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BILAGA

RÅDETS SLUTSATSER

om fetma, kostvanor och motion

EUROPEISKA UNIONENS RÅD

1. ERINRAR OM att det i artikel 152 i fördraget anges att en hög hälsoskyddsnivå för 

människor skall säkerställas vid utformning och genomförande av all gemenskapspolitik och 

alla gemenskapsåtgärder och att det i artikel 153 i fördraget anges att konsumentskyddskraven 

skall beaktas när gemenskapens övriga politik och verksamhet utformas och genomförs,

2. ERINRAR OM att ett av målen i programmet för gemenskapsåtgärder på folkhälsoområdet 

(2003–2008) är att främja hälsa och förebygga sjukdomar genom att i samband med all politik 

och alla åtgärder beakta faktorer som påverkar hälsan, särskilt genom att utarbeta och 

genomföra strategier och åtgärder, bland annat för att upplysa allmänheten, i fråga om 

livsstilsrelaterade hälsofaktorer, till exempel kostvanor och motion,

3. ERINRAR om rådets resolution av den 14 december 2000 om hälsa och nutrition1, 

slutsatserna om nutrition och hälsa från rådet och medlemsstaternas hälsovårdsministrar 

församlade i rådet den 15 maj 19922, resolutionen av den 3 december 1990 om ett 

handlingsprogram för nutrition och hälsa3, rådets slutsatser av den 2 december 2002 om 

fetma4, rådets slutsatser av den 2 december 2003 om en hälsosam livsstil5 och rådets slutsatser 

av den 2 juni 2004 om förebyggande av hjärt- och kärlsjukdomar,

  
1 EGT C 20, 23.1.2001, s. 1.
2 EGT C 148, 12.6.1992, s. 2.
3 EGT C 329, 31.12.1990, s. 1.
4 EGT C 11, 17.1.2003, s. 3.
5 EUT C 22, 27.1.2004, s. 1.
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4. ERINRAR om Europeiska unionens stöd till Världshälsoförsamlingens antagande av den 

övergripande strategin om diet, fysisk aktivitet och hälsa i maj 2004 och erkänner de tungt 

vägande bevisen i rapporten Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases1, som ger 

stöd för de åtgärder som föreslås i den övergripande strategin,

5. INSER att ohälsosamma livsstilar i hög och ökande grad bidrar till ett betydande antal fall av 

kroniska sjukdomar,

6. INSER den inverkan som främjande av sunda kostvanor och motion kan ha för att minska 

risken för ett antal sjukdomar och åkommor, t.ex. fetma, högt blodtryck, hjärtsjukdomar, 

diabetes, stroke, benskörhet och vissa former av cancer, och samtidigt avsevärt förbättra 

livskvaliteten,

7. ERKÄNNER de positiva effekterna av sunda kostvanor och motion vid förebyggande och 

behandling av kroniska sjukdomar både för medborgarna och för den nationella sjuk- och 

hälsovården,

8. NOTERAR MED ORO den ökande förekomsten av fetma i hela Europeiska unionen, särskilt 

bland barn, och dess negativa följder för hälsan i form av bl.a. hjärt- och kärlsjukdomar och 

typ 2-diabetes,

9. INSER vikten av att ta itu med de skillnader som kan förekomma i medlemsstaterna när det 

gäller fetma, kost och motion,

10. INSER att fetma har flera orsaker och måste förebyggas på ett övergripande sätt, bland annat 

genom insatser av många olika intressenter på lokal, regional, nationell, europeisk och 

internationell nivå,

  
1 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. INSER att det för att skapa social medvetenhet om betydelsen av sunda kostvanor och motion, 

särskilt bland barn och för att motverka vilseledande reklam, är nödvändigt att sörja för alla 

intressenters medverkan,

12. VÄLKOMNAR kommissionens nyligen lanserade europeiska handlingsplattform för kost, 

motion och hälsa som ett viktigt framsteg på området, vilket förväntas bidra till främjandet av 

sunda kostvanor och motion och hejda den nuvarande tendensen till ökad fetma genom 

beslutsamma insatser av de intressenter som är företrädda inom plattformen, och 

UPPMANAR medlemsstaterna att ta lämpliga initiativ inom ramen för sin övergripande 

nationella strategi och att samverka med den europeiska plattformen,

13. BETONAR vikten av att stärka kopplingen mellan insatser för att främja sunda kostvanor och 

motion och annan gemenskapspolitik, t.ex. när det gäller jordbruk, transport, miljö, kultur,

utbildning och konsumentfrågor; när ny eller reviderad gemenskapslagstiftning som påverkar 

kostvanor eller motion utarbetas bör synergieffekter med de hälsopolitiska åtgärdernas syften 

eftersträvas; vidare bör arbetet mot utbredningen av fetma och främjande av sunda kostvanor 

och motion integreras i dagordningen för övriga berörda rådskonstellationer,

14. INSER att motion kan anses vara en integrerad del av en hälsosam livsstil och att det är ytterst

viktigt att lära sig att uppskatta idrott och motion i skolan och på fritiden samt att tidigt få 

utbildning i hälsosam livsföring,

15. VÄLKOMNAR i detta sammanhang kommissionens avsikt att senare i år lägga fram en 

grönbok om kostvanor, motion och hälsa och att 2006 utarbeta ett meddelande där resultatet 

av det samråd med allmänheten som inleddes i och med grönboken skall inarbetas,
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16. UPPMANAR medlemsstaterna och vid behov Europeiska kommissionen att utforma och 

genomföra initiativ som syftar till att främja sunda kostvanor och motion, bland annat genom 

att

1. ge medborgarna möjlighet att välja en hälsosam kost och garantera att sunda 

kostalternativ finns att tillgå till rimliga priser och är lätta att införskaffa,

2. utveckla medborgarnas kunskaper om sambandet mellan kost och hälsa, intag och 

förbränning av energi, kostvanor som sänker risken för kroniska sjukdomar och 

hälsosamma val av livsmedel,

3. se till att konsumenterna inte vilseleds av reklam-, marknadsförings- och 

kampanjaktiviteter och framförallt att inte barns lättrogenhet och begränsade 

medieerfarenhet utnyttjas,

4. ge yrkesverksamma på hälsoområdet, däribland kostexperter, och andra 

yrkesverksamma med erkända kvalifikationer på området möjlighet att rutinmässigt ge 

patienter och familjer praktiska råd om fördelarna med optimala kostvanor och ökad 

motion och bidra till utbyte av bästa praxis på området,

5. uppmana de intressenter som har möjlighet att främja sunda kostvanor (t.ex. de som 

producerar och bearbetar livsmedel, detaljhandlare, restauratörer) att ta initiativ i detta 

syfte, t.ex. genom frivilliga insatser eller överenskommelser,

6. integrera kostvanor och motion i all relevant politik på lokal, regional, nationell och 

europeisk nivå, till exempel politik avsedd att minska skadeverkningarna av för hög 

alkoholkonsumtion, samt skapa den miljö som krävs för att stödja detta,

7. följa tendenserna i fråga om sunda kostvanor och motion bland befolkningen och 

vidareutveckla forskningen och det vetenskapliga underlaget för insatser på området,

bland annat genom utbyte på europeisk nivå av bästa praxis,



9803/05 mru/BAS,UM,AL/ss 6
BILAGA DG I SV

8. gynna utbildning om och tillgång till hälsosamma kostval i skolorna, särskilt med tanke 

på det överdrivna intaget av energirika mellanmål och sockersötade läskedrycker, samt 

uppmuntra barn och tonåringar att motionera dagligen,

9. utveckla kost- och idrottsundervisning för barn som en integrerad del av 

hälsoutbildningen i allmänhet, vilken även bör inriktas på bekämpning av rökning, för 

hög alkoholkonsumtion och användning av narkotika, samt främja sexuell och mental 

hälsa,

10. uppmana arbetsgivarna att erbjuda hälsosamma alternativ i personalrestauranger och att 

tillhandahålla lämpliga faciliteter för motionsutövning, samt

11. gynna utveckling av stadsmiljöer som främjar motion, bland annat genom att det finns 

tillgång till säkra cykel- och gångvägar.

________________________


