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– Resultat af drøftelserne

Konklusionerne i bilaget blev vedtaget af Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbru-

gerpolitik) den 3. juni 2005.

________________________



9803/05 bh/LSN/dep 2
DG I DA

BILAG

RÅDETS KONKLUSIONER

om fedme, ernæring og fysisk aktivitet

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION,

1. UNDERSTREGER, at traktatens artikel 152 foreskriver, at der skal sikres et højt sundhedsbe-

skyttelsesniveau ved fastlæggelsen og gennemførelsen af alle Fællesskabets politikker og ak-

tiviteter, og at artikel 153 foreskriver, at forbrugerbeskyttelseshensyn inddrages ved udform-

ningen og gennemførelsen af andre af Fællesskabets politikker og aktiviteter;

2. ERINDRER OM, at et af målene i programmet for Fællesskabets indsats inden for folkesund-

hed (2003-2008) er at fremme sundheden og forebygge sygdomme ved at inddrage sundheds-

determinanter i alle politikker og aktiviteter, især ved at udarbejde og gennemføre strategier 

og foranstaltninger vedrørende livsstilsrelaterede sundhedsdeterminanter, såsom ernæring og 

fysisk aktivitet, bl.a. med henblik på bevidstgørelse af offentligheden;

3. HENVISER TIL Rådets resolution af 14. december 2000 om sundhed og ernæring1, konklu-

sionerne fra Rådet og sundhedsministrene, forsamlet i Rådet, af 15. maj 1992 vedrørende er-

næring og sundhed2, resolutionen af 3. december 1990 om en fællesskabsaktion vedrørende 

ernæring og sundhed3, Rådets konklusioner af 2. december 2002 om fedme4, Rådets konklu-

sioner af 2. december 2003 om sund levevis5 samt Rådets konklusioner af 2. juni 2004 om 

fremme af hjertesundheden;

  
1 EFT C 20 af 23.1.2001, s. 1.
2 EFT C 148 af 12.6.1992, s. 2.
3 EFT C 329 af 31.12.1990, s. 1.
4 EFT C 11 af 17.1.2003, s. 3.
5 EUT C 22 af 27.1.2004, s. 1.
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4. UNDERSTREGER PÅ NY Den Europæiske Unions støtte til vedtagelsen af den globale stra-

tegi for kost, fysisk aktivitet og sundhed på Verdenssundhedsforsamlingen i maj 2004 og an-

erkender det afgørende bevismateriale i rapporten om kost, ernæring og forebyggelse af kro-

niske sygdomme6, som understøtter de foranstaltninger, der foreslås i den globale strategi;

5. ERKENDER, at usund levevis i stadig højere grad bidrager til den belastning, som det bety-

delige antal kroniske sygdomme udgør;

6. ERKENDER de muligheder, som fremme af sund kost og fysisk aktivitet giver for at mindske 

risikoen for en række sygdomme og helbredstruende tilstande såsom fedme, forhøjet blodtryk, 

hjertesygdomme, diabetes, slagtilfælde, osteoporose og visse kræftformer samt for at forbedre 

livskvaliteten i betydelig grad;

7. ERKENDER de gavnlige virkninger - såvel for de enkelte borgere som for de nationale sund-

hedssystemer - af sund kost og fysisk aktivitet med henblik på forebyggelse og behandling af 

kroniske sygdomme;

8. NOTERER SIG MED BEKYMRING den stigende forekomst af fedme i hele Den Europæi-

ske Union, navnlig hos børn, samt de negative følger heraf for blandt andet sundheden på 

hjerte-kar-området og type 2-diabetes;

9. ERKENDER, at det er vigtigt at afhjælpe de uligheder, der kan forekomme i medlemsstaterne 

med hensyn til fedme, kost og fysisk aktivitet;

10. ERKENDER, at fedme er en tilstand med mange forskellige årsager, der kræver en bred fore-

byggelsesstrategi, herunder en fælles indsats fra flere aktører på lokalt, regionalt, nationalt, 

europæisk og globalt plan;

  
6 Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases, Report of a joint WHO/FAO Expert 

Consultation, WHO Technical Report Series 916, 2003.
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11. ERKENDER, at det er nødvendigt at sikre inddragelse af alle aktører med henblik på at skabe 

en social bevidsthed omkring betydningen af sund kost og fysisk aktivitet, især hos børn, og 

modvirke vildledende reklamer;

12. HILSER den europæiske handlingsplatform for kost, fysisk aktivitet og sundhed, som Kom-

missionen netop har iværksat, VELKOMMEN som et vigtigt fremskridt på dette felt, der for-

ventes at bidrage til at fremme sund ernæring og fysiske aktiviteter og til at bringe den nuvæ-

rende fedmetendens til ophør gennem en beslutsom indsats fra de aktører, der er repræsenteret 

i handlingsplanen, og TILSKYNDER medlemsstaterne, til at iværksætte passende initiativer 

som led i deres samlede nationale strategi samt indgå i et samspil med den europæiske hand-

lingsplan;

13. UNDERSTREGER betydningen af at styrke sammenhængen mellem indsatsen for at fremme 

sund kost og fysisk aktivitet og andre fællesskabspolitikker, bl.a. inden for landbrugs-, trans-

port-, miljø-, kultur-, uddannelses- og forbrugerpolitik. Hver gang der forberedes ny eller re-

videret fællesskabslovgivning med konsekvenser for ernæring og fysisk aktivitet, bør der til-

stræbes et samspil med målsætningen for de sundhedspolitiske foranstaltninger. Desuden bør 

bekæmpelse af fedmeepidemien og fremme af sund kost og fysisk aktivitet integreres i dags-

ordenen for andre relevante rådssamlinger;

14. ERKENDER, at fysisk aktivitet må anses for en fast bestanddel af en sund livsstil, og at det er 

yderst vigtigt at lære at sætte pris på sport og fysisk aktivitet i skolen og i fritiden samt mod-

tage undervisning om sund levevis fra en tidlig alder;

15. UDTRYKKER DERFOR TILFREDSHED MED, at Kommissionen agter at fremlægge en 

grønbog om ernæring, fysisk aktivitet og sundhed senere på året samt forberede en meddelel-

se fra Kommissionen i 2006, der skal inddrage resultaterne af den offentlige høring, som ind-

ledes med grønbogen;
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16. OPFORDRER medlemsstaterne og i relevant omfang Europa-Kommissionen til at udforme 

og gennemføre initiativer med henblik på at fremme sund kost og fysisk aktivitet, herunder:

1) at sætte borgerne i stand til at vælge sund kost og sikre, at der er økonomisk overkom-

melige og let tilgængelige muligheder for at få sund kost

2) at øge borgernes viden om forholdet mellem kost og sundhed samt mellem energiindtag 

og energiforbrug, om kostvaner, der nedsætter risikoen for kroniske sygdomme, og om 

valg af sunde fødevarer

3) at sikre, at forbrugerne ikke vildledes af reklame- og markedsføringsaktiviteter, og 

navnlig at børns godtroenhed og begrænsede erfaring med medierne ikke udnyttes

4) at sætte sundhedspersonale, herunder ernæringseksperter, samt andre fagfolk med god-

kendte kvalifikationer på dette område, i stand til rutinemæssigt at give praktisk vejled-

ning til patienter og deres familie om fordelene ved en optimal kost og større fysisk ak-

tivitet, samt at bidrage til udveksling af god praksis på dette område

5) at opfordre de aktører, der har mulighed for at bidrage til fremme af sund kost (f.eks. 

fødevareproducenter, forarbejdningsindustrien, detailhandlere og cateringvirksomhe-

der), til at tage initiativer med dette sigte, for eksempel gennem frivillige foranstaltnin-

ger eller aftaler

6) at integrere ernæring og fysisk aktivitet i alle relevante politikker på lokalt, regionalt, 

nationalt og europæisk plan som f.eks. politikkerne til mindskelse af de skadelige virk-

ninger af umådeholdent alkoholforbrug, samt at skabe de nødvendige betingelser til 

støtte herfor

7) at overvåge tendenserne med hensyn til sund ernæring og fysisk aktivitet i befolkningen 

og videreudvikle forskningen og det videnskabelige grundlag for indsatsen på dette om-

råde, bl.a. gennem udveksling af god praksis på europæisk plan



9803/05 bh/LSN/dep 6
DG I DA

8) at fremme undervisning om og udbuddet af sund kost i skolerne, navnlig med hensyn til 

overdreven indtagelse af meget energiholdige mellemmåltider og sukkersødede læske-

drikke, og tilskynde børn og unge til at motionere dagligt

9) at udvikle aktiviteter for børn vedrørende ernæring og idræt som en integreret del af den 

almindelige sundhedsundervisning, der også bør fokusere på spørgsmål som bekæmpel-

se af rygning, umådeholdent alkoholforbrug og narkotikamisbrug samt fremme seksuel 

og mental sundhed

10) at tilskynde arbejdsgiverne til at tilbyde et udvalg af sund kost i personalekantinerne og 

eventuelt sørge for faciliteter, der tilskynder til fysisk aktivitet

11) at fremme udvikling af bymiljøer, der lægger op til fysisk aktivitet, herunder at sørge for 

sikre cykelstier og fodgængerstier.

________________________


