za ukrepanje, na primer tako, da se zavežejo, da zavrnejo sponzorstvo, povezano 
s proizvodi z visoko kalorično vrednostjo.

Poročevalka v skladu s prostovoljnim pristopom pozdravlja ustanovitev skupine na visoki 
ravni za prehrano in telesno aktivnost, ki bo državam članicam omogočala izmenjavo izkušenj 
in spodbujanje dobre prakse. Največ je treba narediti za spodbujanje politik, katerih cilj je 
zmanjšanje vsebnosti prehranskih snovi, ki so lahko ob prekomernem uživanju škodljive za 
zdravje: v zvezi s tem se sklicujem na danski zakon iz leta 2003, ki omejuje vsebnost 
transmaščob v živilih na 2 %, kar je več članov Evropskega parlamenta večkrat opredelilo kot 
cilj, ki ga je treba izpolniti v vseh državah članicah. Drug primer je politika za zmanjšanje 
vsebnosti soli, na primer na Irskem, kjer nacionalni organ za varnost hrane spodbuja cilj, da se 
do leta 2010 doseže dnevni vnos 6 gramov. V okviru skupine na visoki ravni se lahko takšne 
izkušnje izmenjujejo in razširjajo med vsemi državami članicami.

Družbeni vidik

Na kakovost prehrane, nezadostno prehrano in debelost vpliva več dejavnikov, med katerimi 
je zagotovo treba upoštevati stroške, razpoložljivost in znanje. Eno od takšnih dejstev, ki jih 
je treba upoštevati, je, da je cena živil pogosto v obratnem sorazmerju z njihovo kakovostjo.

Zlasti v primeru žensk ni naključje, da je debelost približnost šestkrat bolj razširjena med 
revnimi kot med premožnejšimi.

Nedvomno drži, da priljubljenost živil z zelo visoko kalorično vrednostjo in nizko vrednostjo 
hranil pogosto narekuje njihova gospodarska primernost.

Zato menim, da je treba osebam iz zapostavljenih skupin zagotoviti pomoč v obliki kuponov. 
Poleg tega je treba zlasti v revnejših okrožjih zgraditi tržnice za živila, na katerih bi se 
prodajali zdravi naravni proizvodi (zlasti sadje in zelenjava) po „socialni“ ceni, pri čemer bi 
bila zagotovljena ustrezna kakovost in varnost živil.

Otroci

 Ena od prednostnih nalog bele knjige mora biti zmanjšanje debelosti otrok. Pomembno je, da 
se prihodnjim generacijam zagotovi zdrava prihodnost.

Dojenje, izobraževanje v zvezi z možnostmi prehranjevanja in zlasti telesna aktivnost, ki se 
začne že v predšolskem obdobju, so odločilni dejavniki za zdrav razvoj. 
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Ključno vlogo izobraževanja, vključno v zvezi s prehrano, imajo starši in družina, ki jih 
morajo pri tem podpirati obsežne obveščevalne kampanje, ki jih organizirajo nacionalni 
zdravstveni organi, lokalne zdravstvene službe in različni sektorji industrije.

Vendar bi lahko glede na to, da odraščajoči otroci vedno več časa preživijo v šoli, šole postale 
informacijske točke za celovito ukrepanje proti debelosti.

Države članice morajo najprej predvideti ustrezne določbe o obvezni 30-minutni dnevni 
telesni aktivnosti za otroke, ki jo priporoča WHO. V zvezi s tem mora biti vsak dan na 
razpolago dovolj časa za telesno vzgojo.

Sprejeti je treba tudi druge ukrepe, kot so: preveriti velikosti obrokov ter pregledati kakovost 
in hranilno vrednost šolskih obrokov; šolske jedilnice uporabiti kot kraje za razširjanje 
razumevanja pomembnosti pravilnega prehranjevanja; zagotoviti zadostne zmogljivosti za 
spodbujanje telesne aktivnosti med odmori (igrišča in telovadnice, ki morajo biti dostopna 
tudi zunaj časa pouka); priprava strokovnih učnih načrtov, ki vključujejo preučevanje ter 
razumevanje prehrane in zadevnih procesov; prepoved prodaje čezmerno mastnih, slanih ali 
sladkih živil v šolskih barih za prigrizke in zlasti v prodajnih avtomatih; ter organiziranje 
služb za spremstvo v šolo, ki bodo učence spremljale na poti v šolo in iz nje. 

Poleg tega mora v prostorih šol in delovnih mest delovati strokovnjak za prehrano ali dietetik.

Prav tako je po mojem mnenju bistveno, da se prepreči vsa dejavnost, ki podpira oglaševanje 
nezdravih živil, vključno s sponzoriranjem dogodkov ali distribucijo takšnih živil kot daril ali 
brezplačnih vzorcev zunaj šolskih poslopij. 

Na drugi strani je poročevalka zaskrbljena zaradi primerov zlasti v neevropskih državah, v 
katerih so šle nekatere šole tako daleč, da so v končno oceno uspešnosti otroka vključile 
indeks telesne mase (ITM). Menim, da je ta zamisel neprimerna, ker stigmatizira debelost in 
spodbuja pretirano diskriminacijo med otroki, ki lahko imajo zaradi prekomerne telesne teže 
težave s socializacijo.

Veliko koristneje bi bilo otroke vključiti v uspešen krog in jih tako spodbujati k razumnemu 
prehranjevanju.

Poleg tega se mora industrija prostovoljno zavezati k zmanjšanju vsebnosti kalorij ali 
velikosti obroka proizvodov, ki so predvsem namenjeni otrokom.

Končno želim v tem poročilu v zvezi s spremembo uredbe o zdravstvenih trditvah na živilih 
ponovno opozoriti na potrebo, da mora biti absolutna prednostna naloga Evropske agencije za 
varnost hrane in Komisije, da zagotovita znanstveno oceno, ki bo navedena na zdravstvenih 
trditvah za otroško hrano, da se prepreči spodbujanje prehransko neuravnoteženih proizvodov 
na podlagi neresničnih zdravstvenih trditev. 

Starejše osebe in invalidi

Poročevalka je trdno prepričana, da je treba sprejeti posebne ukrepe za skrb za ranljive 
skupine, na primer starejše osebe, zlasti tiste, ki same skrbijo zase, ki se srečujejo s težavami, 
povezanimi z nezadostno prehrano, dehidracijo itd. Pripraviti je treba kampanje, ki posebno 
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ozaveščajo ženske v menopavzi, da morajo nadzorovati svojo težo, s čimer zagotovijo, da se s 
hormoni povezane maščobne obloge ne nalagajo zlasti kot trebušna maščoba, ker to pomeni 
resno tveganje za zdravje.

Invalidi morajo imeti na voljo ustrezne službe, zmogljivosti in programe, ki jim bodo med 
drugim omogočali, da se udeležujejo športnih in gibalnih dejavnosti.

Lokalni organi

Preprečevanje debelosti v vseh življenjskih obdobjih ni le zdravstveno vprašanje, ampak ima 
tudi velike kulturne in socialne posledice, ki jih ni mogoče spregledati.

Na več ravneh je treba stalno uporabljati globalni pristop, v katerem morajo biti osrednji 
akterji lokalni organi in oblikovalci politike.

Ponovno je treba preučiti načrtovanje mest, pri čemer je treba prednost dati parkom, 
občinskim telovadnicam in športnim igriščem, kolesarskim stezam ali dejavnim načinom 
prevoza, s čimer bi se zagotovile potrebne zmogljivosti za vsakodnevno redno telesno 
aktivnost.

Prav tako je mogoče preskusiti načine za reguliranje koncentracije trga hitre prehrane na 
določenem območju, pri čemer je treba zagotoviti dovolj prostora za male trgovce na drobno, 
ki prodajajo ekološko hrano ali tradicionalne proizvode.

Lokalni organi si morajo zato dejavno prizadevati za zdrav način življenja, ki je usmerjen v 
obveščeno uživanje hrane. Poleg tega mora EU podpirati mreže, ki povezujejo kraje in mesta, 
ki si prizadevajo svoje prebivalce prepričati o koristih zdravega prehranjevanja in telesne 
aktivnosti.

Pomoč malim in srednje velikim podjetjem

Upoštevati je treba potrebe malih in srednje velikih podjetij ter drugih, ki delujejo v 
kmetijsko-živilskem sektorju.

Dejanskega napredka, zlasti v smislu raziskav in razvoja zdravih in hranljivih novih 
proizvodov, ni mogoče doseči, če glavni akterji za te spremembe nimajo zagotovljenih 
sredstev in tudi denarja, ki so za to potrebna.

Zato v zvezi s tem predlagam posebne ukrepe podpore, ki bodo spodbudili mala in srednje 
velika podjetja ter jim pomagali, da izboljšajo svoje proizvode ali ozaveščanje potrošnikov o 
vrednosti svojih živil.

Šport

Vsi evropski državljani morajo imeti možnost za vsaj 30-minutno vsakodnevno telesno 
aktivnost v skladu s priporočilom WHO. Pobude, vključene v belo knjigo športu, in 
sodelovanje s športnimi združenji morajo zagotoviti možnost, da EU oblikuje učinkovite 
smernice o telesni aktivnosti in jih vključi v vse programe, ki jih financira EU, kot so sedmi 
okvirni program za raziskave, zdravstveni program za obdobje 2008–2013, mladi v akciji, 
dejavno državljanstvo, ter spodbudi telesno aktivnost v naravnem okolju, LIFE+.
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Kot je bilo že večkrat poudarjeno, je prav tako bistveno, da so športne organizacije v večjem 
obsegu zastopane pri Platformi EU za ukrepanje glede prehrane, telesne aktivnosti in zdravja.

Raziskave

Poročevalka pozdravlja dejstvo, da sta bili „sladkorna bolezen in debelost“ vključeni med 
področja prednostnih nalog sedmega okvirnega programa. Ključno je določanje vzrokov za 
debelost, virusnih in genskih dejavnikov, ki morda vplivajo nanjo, ter vloge nekaterih snovi 
(na primer mononatrijev glutamat).

Druga področja, ki jih je treba raziskati, so vrste zdravljenja ter klinični postopki za 
preprečevanje in zdravljenje debelosti, ki jih je treba stalno predvidevati na najvišji mogoči 
stopnji varstva bolnikovega zdravja.

Oglaševanje

Veliko študij je pokazalo, da je eden od pomembnih vzrokov za debelost, zlasti pri otrocih, 
oglaševanje izdelkov z veliko vsebnostjo maščob, sladkorja ali soli. Poleg prikazovanja na 
televiziji, se oglaševanje, namenjeno otrokom, izvaja prek mobilnih telefonov in interneta ali 
v obliki sponzoriranja športnih ali kulturnih dogodkov. Junaki risank ali slavne osebe se 
pogosto uporabljajo za prenašanje sporočila. Čeprav cenim samoregulativno prizadevanje 
industrije in medijev, menim, da kompromis iz direktive o „televiziji brez meja“ ni zadosten. 
Bolje bi bilo, da se omejijo količine oglaševanja, namenjenega otrokom, in časovni bloki, v 
katerih se prikazuje.

Upam, da bo Komisija pripravljena ponovno preučiti strategijo za boj proti debelosti ter 
upoštevala zlasti posledice za oglaševanje in trženje.

Zaščita tradicionalnih proizvodov

Mislim, da moram v zvezi z obsežnim vprašanjem zaščite tradicionalnih proizvodov 
opozoriti, da je treba te proizvode zaščititi, ker predstavljajo del tradicionalne kulturne 
dediščine evropskih narodov. Čeprav je treba proizvode preoblikovati, da se prepreči 
debelost, menim, da je treba kljub temu tradicionalne recepte ohraniti.
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