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15 Μαρτίου 2005 

 ∆ΙΑΤΡΟΦΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ, - 
ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ∆ΡΑΣΗ 

 

1 – Το πρόβληµα 
Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινούνται λίγο και καταναλώνουν πολύ: πολλή 
ενέργεια, υπερβολικά πολλές θερµίδες, πολλά λίπη και ζάχαρη,  υπερβολικό αλάτι. Η 
κύρια συνέπεια είναι  η ολοένα και µεγαλύτερη αύξηση της παχυσαρκίας στην ΕΕ. Η 
αύξηση αυτή  παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις στα παιδιά και στους έφηβους. Η 
αυξητική αυτή τάση εντείνει τους κινδύνους ασθενειών και συντοµεύει τις ζωές. Το 
ανθρώπινο κόστος από την έξαρση αυτού του φαινοµένου είναι τεράστιο, ενώ το 
δηµοσιονοµικό και οικονοµικό κόστος είναι επίσης πολύ σοβαρό.  

Τα αίτια αυτής της κοινωνικής νόσου είναι πολλά. ∆εν υπάρχουν απλές λύσεις. 
∆ηµιουργήθηκε λοιπόν ένα δίκτυο εµπειρογνωµόνων για τη διατροφή και τη σωµατική 
άσκηση, που  έχει συµβουλευτικό ρόλο και θα συνδράµει  την Επιτροπή  στην κατάρτιση 
µιας στρατηγικής µε ευρεία βάση για την υποστήριξη εθνικών και τοπικών προσπαθειών 
για την αντιµετώπιση αυτής της πρόκλησης. Επίσης, στο πλαίσιο του Προγράµµατος 
δράσης για τη ∆ηµόσια Υγεία, χρηµατοδοτείται µια σειρά σχεδίων σχετικών µε τη 
διατροφή, την παχυσαρκία και τη σωµατική άσκηση. Γενικότερα, παρατηρείται 
σύγκλιση των συστάσεων στο επίπεδο των κρατών µελών και  του ΠΟΥ  για το ρόλο και 
τις κατά προσέγγιση αναλογίες των θρεπτικών ουσιών σε µια ισορροπηµένη δίαιτα. Η 
ΕΑΑΤ (EFSA) έχει σαν ρόλο την παροχή  κάθε βοήθειας  σε επικοινωνιακό επίπεδο για 
τέτοια ζητήµατα διατροφής. Φαίνεται όµως ότι ήδη χρησιµοποιούνται παρόµοια 
κριτήρια αναφοράς και για το διαιτολόγιο.  

2 – Μία πλατφόρµα για δράση 

Το πρόβληµα είναι ήδη αρκετά σοβαρό και  κατανοητό, ούτως ώστε ορισµένοι φορείς να 
είναι προετοιµασµένοι να αρχίσουν ενέργειες που  θα µπορούσαν να συµβάλουν στον 
περιορισµό της παχυσαρκίας ή την αντιστροφή των σηµερινών τάσεων. Οι φορείς αυτοί 
συγκεντρώθηκαν για να υποστηρίξουν αυτήν την πλατφόρµα.  
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 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ηγείται αυτής της πλατφόρµας, έχοντας σαν στόχο  τη 
διασφάλιση µιας προσέγγισης συνεργασίας µε προσανατολισµό την ανάληψη δράσης  
καθώς και την εναρµόνιση των δραστηριοτήτων της πλατφόρµας µε τις εργασίες του 
Ευρωπαϊκού δικτύου για τη διατροφή και τη σωµατική άσκηση, καθώς και µε τις 
συζητήσεις στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

Σκοπός αυτής της πλατφόρµας είναι να προσφέρει ένα κοινό φόρουµ για όλους τους 
ενδιαφερόµενους φορείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο οποίο :  

 (α) οι φορείς αυτοί  θα παρουσιάζουν τα σχέδιά τους προς συζήτηση  
προκειµένου να συµβάλλουν στην βασική επιδίωξη για υγιεινή διατροφή και 
σωµατική άσκηση καθώς και στην καταπολέµηση της παχυσαρκίας,   

(β) θα µπορούν να παρουσιάζονται και να εξετάζονται τα αποτελέσµατα και η 
εµπειρία των φορέων, έτσι ώστε,  σε βάθος χρόνου, να συγκεντρωθούν  
περισσότερα στοιχεία σχετικά µε τις ενέργειες που απεδείχθησαν 
αποτελεσµατικές και να προσδιοριστούν σαφέστερα οι βέλτιστες πρακτικές.  

Η πλατφόρµα δεν περιλαµβάνει ακόµα όλους τους φορείς που µπορούν να 
συµµετάσχουν,  προσφέρεται όµως για όλους όσοι επιθυµούν να δεσµευθούν  και να 
συµβάλουν στις εργασίες της. Τα προγράµµατα εργασιών της πλατφόρµας θα 
εναπόκεινται σε  βελτιώσεις ανάλογα µε την ύπαρξη νέων στοιχείων και νέας πολιτικής 
καθοδήγησης. Τα αποτελέσµατα των εργασιών αυτών θα προσφέρουν νέα δεδοµένα στη 
λεπτοµερή ανάλυση που  βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.  

Αναγνωρίζεται ότι πολλές παρόµοιες πρωτοβουλίες έχουν ήδη ξεκινήσει από 
µεµονωµένες σχολές, εταιρείες, ΜΚΟ και κοινότητες και ότι παρόµοια δίκτυα  
οργανώνονται ή  λειτουργούν ήδη σε ορισµένες περιφέρειες ή κράτη µέλη.  Η 
Πλατφόρµα λαµβάνει υπ’οψιν τις εργασίες του δικτύου εµπειρογνωµόνων και του 
κανονιστικού και νοµοθετικού προγράµµατος που εξετάζεται  για θέµατα σήµανσης 
τροφίµων και εµπορικής επικοινωνίας. . Η πλατφόρµα δεν στοχεύει στην αντικατάσταση 
των ενεργειών αυτών.  Θα επιδιώξει τον  συντονισµό µε άλλες πρωτοβουλίες, και θα 
προσπαθήσει να ενεργοποιήσει επιτυχείς κινήσεις σε αυτόν τον τοµέα που µπορούν να 
γνωστοποιηθούν σε δυνητικούς εταίρους και  υποστηρικτές της δράσης σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Πλατφόρµα ελπίζει ότι το αποτέλεσµα θα  λειτουργήσει ως 
παράδειγµα για άλλους που θα επιδιώξουν να ακολουθήσουν, και ότι θα συµβάλει στο 
συνεχιζόµενο διάλογο πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

3 – Τοµείς δράσης για  τη διατροφή και την  φυσική άσκηση 

•  Οι επιλεγέντες τοµείς δράσης από τα µέλη της Πλατφόρµας αντικατοπτρίζουν τις 
εµπειρίες τους. Είναι οι ακόλουθοι: 

•  Πληροφόρηση των καταναλωτών, συµπεριλαµβανόµενης της αναγραφής 
πληροφοριών στην ετικέτα του προϊόντος  

• Εκπαίδευση 

• Προώθηση της  φυσικής άσκησης 

• Εµπορική προώθηση και διαφήµιση  

• Σύνθεση των τροφίµων, δυνατότητα επιλογής υγιεινών τροφών, µέγεθος των µερίδων  

Οι τοµείς αυτοί αλληλοσυνδέονται και αλληλοσυµπληρώνονται και ο παραπάνω 
κατάλογος  έχει περιθώρια περαιτέρω συµπλήρωσης.  
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4 – ∆εσµεύσεις για δράση 
Τα µέλη της πλατφόρµας συµφώνησαν να  συζητούν τα σχέδια δράσης τους, 
παρουσιάζοντας όσα προτίθενται να επιτύχουν και τα µέσα που θα τους οδηγήσουν σε 
αυτόν τον στόχο. Με στόχο την πληρέστερη παρουσίαση των πόρων που θα διαθέσουν 
για αυτά τα σχέδια, οι συµµετέχοντες στην πλατφόρµα κατέληξαν στην ακόλουθη 
διαδικασία:   

• Οι περισσότεροι, από τους συµµετέχοντες στην πλατφόρµα, αν όχι όλοι, 
καταβάλλουν ήδη προσπάθειες για την αντιµετώπιση της παχυσαρκίας. Οι 
συµµετέχοντες θα  ξεκινήσουν παρουσιάζοντας  τις εκθέσεις τους  σχετικά µε τις 
δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν το 2004 καθώς και τις δραστηριότητες που 
έχουν ήδη αποφασιστεί για το 2005 και οι οποίες θα αποτελέσουν σηµείο αναφοράς.  

• Οι δράσεις που θα αναληφθούν θα καθορίζονται από τον κάθε  φορέα (ή οργανισµό - 
µέλος) στα πλαίσια διαβούλευσης µε όσους από τους συνήθεις συνεργάτες τους 
ενδιαφέρονται για την καταπολέµηση της   παχυσαρκίας. Μπορεί να µην επιλέξουν 
όλοι οι φορείς να δραστηριοποιηθούν σε όλους τους τοµείς των δράσεων που έχουν 
καθοριστεί. Οι φορείς θα επισηµαίνουν  ποιοι τοµείς δράσης καλύπτουν  τις 
δεσµεύσεις που αυτοί έχουν αναλάβει.  

• Η δέσµευση σε επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο της πλατφόρµας, µπορεί να χρειασθεί να 
εφαρµοστεί σε συµφωνία µε τοπικούς  παράγοντες και µε διαφορετικούς τρόπους σε 
εθνικό και τοπικό επίπεδο.  

• Για το 2006, στόχος είναι  η δέσµευση κάθε φορέα, ώστε να διαθέτει αυξανόµενους 
πόρους και προσπάθεια, πέρα από τις βασικές προγραµµατισµένες δραστηριότητες 
που ήδη έχουν ολοκληρώσει, για τρέχουσες ή νέες ενέργειες που προορίζονται να 
µειώσουν την παχυσαρκία. Τα σχέδια δράσης θα αναφέρουν σαφώς ποιοι 
δεσµεύονται. Όταν ένας φορέας  δεσµεύεται εξ ονόµατος µιας οµάδας ή οµοσπονδίας,  
το εύρος της δέσµευσης θα ορίζεται µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ακρίβεια. 

• Ο στόχος για το 2006 είναι να  αναληφθούν οι δεσµεύσεις από  µεγάλο αριθµό µελών, 
και να οριστούν κριτήρια αναφοράς ή πιθανοί δείκτες για τις ενέργειες και τα 
αποτελέσµατα.  

5 – Έλεγχος των  δράσεων 

• Οι φορείς θα  ελέγχουν οι ίδιοι τις επιδόσεις τους µε διαφανή, συµµετοχικό και 
υπεύθυνο τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται, η συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στην 
ανασκόπηση της προόδου και των αποτελεσµάτων, που θα εξασφαλίζει αξιοπιστία 
στα δεδοµένα. Γι’ αυτό θα απαιτηθούν νέες µέθοδοι ελέγχου. Πρόκειται για σηµείο-
κλειδί στις εργασίες της πλατφόρµας και για τον λόγο αυτό θα παρουσιάζεται και θα  
αξιολογείται εδώ.  

• Υπάρχει µια γενική επιθυµία µεταξύ των συµµετεχόντων να αναπτύξουν όχι µόνο τον 
συµµετοχικό αυτό-έλεγχο, αλλά µια πιο φιλόδοξη πρακτική ελέγχου, που θα 
περιλαµβάνει  µέτρα όπως η αξιολόγηση. Η Επιτροπή, καθώς και οι φορείς, έχουν 
δεσµευθεί να εργαστούν µε σκοπό  τον προσδιορισµό µιας τέτοιας µεθόδου  µέσα στο 
2005.  

• Η πλατφόρµα θα επανεξετάζει σε τακτά διαστήµατα τα δεδοµένα που θα 
υποβάλλονται, αντλώντας  γνώση για τις µελλοντικές κινήσεις στο σχέδιο δράσης του 
κάθε φορέα.  
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6 – ∆ιάρκεια των δεσµεύσεων 

• Όλοι οι συµµετέχοντες στην πλατφόρµα συµφωνούν ότι η διαδικασία της πλατφόρµας 
είναι µια ενδιαφέρουσα και καινοτόµα προσπάθεια. Το 2006, τα µέλη της 
πλατφόρµας θα επανεξετάσουν την πρόοδο που έχει γίνει και θα λάβουν περαιτέρω 
αποφάσεις σχετικά µε τη συνέχιση της λειτουργίας της, τη µεταρρύθµιση ή τη 
διάλυσή της, ανάλογα µε τα µέχρι τότε αποτελέσµατα, τόσο στο πλαίσιο της 
πλατφόρµας όσο και µε άλλους τρόπους, για την αντιστροφή των σηµερινών τάσεων. 
Εννοείται ότι οι συµµετέχοντες στην πλατφόρµα σήµερα, θα µπορούν τότε να 
επανεξετάσουν και τη συµµετοχή τους, και ότι νέοι φορείς µπορούν να πάρουν µέρος 
όποτε το επιθυµούν.  

7 – Άλλες πρωτοβουλίες 
Η πλατφόρµα θα χρησιµεύσει για την για την καλύτερη κατανόηση του προβλήµατος της 
παχυσαρκίας, στην ενσωµάτωση του σε ένα ευρύ φάσµα πολιτικών της ΕΕ, και στη 
µελλοντική ανάπτυξη των πεδίων δράσης.  

Για το σκοπό αυτό: 

• Η πλατφόρµα θα χρησιµεύσει επίσης ως φόρουµ για  θέµατα που δεν καλύπτονται 
ακόµη επίσηµα από τα πεδία δράσης. Στο πνεύµα αυτό θα αρχίσει, στο διάστηµα 
2005/2006,  έρευνα  για την εξεύρεση του καλύτερου τρόπου συµβολής των άλλων 
πολιτικών στην καταπολέµηση της παχυσαρκίας σε τοµείς όπως η γεωργία, το 
περιβάλλον, η εκπαίδευση και η έρευνα. Ο αρµόδιος Επίτροπος για την Υγεία θα 
συνεργαστεί µε τους συναδέλφους του και τις υπηρεσίες τους για να προσφέρει τα 
βασικά στοιχεία για τον διάλογο αυτό.  

• Η πλατφόρµα θα δραστηριοποιηθεί προς την καλύτερη γνωστοποίηση του 
προβλήµατος στα µέλη της αλλά και την καλύτερη κατανόηση βασικών 
προβληµάτων, µέσω οµάδων εργασίας µε θέµατα “τρόπος ζωής,  και φυσική άσκηση” 
και “ ενηµέρωση για την συµπεριφορά των καταναλωτών: εκπαίδευση, 
πληροφόρηση, εµπορική επικοινωνία”. Στο τέλος του 2005  θα επανεξεταστεί η 
δυνατότητα σύστασης άλλων οµάδων εργασίας, εάν το επιτρέπουν οι διαθέσιµοι 
πόροι. Υπάρχουν προτάσεις που περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, οµάδες εργασίας που 
θα  ασχολούνται µε την σήµανση των τροφίµων και  την εµπορική προώθηση και 
διαφήµιση.  

8 – Πρόσκληση για υποστήριξη 

Η Πλατφόρµα καλεί τη Λουξεµβουργιανή Προεδρία του Συµβουλίου Υπουργών να 
επιδιώξει την υποστήριξη της πρωτοβουλίας αυτής. Καλούµε το Συµβούλιο να εµπλέξει 
τις υγειονοµικές και εκπαιδευτικές αρχές των κρατών µελών και να ενθαρρύνει τους 
επαγγελµατίες της υγείας, σε τοπικό και περιφερειακό καθώς και σε εθνικό επίπεδο, να 
διαθέσουν πόρους για την ήδη προσφερόµενη ως βέλτιστη πρακτική, και να 
συνεργαστούν στενά µε τα µέλη της πλατφόρµας κατά το 2005 για να δοθεί η 
απαραίτητη ώθηση. Καλούµε όλες τις σχετικές Επιτροπές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου να υποστηρίξουν τις προσπάθειές µας.  

Η πλατφόρµα είναι ανοικτή στη συµµετοχή όλων όσοι µπορούν να συµβάλουν σε αυτήν 
µε κάποιο συγκεκριµένο σχέδιο δράσης. Θα απευθυνθούµε ιδιαίτερα στους 
επαγγελµατίες της υγείας, της εκπαίδευσης και των µέσων µαζικής επικοινωνίας για να 
επιδιώξουµε την ουσιαστική συµµετοχή τους στις εργασίες µας.  
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9 – Ιδρυτικά µέλη 
Στο σηµερινό στάδιο, οι συµµετέχοντες είναι οι εξής: 

Συντονιστής: κ. Κυπριανού εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
κ. Mars Di Bartolomeo , Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Μεγάλου 
∆ουκάτου του Λουξεµβούργου, εξ ονόµατος του Συµβουλίου Υπουργών 
κ. Karl-Heinz Florenz, Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας Τροφίµων,  εξ ονόµατος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων (ΕΑΑΤ) 
Συνοµοσπονδία των αγροτοδιατροφικών βιοµηχανιών της ΕΕ (CIAA) 
EuroCommerce 
EuroCoop 
Ευρωπαϊκό γραφείο των ενώσεων καταναλωτών (BEUC) 
European Modern Restaurants Association 
European Vending Association (EVA) 
Παγκόσµια οµοσπονδία διαφηµιστών (WFA) 
∆ιεθνής οµάδα εργασίας για την παχυσαρκία (IOTF) 
Ευρωπαϊκό δίκτυο καρδιολογικών ιδρυµάτων (EHN) 
Μόνιµη επιτροπή ευρωπαίων ιατρών  
 Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ), εκπροσωπούµενος από το κεντρικό γραφείο  
του και το περιφερειακό γραφείο για την Ευρώπη, συµβάλλει στην πλατφόρµα σε 
σχετικούς τεχνικούς τοµείς. 
 

10 – Άλλοι πιθανοί συµµετέχοντες 
Οι παρακάτω οργανισµοί έχουν αρχίσει να συµµετέχουν στην προετοιµασία της 
πρωτοβουλίας αυτής κατά τις τελευταίες εβδοµάδες. Υποστηρίζουν τις εργασίες της 
πλατφόρµας, ενώ συνεχίζουν τον προσδιορισµό των δυνατοτήτων που έχουν να 
συµµετάσχουν στην πλατφόρµα και να πραγµατοποιήσουν συγκεκριµένες συνεισφορές.  

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 

Ευρωπαϊκή ένωση γονέων µαθητών (EPA) 

Οικογενειακές οργανώσεις (COFACE, για παράδειγµα) 

European Public Health Alliance (EPHA) 

Γεωργικές οργανώσεις και συνεταιρισµοί (COPA-COGECA) 

Union National of European Paediatric Societies and Association (UNEPSA) 

Ευρωπαϊκή εταιρεία παιδιατρικής γαστρεντερολογίας και διατροφής (ESPGAN) 

Μη κυβερνητικές αθλητικές οργανώσεις (ENGSO) 

Ευρωπαϊκή οµοσπονδία ενώσεων διαιτολόγων (EFAD) 

Club Européen des diététiciens de l’enfance (CEDE) 

Ευρωπαϊκή Ένωση Εµπορικών Ονοµασιών (AIM) 

Eurochambres 

The Voice of Business in Europe (UNICE) 

Ευρωπαϊκή ένωση ραδιοτηλεόρασης (EBU) 
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Ένωση εµπορικής τηλεόρασης στην Ευρώπη (ACT) 

Συνοµοσπονδία εθνικών ενώσεων ξενοδοχείων, εστιατορίων, καφενείων και παρόµοιων 
καταστηµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο 
(HOTREC) 

Ευρωπαϊκός όµιλος τηλεοπτικών διαφηµίσεων (EGTA) 

European Association of Communication Agencies (EACA) 

Ευρωπαϊκό συµβούλιο πληροφόρησης για τη διατροφή (EUFIC) 

Ευρωπαϊκή ένωση για τη µελέτη της παχυσαρκίας (EASO) 

Ευρωπαϊκή οµοσπονδία συλλογικής εστίασης (FERCO) 

∆ιεθνές δίκτυο δράσης για τις παιδικές τροφές (IBFAN) 

 


