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MELLÉKLET

A TANÁCS KÖVETKEZTETÉSEI

az elhízásról, a táplálkozásról és a testmozgásról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA

1. EMLÉKEZTET arra, hogy a Szerződés 152. cikke szerint valamennyi közösségi politika és 

tevékenység meghatározása és végrehajtása során biztosítani kell az emberi egészségvédelem 

magas szintjét, valamint, hogy a Szerződés 153. cikke szerint a fogyasztóvédelmi 

követelményeket figyelembe kell venni az egyéb közösségi politikák és tevékenységek 

meghatározásakor és végrehajtásakor;

2. EMLÉKEZTET arra, hogy a közegészségügyre vonatkozó közösségi cselekvési program 

(2003-2008) célkitűzéseinek egyike az egészség előmozdítása és a betegségek megelőzése az 

egészséget befolyásoló tényezők ellen való fellépéssel, valamennyi politikában és 

tevékenységben, különösen olyan stratégiák és intézkedések előkészítése és végrehajtása 

révén, amelyek az életvitellel összefüggő, az egészséget befolyásoló tényezőkre vonatkoznak 

― beleértve az egészséggel kapcsolatos tudatosságra vonatkozókat is ―, mint például a 

táplálkozás, a testmozgás;

3. EMLÉKEZTET az egészségről és a táplálkozásról szóló, 2000. december 14-i tanácsi 

állásfoglalásra1, a táplálkozásról és az egészségről szóló, a Tanács és a Tanács keretében 

ülésező egészségügyi miniszterek 1992. május 15-i következtetéseire2, egy, a táplálkozásra és 

egészségre irányuló cselekvési programról szóló, 1990. december 3-i tanácsi állásfoglalásra3, 

az elhízásról szóló, 2002. december 2-i tanácsi következtetésekre4, az egészséges életmódról 

szóló, 2003. december 2-i tanácsi következtetésekre5, valamint a szív egészségének 

előmozdításáról szóló, 2004. június 2-i tanácsi következtetésekre;

  
1 HL C 20., 2001.1.23., 1. o.
2 HL C 148., 1992.6.12., 2. o.
3 HL C 329., 1990.12.31., 1. o.
4 HL C 11., 2003.1.17., 3. o.
5 HL C 22., 2004.1.27., 1. o.
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4. EMLÉKEZTET az Európai Unió támogatására az Egészségügyi Világszervezet 2004. májusi 

közgyűlésén az étrendről, a testmozgásról és az egészségről szóló globális stratégia 

elfogadására vonatkozóan, valamint elismeri az „Étrend, táplálkozás és a krónikus betegségek 

megelőzése”6 című jelentésben foglaltak bizonyító erejét, amely a globális stratégia által 

javasolt intézkedések alapjául szolgál;

5. ELISMERI az egészségtelen életmód jelentős mértékű és növekvő hozzájárulását számos 

krónikus betegséghez;

6. ELISMERI az egészséges étrend és a testmozgás ösztönzésének számos betegség és állapot 

― többek között az elhízás, a magas vérnyomás, a szívbetegség, a cukorbetegség, a stroke, a 

csontritkulás és a rák bizonyos fajtái ― kockázatának csökkentésében, továbbá az élet 

minőségének jelentős javításában rejlő lehetőségét;

7. ELISMERI az egészséges étrend és a testmozgás jótékony hatását a krónikus betegségek 

megelőzésében és kezelésében, mind az állampolgárok, mind a nemzeti egészségügyi 

rendszerek tekintetében;

8. AGGODALOMMAL VESZI TUDOMÁSUL az elhízás előfordulási hányadosának 

növekedését az Európai Unió egész területén, különösen a gyermekek körében, továbbá annak 

negatív következményeit többek között az érrendszeri megbetegedésekre és a 2. típusú 

cukorbetegségre vonatkozóan;

9. ELISMERI a tagállamok között az elhízás, az étrend és a testmozgás terén esetlegesen 

fennálló egyenlőtlenségek megoldásának fontosságát;

10. ELISMERI, hogy az elhízás egy több tényező által okozott állapot, amely átfogó megelőző 

megközelítést igényel, beleértve az érdekelt felek együttes erőfeszítéseit helyi, nemzeti, 

regionális, európai és globális szinten is;

  
6 „Étrend, táplálkozás és a krónikus betegségek megelőzése”, a WHO/FAO szakértői 

konzultáció közös jelentése, WHO Technical Report Series 916, 2003
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11. ELISMERI minden érdekelt bevonásának szükségességét az egészséges étrend és a 

testmozgás fontosságának társadalmi tudatosítása érdekében, különösen a gyermekek 

vonatkozásában, valamint a megtévesztő reklámok ellensúlyozásának szükségességét;

12. ÜDVÖZLI az étrend, a testmozgás és az egészség európai cselekvési programjának a 

Bizottság által ― e tekintetben jelentős előrelépésnek számító ― a közelmúltban történt 

elindítását, amely a programban képviselt érdekelt felek határozott fellépése révén várhatóan 

hozzájárul majd az egészséges táplálkozás és a testmozgás folytatásához, valamint a jelenlegi 

elhízási trend megállításához, valamint arra BÁTORÍTJA a tagállamokat, hogy saját átfogó 

nemzeti stratégiájuk keretében ― szükség szerint ― tegyenek kezdeményezéseket és 

szorosan működjenek együtt az európai programmal;

13. HANGSÚLYOZZA az egészséges étrend és a testmozgás ösztönzésére irányuló 

erőfeszítések, valamint egyéb közösségi politikák ― mint például a mezőgazdaság, a 

közlekedés, a környezetvédelem, a kultúra, az oktatás és a fogyasztóvédelmi politika ― 

közötti kapcsolat megerősítésének a fontosságát. Bármely, a táplálkozást és a testmozgást 

érintő új vagy felülvizsgált közösségi jogszabály előkészítése során az egészségpolitikai 

intézkedések célkitűzéseivel való összhangra kell törekedni. Ezen felül, az elhízás 

járványszerű elterjedésének az orvoslását, valamint az egészséges étrendre és testmozgásra 

való ösztönzést más Tanácsok napirendjébe is bele kell illeszteni;

14. ELISMERI, hogy a testmozgás az egészséges életmód szerves részének tekintendő, valamint, 

hogy mind az iskolai és a szabadidőben végzett sport és a testmozgás élvezetének elsajátítása, 

mind a korai életkorban elkezdett, egészséges életmódra való nevelés rendkívüli fontossággal 

bír;

15. ÜDVÖZLI, ebben az összefüggésben, a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy ez évben zöld 

könyvet adjon ki a táplálkozásról, a testmozgásról és az egészségről, valamint, hogy 2006-ra a 

zöld könyv által kezdeményezett nyilvános konzultációs gyakorlat eredményeit összesítő 

bizottsági közleményt készítsen;
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16. FELHÍVJA a tagállamokat és, szükség esetén, az Európai Bizottságot az egészséges étrend és 

a testmozgás ösztönzését célzó kezdeményezések kidolgozására és végrehajtására, amelyek:

1) lehetővé teszik, hogy az állampolgárok egészséges étrend mellett döntsenek és 

biztosítják, hogy az egészséges étrend lehetősége elérhető, megfizethető és 

hozzáférhető;

2) támogatják az állampolgárok ismeretszerzését az étrend és az egészség közötti 

kapcsolatra, az energia bevitelre és felhasználásra, a krónikus betegségek kockázatát 

csökkentő étrendekre és az élelmiszerek egészséges megválasztására vonatkozóan;

3) biztosítják, hogy a reklámok, a marketing és eladásösztönző tevékenységek nem 

tévesztik meg a fogyasztókat, valamint különösen, hogy a gyermekek hiszékenységét és 

a médiával kapcsolatos korlátozott tapasztalataikat nem használják ki;

4) lehetővé teszik, hogy az egészségügyi szakemberek, többek között a táplálkozási 

szakértők, valamint egyéb, ezen a területen elismert képesítéssel rendelkező 

szakemberek rendszeres gyakorlati tanácsadást nyújtsanak a betegeknek és a 

családoknak az optimális étrend és a fokozott testmozgás előnyeiről, továbbá, hogy 

hozzájáruljanak az e téren alkalmazott legjobb gyakorlatok cseréjéhez;

5) arra ösztönzik az érdekelteket, akiknek módjukban áll az egészséges táplálkozás 

elősegítésének támogatása (pl. élelmiszertermelőket, élelmiszer-feldolgozókat, 

viszonteladókat, ellátókat), hogy e célból kezdeményezéseket tegyenek, például 

önkéntes cselekvés vagy megállapodások formájában;

6) beépítik a táplálkozást és a testmozgást minden vonatkozó politikába ― többek között a 

túlzott alkoholfogyasztás káros hatásának csökkentését, valamint a szükséges támogató 

környezet megteremtését célzó politikákba ― helyi, regionális, nemzeti és európai 

szinten;

7) figyelemmel kísérik az egészséges táplálkozás és a testmozgás tendenciáit a lakosság 

körében, és e területen tovább fejlesztik a kutatást és a cselekvések tudományos alapját, 

többek között a legjobb gyakorlatok európai szintű cseréjén keresztül;
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8) támogatják az egészséges étrenddel kapcsolatos oktatást és az egészséges étkezés iskolai 

biztosítását, különös tekintettel az energiában gazdag harapnivalók és cukrozott 

üdítőitalok túlzott bevitelére, továbbá a gyermekeket és a tinédzsereket a rendszeres 

napi testmozgásra ösztönzik;

9) az általános egészségügyi nevelés szerves részeként táplálkozási és testnevelési 

gyakorlatokat dolgoznak ki gyermekek számára, amelyek többek között olyan témákra 

összpontosítanak, mint a dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás vagy a drogfogyasztás 

elleni küzdelem, valamint a szexuális és a lelki egészség előmozdítása;

10) arra ösztönzik a munkaadókat, hogy a munkahelyi étkezdében egészséges választékot 

kínáljanak, és hogy ― szükség szerint ― olyan létesítményeket biztosítsanak, amelyek 

a testmozgás gyakorlására ösztönöznek, valamint

11) támogatják a városi környezet olyan jellegű fejlesztését, amely testmozgásra ösztönöz, 

beleértve a biztonságos kerékpár- és gyalogos utak kialakítását is.


