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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om vitboken om hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma
(2007/2285(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av ”Vitbok om en EU-strategi för hälsofrågor som rör kost, övervikt och 
fetma” (KOM(2007)0279),

– med beaktande av sin resolution av den 1 februari 2007 om att främja goda kostvanor och 
motion1,

– med beaktande av WHO:s andra europeiska handlingsplan för en livsmedels- och 
kosthållningsstrategi 2007–2012, antagen av WHO:s regionalkommitté för Europa den 
17–20 september 2007 i Belgrad, samt den europeiska stadgan för motverkande av fetma, 
antagen av WHO:s regionalkommitté år 2006,

– med beaktande av de mål som WHO:s europeiska ministerkonferens fastställde i Istanbul 
den 15–17 november 2006, med den europeiska stadgan för motverkande av fetma,

– med beaktande av den globala strategin för kost, fysisk aktivitet och hälsa, antagen av 
WHO:s 57:e världshälsoförsamling den 22 maj 2004,

– med beaktande av slutsatserna från rådet (sysselsättning och socialpolitik, hälso- och 
sjukvård samt konsumentfrågor) av den 3 juni 2005, om fetma, kost och fysisk aktivitet,

– med beaktande av slutsatserna från WHO:s regionalkontors sammanträde i 
Köpenhamn 2006 om fysisk aktivitet och hälsa i Europa och belägg för åtgärder,

–– med beaktande av kommissionens vitbok om idrott (KOM(2007)0391),

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och 
män, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd (A6-.../2008), och av följande skäl:

A. Övervikt och fetma håller på att bli allt vanligare och bidrar till stor del till de främsta 
dödsorsakerna i Europa.

B. Enligt WHO är mer än hälften av Europas vuxna befolkning drabbad av övervikt eller 
fetma.

                                               
1 Antagna texter, P6_TA(2007)0019.
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C. Över tre miljoner barn är feta och nästan 22 miljoner är överviktiga. Dessa siffror ökar 
snabbt.

D. Europas medborgare lever i en ”fetmafrämjande” miljö där intaget av energirika produkter 
och en stillasittande livsstil har lett till en ökad risk för fetma.

E. Då fysisk aktivitet är det främsta sättet att motverka övervikt är det alarmerande att var 
tredje europé inte motionerar alls på fritiden, samtidigt som en genomsnittlig europé sitter 
ner fem timmar per dag.

F. I den europeiska stadgan för motverkande av fetma har WTO satt upp målet att synbara 
framsteg ska göras i bekämpandet av fetma bland barn under de närmaste 4–5 åren, med 
målsättningen att vända utvecklingen till senast 2015.

G. För att kunna bekämpa övervikt och fetma måste man ha en helhetssyn på situationen och 
vidta åtgärder som sträcker sig över de politiska områdesgränserna och de olika 
förvaltningsnivåerna, särskilt på det nationella och lokala planet.

H. Problemet har en social dimension, då övervikt och fetma är vanligast bland samhällets 
lägre socioekonomiska grupper och det är oroande att fetma kan komma att förstärka 
ojämlikheter när det gäller hälsa och socioekonomiska aspekter.

I. Det är positivt med alla initiativ som många olika berörda parter tar för att öka dialogen, 
utbyta bästa metoder och genomföra självreglering, till exempel den europeiska 
handlingsplattformen för kost, fysisk aktivitet och hälsa och arbetsgruppen för idrott och 
hälsa samt EU-nätverket för hälsofrämjande fysisk aktivitet (HEPA).

J. Våra olika mattraditioner är viktiga och måste bevaras som en del av vårt kulturarv och 
främjas i egenskap av goda alternativ till snabbmatskulturen.

K. Reklamsituationen förvärras allt mer och reklam för livsmedelsprodukter står för ungefär 
hälften av alla reklamsändningar under de tider då barn tittar på tv, varav tre fjärdedelar 
avser kost med högt kaloriinnehåll och lågt näringsinnehåll. Det är också oroande med 
nya reklamformer som utnyttjar alla tekniska medel, särskilt s.k. reklamspel där 
mobiltelefoner, ”instant messaging”, videospel och interaktiva Internetspel utnyttjas.

1. Europaparlamentet välkomnar vitboken om kost som en utgångspunkt för att hejda 
fetmans utbredning i Europa.

2. Europaparlamentet anser att en övergripande metod som omfattar flera nivåer är det bästa 
sättet att bekämpa fetman bland EU:s befolkning.

3. Europaparlamentet ser positivt på inrättandet av en högnivågrupp för kost och fysisk 
aktivitet och av systemet med en hälsoenkät som effektiva verktyg för beslutsfattare och 
alla andra berörda parter för att öka kunskaperna och utbyta bästa praxis.

4. Europaparlamentet framhåller hur viktigt och effektivt det är med självreglering.
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5. Europaparlamentet efterfrågar dock mer konkreta åtgärder särskilt riktade till barn och 
riskzonsgrupper som äldre personer – särskilt kvinnor – samt funktionshindrade, fattiga 
och arbetslösa.

6. Europaparlamentet beklagar att vitboken inte innehåller några förslag till kraftfulla 
initiativ för att i enlighet med WTO:s uppmaning åstadkomma en betydande minskning av 
fetmans utbredning under de närmaste 4–5 åren.

7. Europaparlamentet uppmanar regioner och lokala förvaltningar att utveckla 
”aktivitetsvänliga samhällen”, särskilt i samband med stadsplaneringen. Detta kan uppnås 
genom att man blandar kommersiella byggnader och bostäder, organiserar skolor, 
offentliga transportmedel och lättillgänglig motionsinfrastruktur samt anlägger cykel- och 
promenadvägar, samtidigt som man förhindrar ”riskfaktorer i miljön” såsom 
koncentration av snabbmatskedjor, hinder för fysisk aktivitet, frånvaro av trottoarer, 
parker och fritidsanläggningar. Parlamentet konstaterar att en sänkning av brottsligheten 
också är ett viktigt verktyg för att främja fysiska utomhusaktiviteter, särskilt bland barn 
och äldre personer. Vidare uppmanar kommissionen kommunerna att främja ett nätverk av 
”städer för en hälsosam livsstil”, som ska ta fram gemensamma åtgärder för att motverka 
fetma.

8. Europaparlamentet understryker att EU bör inta en ledande roll i utarbetandet av en 
gemensam metod samt främja samordning mellan medlemsstaterna. Parlamentet hyser 
övertygelsen att ett viktigt europeiskt mervärde kan uppnås på områden som 
konsumentinformation, näringslära, reklam i medierna, jordbruksproduktion och 
livsmedelsmärkning.

9. Europaparlamentet betonar att man måste tillgängliggöra särskild finansiering för små och 
medelstora företag så att de kan bidra till målet att minska fetman genom att ta fram nya 
produkter, informationssystem och märkning.

Vår främsta prioritering: barnen

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och alla andra parter att prioritera insatser 
för att bekämpa fetma redan från barndomen.

11. Europaparlamentet efterfrågar informationskampanjer som syftar till att öka 
medvetenheten bland gravida kvinnor om vikten av en balanserad kost och av barnen äter 
enbart bröstmjölk under minst sex månader. Parlamentet påminner om att risken för fetma 
minskar med 31 procent om barnet ammas i nio månader.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att införa riktlinjer som 
tagits fram av experter för att få människor att röra på sig mer redan i förskoleåldern och 
att främja medvetenhet om kosthållning redan så tidigt i livet.

13. Europaparlamentet anser att det framför allt är i skolan som man måste vidta åtgärder för 
att säkerställa att fysisk aktivitet och välavvägd kost blir en del av barnets 
beteendemönster. Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta riktlinjer för 
koststrategier i skolan och för ökad medvetenhet om näringslära. 



PE398.631v01-00 6/12 PR\700197SV.doc
Delvis extern översättning

SV

14. Europaparlamentet uppmanar dessutom medlemsstaterna, de lokala myndigheterna och 
skolförvaltningarna att övervaka och höja skolmåltidernas kvalitet och näringsriktighet 
samt att se över portionsstorlekarna. Vidare efterfrågar parlamentet ett totalförbud mot 
försäljning av livsmedelsprodukter och drycker med hög fett-, salt- eller sockerhalt i 
skolorna och förespråkar att man istället fyller varuautomaterna med färsk frukt och 
grönsaker. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att fler skoltimmar ägnas åt 
fysisk aktivitet och att utarbeta planer för anläggandet av nya offentliga 
idrottsanläggningar.

15. Europaparlamentet anser att det är oerhört viktigt att förbjuda alla former av sponsring och 
reklam för produkter med hög socker-, salt- eller fetthalt i skolor. Parlamentet begär att 
alla idrottsorganisationer och idrottsteam frivilligt åtar sig att främja en balanserad 
kosthållning och fysisk aktivitet och uppmanar dem att undvika sponsring och reklam för 
livsmedel med lågt näringsvärde.

16. Europaparlamentet välkomnar reformen av den gemensamma organisationen av 
marknaden, som möjliggör produktion av mer frukt och grönsaker som ska serveras i 
skolorna, förutsatt att dessa produkters kvalitet och kemiska säkerhet kontrolleras. 
Parlamentet uppmuntrar till ökat stöd för organisk produktion.

17. Europaparlamentet välkomnar EU-initiativ som exempelvis skapandet av webbplatsen 
”EU mini chefs” och EU-dagen för hälsosam mat och matlagning den 8 november 2007. 
Parlamentet föreslår att man anordnar informationskampanjer för att öka medvetenheten 
om kopplingen mellan energirika produkter och den tid av fysisk aktivitet som krävs för 
att förbränna deras kaloriinnehåll.

Medvetna val och tillgång till hälsosamma produkter

18. Europaparlamentet ser mycket positivt på de frivilliga åtaganden som producenter tagit för 
att tillämpa näringskriterier för livsmedelssammansättningen.

19. Europaparlamentet begär att det införs ett förbud mot transfettsyror och uppmanar 
EU-medlemsstaterna att följa god praxis i fråga om kontroller av ämnesinnehållet i 
livsmedel (t.ex. salthalten), men påpekar att man bör införa särskilda undantag för 
produkter med skyddad ursprungsbeteckning och skyddad geografisk beteckning samt för 
traditionella produkter, för att bevara originalrecepten.

20.Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja utdelningen av kuponger för 
färsk frukt och grönsaker för låginkomsttagare – särskilt äldre personer och kvinnor med 
barn – vilka bara får användas vid lokala livsmedelsmarknader, så att produkterna har en 
garanterat god näringskvalitet.

21. Europaparlamentet uppmanar näringslivet att se över storlekarna på portionsförpackningar 
och tillhandahålla ett större utbud av mindre portionsstorlekar. Dessutom uppmanar 
parlamentet livsmedelsaffärer, restauranger och snabbmatsrestauranger att tillhandahålla 
organiska produkter till rimliga priser.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skynda på översynen av rådets 
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direktiv 90/496/EEG av den 24 september 1990 om näringsvärdesdeklaration för 
livsmedel1 och se till att märkningen är ändamålsenlig och lättförståelig för 
konsumenterna.

Medier och reklam

23. Europaparlamentet uppmanar alla aktörer inom mediesektorn att vidta frivilliga åtgärder 
för att förhindra alla typer av reklam för ”ohälsosam kost” som riktar sig till barn i 
medierna. Parlamentet riktar även en stark uppmaning till upphovsrättsinnehavare att inte 
tillåta att tecknade seriefigurer används i reklam för denna typ av kost.

24. Europaparlamentet är medvetet om mediernas betydelse när det gäller att informera, 
medvetandegöra och få människor övertygade om vikten av en hälsosam och balanserad 
kost. Parlamentet anser dock att den metod med frivilliga åtaganden som fastställs i 
direktivet ”Audiovisuella medietjänster utan gränser”1 inte är tillräcklig.

25. Europaparlamentet efterfrågar skyddade tider och begränsningar av reklam för 
ohälsosamma kostprodukter som riktar sig särskilt till barn. Parlamentet anser att 
problemet med dold produktplacering av produkter med lågt näringsvärde i filmer och 
tecknade serier bör tas upp också på europeisk nivå.

26. Europaparlamentet begär att det inrättas ett särskilt observationsorgan för mediereklam 
som riktar sig till barn.

Hälsovård och forskning

27. Europaparlamentet menar att allmänläkare måste medvetandegöras om sin viktiga roll när 
det gäller att tidigt upptäcka när människor riskerar att bli överviktiga och att de bör 
utgöra de främsta aktörerna i kampen mot fetmaepidemin.

28. Europaparlamentet anser att man måste till ge ett fullt erkännande åt de kvalifikationer 
som hälsovårdspersonal som ”kliniska dietister” och ”nutritionister” har. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att främja tillgången till sådan hälsovårdspersonal i skolan och 
på alla arbetsplatser.

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja bästa medicinska praxis och 
informationskampanjer om fetmarelaterade risker, särskilt risker kopplade till bukfetma. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla information om riskerna med 
bantningskurer som sker i hemmet, särskilt om de inbegriper läkemedel mot fetma som 
intas utan medicinsk föreskrivning.

30. Europaparlamentet välkomnar det faktum att ”diabetes och fetma” inbegripits som en 
prioriterad fråga inom det sjunde ramprogrammet för hälsa.

31. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen och till medlemsstaternas regeringar och parlament.

                                               
1 EGT L 276, 6.10.1990, s. 40.
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MOTIVERING

Det globala problemet med övervikt och fetma har antagit rent epidemiska proportioner och 
utgör en allvarlig risk för människors hälsa.

Det är därför vi måste vidta entydiga åtgärder på varje nivå för att motverka denna företeelse. 
Kampen mot fetma, särskilt bland barn, måste prioriteras internationellt, inom EU, nationellt 
och lokalt, och omvandlas till gemensamma åtgärder i kommuner, skolor och familjer samt 
involvera industrin, hälso- och sjukvården och den sociala sektorn.

Fetma är en av de främsta dödsorsakerna och hänger nära samman med många kroniska 
sjukdomar, däribland typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, 
kranskärlssjukdomar och vissa cancerformer.

Enligt Världshälsoorganisationen är mer än en miljard människor överviktiga och fler än 
300 miljoner feta. I Europa är företeelsen än mer alarmerande – mer än halva 
Europas befolkning är överviktig och cirka 6 procent av hälso- och sjukvårdsutgifterna har en 
direkt koppling till fetma.

Fetman bland barn ökar mycket snabbt (det finns 22 miljoner överviktiga barn i Europa) och 
nödvändig uppmärksamhet bör därför riktas mot WHO:s mål att stoppa ökningen av fetma 
inom de närmaste fyra till fem åren, så att trenden kan vändas till 2015.

Jag är övertygad om att Europa skulle kunna bidra positivt genom att samordna EU-politiken 
för att motverka fetma och stora framsteg kan uppnås genom forskning och utbyte av god 
praxis på EU-nivå. 

Jag välkomnar därför kommissionens initiativ att inleda en integrerad strategi för 
fetmabekämpning som omfattar alla politikområden och förvaltningsnivåer. Även den privata 
sektorn måste engageras för att man ska kunna hantera problemet på ett effektivt sätt.

Med tanke på de åsikter som parlamentet uttryckte i sin resolution om grönboken 
(P6_TA(2007)0019) anser jag dock att vitboken borde ha varit mer konkret, särskilt att den 
borde ha stadgat om europeiska lagstiftningsåtgärder som, om de var mer stringenta, skulle 
kunna bidra till kampen mot fetma.

Jag delar åsikten att ett samarbete med flera sektorer av näringslivet kan ge viktiga resultat. 
Det alternativ som kommissionen föredrar, det vill säga den europeiska handlingsplattformen 
för kost, fysisk aktivitet och hälsa, kommer utan tvekan att bidra till att involvera de berörda 
parterna i tillämpningen av praxis som gör att större vikt läggs vid bedömningen av 
produkters kaloriinnehåll. Samtidigt går förslagen enligt min uppfattning inte tillräckligt 
långt. Inställningen att vi bör vänta och se och kontrollera hur effektiv den föreslagna 
strategin är först 2010 stämmer inte överens med målet att minska fetman bland barn inom de 

                                                                                                                                                  
1 KOM(2005)0646 och KOM(2007)0170 – 2005/0260(COD).
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närmaste fem åren i enlighet med WHO:s förslag i dess andra handlingsplan för livsmedel och 
kost för Europa 2007–2012.

Enligt den europeiska handlingsplattformens årsrapport för 2007 har 31 av plattformens 
medlemmar åtagit sig att genomföra 203 åtgärder. De flesta av de åtaganden som har gjorts 
(34 procent av producenter, 24 procent av icke-statliga organisationer och 14 procent av 
distributionssektorn) avser ”främjande av en sund livsstil”, ”utbildning och kost” och ”fysisk 
aktivitet”.

Åtagandena avseende märkning av näringsinnehåll (17 procent) och reklam och 
marknadsföring (11 procent) är betydande och skulle enligt min uppfattning kunna ge upphov 
till intressanta förslag som kan ligga till grund för nödvändig bindande EU-lagstiftning om en 
översyn av bestämmelserna om märkning av näringsinnehåll och reklam.

Som kommissionens representanter själva har påpekat bör även idrottsorganisationer ingå i 
den europeiska handlingsplattformen. De kunde eventuellt lova att vägra att godta sponsring 
kopplad till produkter med högt kaloriinnehåll.

Föredraganden ser i enlighet med metoden med frivillighet positivt på att det inrättats en 
högnivågrupp för frågor som rör kost och fysisk aktivitet, som kommer att göra det möjligt 
för medlemsstaterna att utbyta erfarenheter och uppmuntra till god praxis. Man bör i största 
möjliga utsträckning främja strategier för att minska användningen av livsmedelsämnen som 
kan vara hälsoskadliga vid överdriven konsumtion. Här tänker jag bl.a. på den danska lag från 
2003 som begränsar innehållet av transfetter i livsmedel till 2 procent, vilket många 
parlamentsledamöter vid upprepade tillfällen har angett som ett mål som bör uppnås i alla 
medlemsstater. Ett annat exempel är Irlands strategi för att minska saltinnehållet, som drivits 
på av landets nationella myndighet för livsmedelssäkerhet (FSAI) i syfte att uppnå ett högsta 
dagligt intag på 6 gram fram till 2010. Inom högnivågruppen kan alla medlemsstater utbyta 
och sprida erfarenheter av detta slag.

Den sociala aspekten

Många olika faktorer är inblandade i dålig kost, felnäring och fetma – utan tvekan ingår 
kostnad, tillgänglighet och kunskap bland de aspekter som måste beaktas. En omständighet 
man bör tänka på är att priset på en livsmedelsprodukt i många fall står i omvänd proportion 
till dess kvalitet.

Det är ingen slump att fetma, särskilt bland kvinnor, är omkring sex gånger vanligare bland 
fattiga än bland mer välbeställda personer i samma ålder.

Det är utan tvekan så att förkärleken för livsmedel med mycket högt kaloriinnehåll men lågt 
näringsvärde ofta dikteras av ekonomiska hänsyn.

Jag anser därför att stöd bör ges i form av kuponger till mindre gynnade grupper i samhället. 
Dessutom bör det, särskilt i städernas fattigare områden, anläggas livsmedelsmarknader i syfte 
att sälja hälsosamma produkter (särskilt frukt och grönsaker) till ett ”socialt” pris, samtidigt 
som man garanterar produkter av god kvalitet och hög livsmedelssäkerhet.
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Barn

En av prioriteringarna för vitboken bör vara att minska fetman bland barn. Det är viktigt att ge 
våra generationer en frisk framtid.

Amning, medvetenhet om kostalternativ och, framför allt, fysisk aktivitet med början i 
förskoleåldern är avgörande faktorer för en sund utveckling.

Det är föräldrarna och familjen som är viktigast för barnens fostran, bland annat i fråga om 
kosten, varför man bör stödja omfattande specifika informationskampanjer som anordnas av 
nationella hälsovårdsmyndigheter, lokala vårdtjänster och näringslivets olika grenar.

Med tanke på de allt längre skoldagarna för växande barn skulle skolorna dock kunna göras 
till ett fokusområde för integrerade åtgärder för att motarbeta fetma.

För det första bör medlemsstaterna göra det obligatoriskt med 30 minuters daglig fysisk 
aktivitet för barn, i enlighet med WHO:s rekommendationer. I detta syfte bör tillräcklig tid 
avsättas varje dag för skolidrott.

Även andra åtgärder bör vidtas, såsom att se över portionsstorlekarna och kontrollera 
skolmåltidernas kvalitet och näringsvärde, utnyttja skolmatsalarna till att öka medvetenheten 
om näringslära, se till att det finns gott om plats för fysisk aktivitet på rasterna (lekplatser och 
idrottshallar, som även bör vara tillgängliga efter skoltid), upprättande av naturvetenskapliga 
kursplaner som innefattar studier och förståelse av näringslära, förbud mot försäljning av feta, 
salta eller söta livsmedel i skolkafeteriorna och, framför allt, i varuautomaterna, samt 
organiserade promenader för eleverna till och från skolan. 

Vidare bör det finnas en nutritionist eller dietist tillgänglig i såväl skolorna som på 
arbetsplatserna.

Enligt min uppfattning är det även viktigt att förhindra all reklam för onyttiga 
livsmedelsprodukter, även i form av sponsring av evenemang eller utdelning av sådana 
produkter som gåvor eller gratisprover utanför skolor. 

Samtidigt är föredraganden bekymrad över de fall, för det mesta i länder utanför Europa, där 
vissa skolor har gått så långt att de inbegriper barnets BMI (body mass index) i den slutliga 
bedömningen av dess skolresultat. Jag anser att denna idé bidrar till att brännmärka fetma på 
ett otillbörligt sätt och underblåser en överdriven diskriminering mot barn som kan ha sociala 
problem på grund av sin övervikt.

Det skulle vara mycket mer förnuftigt att uppmuntra barn till att bidra aktivt till en positiv 
utveckling som gör att de äter förnuftigt.

Industrin bör dessutom frivilligt åta sig att minska kaloriinnehållet eller portionsstorlekarna i 
produkter som främst är riktade till barn.

När det gäller ändringen av förordningen om hälsopåståenden vill jag avslutningsvis i detta 
betänkande ta tillfället i akt att upprepa EFAS och kommissionen absolut måste lägga högsta 
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prioritet vid vetenskapliga bedömningar av hälsopåståendena på livsmedelsprodukter som 
riktar sig till barn, i syfte att förhindra att näringsmässigt obalanserade produkter främjas mot 
bakgrund av osanna hälsopåståenden.

Äldre och handikappade

Jag anser verkligen att specifika åtgärder bör vidtas för sårbara grupper, till exempel äldre 
personer, särskilt ensamma äldre, som lider av problem kopplade till felnäring, uttorkning 
osv. Särskilda kampanjer bör genomföras för att uppmärksamma kvinnor i klimakteriet på 
behovet av att hålla koll på sin vikt så att hormonrelaterade fettdepåer inte omvandlas till 
framför allt bukfett, eftersom det utgör en stor hälsorisk.

Funktionshindrade personer bör erbjudas särskilda tjänster, hjälpmedel och program för bland 
annat idrott och motorsport.

Lokala myndigheter

Förebyggande av fetma i varje skede i livet är inte bara ett hälsoproblem, utan har även stora 
kulturella och sociala följder som man inte kan bortse från.

En global strategi måste därför tillämpas på många nivåer, där förkämparna bör vara lokala 
myndigheter och beslutsfattare.

Man måste överväga en omstrukturering av våra städer, varvid prioritet måste ges åt parker, 
kommunala idrottsanläggningar, cykelvägar och aktiva transportsätt, vilket ger möjlighet till 
regelbunden fysisk aktivitet varje dag.

Man skulle även kunna prova olika sätt att reglera koncentrationen av snabbmatsrestauranger 
i ett visst område, samtidigt som man erbjuder små återförsäljare av organiska eller 
traditionella produkter tillräckligt utrymme.

De lokala myndigheterna bör därför aktivt förespråka en sund livsstil som är inriktad på 
välinformerad konsumtion. EU bör dessutom stödja inrättandet av stadsnätverk för att 
övertyga medborgarna om fördelarna med nyttig kost och fysisk aktivitet.

Stöd till små och medelstora företag

Man måste beakta behoven hos små och medelstora företag och andra som verkar i sektorn 
för livsmedel från jordbruket.

Det kan inte ske några verkliga framsteg, särskilt när det gäller forskning och utvecklingen av 
nya hälsosamma produkter, om man inte tillhandahåller nödvändiga instrument, bland annat 
finansiering, för dem som står bakom denna förändring.

Därför föreslår jag specifika stödåtgärder för att uppmuntra och hjälpa små och medelstora 
företag som vill förbättra sina produkter eller öka konsumenternas kännedom om deras 
näringsvärde.
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Idrott

Alla europeiska medborgare bör kunna ägna sig åt fysisk aktivitet, i linje med 
WHO:s rekommendation om att man bör röra på sig minst 30 minuter per dag. Initiativen i 
vitboken om idrott och samarbetet med idrottsföreningar bör ge EU möjlighet att upprätta 
effektiva riktlinjer om fysisk aktivitet och föra in dem i alla EU-finansierade program, det vill 
säga sjunde ramprogrammet för forskning, hälsoprogrammet 2008–2013, Aktiv ungdom och 
Aktivt medborgarskap, och även uppmuntra till fysisk aktivitet i naturen genom LIFE+.

Såsom har påpekats på flera håll är det även nödvändigt att idrottsorganisationerna får fler 
företrädare i den europeiska handlingsplattformen för kost, fysisk aktivitet och hälsa.

Forskning

Föredraganden välkomnar att ”diabetes och fetma” har inkluderats bland de prioriterade 
forskningsområdena i sjunde ramprogrammet. Mycket kan fortfarande åstadkommas inom 
forskningen. Det är viktigt att fastställa orsakerna till fetma, de bidragande virala och 
genetiska faktorer som är inblandade och vilken roll vissa ämnen spelar (exempelvis 
mononatriumglutamat).

Man bör även bedriva forskning om medicinska behandlingar för att förebygga och bota 
fetma, vilka undantagslöst bör baseras på största möjliga skydd för patientens hälsa.

Reklam

I många studier har det fastställts att en av de bidragande orsakerna till fetma, särskilt bland 
barn, är reklam för produkter med högt fett-, socker- eller saltinnehåll. Reklam riktad till barn 
visas inte bara på TV, utan sker även via mobiltelefon och Internet och i form av sponsring av 
idrotts- eller kulturevenemang. Seriefigurer eller kända personer används ofta för att föra ut 
budskapet. Trots att jag uppskattar industrins och mediernas självreglering anser jag inte att 
kompromissen i direktivet om television utan gränser är tillfredsställande. Jag skulle ha 
föredragit begränsningar av mängden reklam riktad till barn och av de tider då sådan reklam
får visas.

Jag hoppas att kommissionen är villig att se över strategin för att bekämpa övervikt så att den 
specifikt omfattar de konsekvenser som följer av reklam och marknadsföring.

Skydd för traditionella produkter

När det gäller den breda frågan om skydd för traditionella produkter måste jag påpeka att 
dessa produkter bör skyddas på grund av att de ingår i de europeiska folkens traditionella 
kulturarv. Därför anser jag att traditionella recept bör bevaras trots målet att omarbeta 
produkter i syfte att motarbeta fetma.
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