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1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ  

Στην κακή διατροφή και την ανεπαρκή σωµατική άσκηση οφείλονται 6 από τους 7 
κυριότερους παράγοντες κινδύνου για εµφάνιση προβληµάτων υγείας στην Ευρώπη, 
σύµφωνα µε τον ΠΟΥ, βλ. σχήµα 1 του παραρτήµατος. Εκτιµάται ότι το 80% των καρδιακών 
παθήσεων, των εγκεφαλικών επεισοδίων και του διαβήτη τύπου 2 καθώς και το 40% των 
καρκίνων θα µπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν εξέλιπαν παράγοντες κινδύνου που έχουν 
σχέση µε τον συνήθη τρόπο ζωής (συµπεριλαµβανοµένου του καπνίσµατος). 

Υπάρχουν στοιχεία ότι τα ποσοστά υγιεινής διατροφής και σωµατικής άσκησης µειώνονται 
στην ΕΕ καθώς τα ποσοστά παχυσαρκίας και υπερβολικού βάρους αυξάνονται. Τα στοιχεία 
δείχνουν ότι σε 19 από τα 27 κράτη µέλη οι µέσοι ∆ΜΣ (δείκτες µάζας σώµατος) βρίσκονται 
άνω του ενδεδειγµένου από την άποψη της υγείας ∆ΜΣ των 25 kg/m2, βλ. σχήµα 2 του 
παραρτήµατος.  

Εάν υποτεθεί ότι θα υπάρξει γραµµική αύξηση και εάν δεν υπάρξουν παρεµβάσεις, ο 
επιπολασµός της παχυσαρκίας στην ΕΕ-27 εκτιµάται ότι θα φθάσει το 20,1% το 2020, βλ. 
σχήµα 3 του παραρτήµατος. 

Οι υποθέσεις που αποτελούν τη βάση για τους ανωτέρω υπολογισµούς ενδέχεται να είναι 
συντηρητικές προβλέψεις. Για παράδειγµα, κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1980 στις ΗΠΑ 
σηµειώθηκε µια πολύ πιο απότοµη καµπύλη. ∆εύτερον, η ανάλυση δεν λαµβάνει υπόψη το 
ρυθµό µε τον οποίο η παχυσαρκία και το υπερβολικό βάρος αυξάνονται στα παιδιά. 
Υπάρχουν στοιχεία ότι η παιδική παχυσαρκία αυξάνεται σταθερά και ότι ο µεγαλύτερος 
επιπολασµός παρατηρείται στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου, βλ. σχήµατα 4 και 5 του 
παραρτήµατος. 

Ο επιπολασµός της παχυσαρκίας φαίνεται ότι αυξάνεται προχωρώντας στην ενήλικη ζωή και 
τα υψηλότερα ποσοστά ενηλίκων παχυσάρκων εντοπίζονται σε ενήλικες 50 και 60 ετών. Οι 
διαφορές όσον αφορά το φύλο δεν είναι οµοιόµορφες ως προς την παχυσαρκία.  

Η πρόσληψη αλατιού αποτελεί µια άλλη πτυχή της διατροφής που προκαλεί προβλήµατα 
υγείας (ιδιαίτερα καρδιαγγειακές παθήσεις και εγκεφαλικά επεισόδια). Τα δεδοµένα δείχνουν 
ότι η πρόσληψη αλατιού στην ΕΕ είναι κατά πολύ µεγαλύτερη της συνιστώµενης πρόσληψης 
των 5 g χλωριούχου νατρίου την ηµέρα και ότι ανέρχεται σε 9-11 g την ηµέρα, η µεγαλύτερη 
ποσότητα των οποίων προέρχεται από µεταποιηµένα τρόφιµα. Τα µακροπρόθεσµα 
προγράµµατα συνολικής µείωσης του αλατιού έχουν αποδειχθεί πολύ αποτελεσµατικά 
επιφέροντας οφέλη για την υγεία. Για παράδειγµα, σε σχέδιο στη Βόρεια Καρελία της 
Φινλανδίας η µέση µείωση κατά 30-35 % της πρόσληψης αλατιού η οποία καταγράφηκε σε 
διάστηµα 30 ετών στη Φινλανδία συσχετίστηκε µε την εντυπωσιακή µείωση κατά 75 % έως 
80 % της θνησιµότητας του πληθυσµού ηλικίας κάτω των 65 ετών από εγκεφαλικά επεισόδια 
και καρδιαγγειακές παθήσεις.  

Οι αιτίες της κακής διατροφής, της ελλιπούς σωµατικής άσκησης και της αύξησης του 
υπερβολικού βάρους/παχυσαρκίας είναι σύνθετες και πολυπαραγοντικές καθώς έχουν σχέση 
µε διαφορετικούς παράγοντες, όπως το διεθνές εµπόριο· η γεωργική πολιτική· οι γνώσεις, η 
στάση και η ευαισθητοποίηση στο θέµα της διατροφής καθώς και οι διαθέσιµες επιλογές 
τροφίµων· οι ευκαιρίες και τα κίνητρα για σωµατική άσκηση που µε τη σειρά τους 
επηρεάζονται από το φυσικό περιβάλλον, την πολιτική των σχολείων, τις συνήθειες της 
οικογένειας κ.λπ.  
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Υπάρχουν στοιχεία ότι οι Ευρωπαίοι τρώνε πιο πολύ και ότι η διατροφή τους δεν είναι 
ισορροπηµένη. Τα στοιχεία του Οργανισµού Επισιτισµού και Γεωργίας δείχνουν ότι κατά την 
περίοδο 1961-2001, η ενέργεια που παρασχέθηκε από τρόφιµα αυξήθηκε κατά 15% στην 
Ευρώπη. Υπάρχουν επίσης στοιχεία ότι το ποσοστό της συνολικής ενέργειας από την 
κατανάλωση λίπους αυξήθηκε ελαφρώς την περίοδο 1996-1998 και ότι η πρόσληψη φρούτων 
και λαχανικών βρίσκεται κατά πολύ κάτω από τα συνιστώµενα επίπεδα στις περισσότερες 
χώρες. Οι µικρές αυτές αυξήσεις της κατανάλωσης τροφίµων µπορούν πολύ εύκολα να 
προκαλέσουν αύξηση βάρους ή να έχουν άλλου είδους επιπτώσεις για την υγεία. Είναι 
περιορισµένα τα διαθέσιµα στοιχεία σχετικά µε τις τάσεις που επικρατούν στον τοµέα της 
σωµατικής άσκησης, αν και τα υπάρχοντα στοιχεία δείχνουν πράγµατι ότι τα σηµερινά 
επίπεδα άσκησης είναι κατά πολύ µικρότερα από τα συνιστώµενα για την υγεία. 

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΕ 
Το Συµβούλιο ζήτησε επανειληµµένα από την Επιτροπή να προβεί σε περισσότερες ενέργειες 
στον τοµέα αυτό. Η ΕΕ διαθέτει µια σειρά αρµοδιοτήτων καθώς και υφιστάµενη νοµοθεσία 
που συµβάλλουν στη διαµόρφωση του πλαισίου λήψης αποφάσεων των κρατών µελών στον 
τοµέα της υγείας. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η νοµοθεσία που διέπει τα τρόφιµα, η 
κατάρτιση προγραµµάτων στον τοµέα της γεωργίας, τα διαρθρωτικά ταµεία, η έρευνα, η 
πολιτική για τις µεταφορές και τα αστικά κέντρα καθώς και τα µέσα επικοινωνίας. 

Η βελτίωση των ποσοστών υγιεινής διατροφής και σωµατικής άσκησης στα κράτη µέλη έχει 
διεθνείς πτυχές ενώ ζητήµατα, όπως η διασυνοριακή εµπορία γεωργικών και µεταποιηµένων 
προϊόντων, άπτονται σε σηµαντικό βαθµό της εσωτερικής αγοράς. Όσον αφορά τις διεθνείς 
πτυχές, οι παραγωγοί τροφίµων µείωσαν την περιεκτικότητα των προϊόντων σε ορισµένα 
θρεπτικά συστατικά (όπως το αλάτι) σε ορισµένα κράτη µέλη αλλά όχι σε άλλα. Ως 
αποτέλεσµα, ένα καλάθι µεταποιηµένων τροφίµων παρουσιάζει µεγαλύτερο κίνδυνο για 
αύξηση της υπέρτασης και πρόκληση εγκεφαλικού επεισοδίου σε ορισµένες χώρες από ό,τι 
παρόµοιο καλάθι σε άλλες χώρες. Η ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ µπορεί να συµβάλει 
στην εξάλειψη των προβληµάτων αναποτελεσµατικότητας στο εσωτερικό της ΕΕ µέσω της 
δηµιουργίας ενός δίκαιου κανονιστικού πεδίου δράσης για τους παραγωγούς τροφίµων και 
τους λιανοπωλητές. Εν αντιθέσει µε τη διεξαγωγή µεµονωµένων διαβουλεύσεων ανά κράτος 
µέλος, η ανάληψη πρωτοβουλίας για τη διεξαγωγή διαλόγου µε τους φορείς αυτούς από 
µέρους της ΕΕ είναι πιθανόν ότι θα έχει ως αποτέλεσµα σηµαντικές οικονοµίες κλίµακας για 
όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. 

Παρά το γεγονός ότι τα κράτη µέλη δραστηριοποιούνται ολοένα και περισσότερο στον τοµέα 
αυτό, εξακολουθούν να είναι λίγες οι ενδείξεις ότι τα ποσοστά παχυσαρκίας και υπερβολικού 
βάρους σταθεροποιούνται ή αρχίζουν να µειώνονται σε κάποιο από τα κράτη µέλη. Στην 
πραγµατικότητα, τα ποσοστά παχυσαρκίας και υπερβολικού βάρους αυξάνονται παντού µε 
διαφορετικούς ρυθµούς. Το γεγονός αυτό ενισχύει την άποψη ότι υπάρχουν παράγοντες σε 
κοινοτικό ή παγκόσµιο επίπεδο οι οποίοι επηρεάζουν την κατάσταση και οι οποίοι θα πρέπει 
να αποτελέσουν µέρος της αντιµετώπισης. 

Οι υφιστάµενες ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ βασίζονται σε ευρεία συναίνεση και στις 
προσπάθειες που καταβάλλουν διάφοροι φορείς. Η στρογγυλή τράπεζα για την παχυσαρκία 
που πραγµατοποιήθηκε το 2004 και η πλατφόρµα για τη διατροφή του 2005 ανέπτυξαν 
µεγαλύτερη δυναµική σε ορισµένα κράτη µέλη σε σχέση µε την κατάσταση που επικρατούσε 
πρωτύτερα. Οι οικονοµικοί φορείς εξέφρασαν µε διάφορους τρόπους την ικανοποίησή τους 
για την «αναγνώριση» των προσπαθειών τους µέσω της προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ, το 
στοιχείο της συνεργασίας και την πρόκληση που συνιστά για τους οικονοµικούς φορείς η 
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αναβάθµιση των δραστηριοτήτων τους. Επιπροσθέτως, ο συντονισµός και η ανάληψη δράσης 
σε επίπεδο ΕΕ µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στη διάδοση στην ΕΕ27 των ωφεληµάτων που 
παρατηρήθηκαν σε χρονικό διάστηµα µικρότερο των 5 ετών σε χώρες όπως η Φινλανδία 
(πρωτοβουλίες σχετικά µε το αλάτι και την υγεία του καρδιαγγειακού συστήµατος) και η 
Πολωνία (πρωτοβουλίες σχετικά µε τις λιπαρές ουσίες και την υγεία του καρδιαγγειακού 
συστήµατος).  

Οι προσεγγίσεις των χωρών ως προς την αντιµετώπιση των προβληµάτων που άπτονται της 
διατροφής και της σωµατικής άσκησης παρουσιάζουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις. Για 
παράδειγµα, η ∆ανία και η Νορβηγία προσέγγισαν το θέµα της µείωσης της περιεκτικότητας 
των τροφίµων σε trans-λιπαρά οξέα ακολουθώντας διαφορετικές προσεγγίσεις. Η ∆ανία 
εφάρµοσε µια κανονιστική προσέγγιση ενώ η Νορβηγία επέλεξε εθελοντικές µεθόδους. Τα 
στοιχεία δείχνουν ότι είναι δυνατή η επίτευξη παρόµοιων αποτελεσµάτων. 

3. ΣΤΟΧΟΙ 

Ο γενικός στόχος είναι η µείωση της βλάβης στην υγεία καθώς και της οικονοµικής ζηµίας 
εξαιτίας της κακής διατροφής και της ελλιπούς σωµατικής άσκησης, συµβάλλοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο στη δηµιουργία µιας κοινωνίας µε καλύτερη υγεία, µεγαλύτερη 
παραγωγικότητα και βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη σύµφωνα µε τα κριτήρια που τίθενται 
στο πλαίσιο του στόχου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισαβόνας για περισσότερα έτη 
υγιούς ζωής για όλους.  

Πιο συγκεκριµένα, στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η παροχή υποστήριξης προς τα 
κράτη µέλη µε σκοπό τη βελτίωση της διατροφής και την αύξηση της σωµατικής άσκησης 
του πληθυσµού της ΕΕ, και ιδιαίτερα τη µείωση του επιπολασµού της παχυσαρκίας και του 
υπερβολικού βάρους. Η συρρίκνωση του επιπολασµού της παχυσαρκίας είναι ο κύριος 
µεσοπρόθεσµος στόχος (καθώς και ο δείκτης επιτυχίας).  

3.1. Επιλογές 

Οι επιλογές Α και Β είναι αυτόνοµες επιλογές που αποκλείουν η µία την άλλη. Οι επιλογές Γ 
και ∆ είναι αθροιστικές. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 152, η Επιτροπή εργάζεται µε σκοπό την ισχυρή συνοχή όλων των 
πολιτικών και των στόχων της στον τοµέα της δηµόσιας υγείας. Για το λόγο αυτό, η 
προώθηση της ένταξης των διαφόρων πολιτικών της Επιτροπής αποτελεί στοιχείο όλων των 
επιλογών. 

• A Καµία ενέργεια σε επίπεδο ΕΕ: Σύµφωνα µε την επιλογή αυτή, η λήψη αποφάσεων 
και πρωτοβουλιών όσον αφορά τις πολιτικές εναπόκειται σε µεγάλο βαθµό στα κράτη 
µέλη και τους ενδιαφερόµενους παράγοντες, χωρίς συντονισµό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι 
υφιστάµενες ενέργειες θα πρέπει να σταµατήσουν. 

• B ∆ιατήρηση της υφιστάµενης κατάστασης: Η ΕΕ θα συνεχίσει να προωθεί το 
διάλογο µεταξύ των ενδιαφερόµενων παραγόντων µέσω της πλατφόρµας της ΕΕ και του 
δικτύου για τη διατροφή και τη σωµατική άσκηση για όσο χρονικό διάστηµα θεωρείται ότι 
τα εν λόγω φόρα έχουν προστιθέµενη αξία, ενώ θα συνεχισθεί επίσης η χρηµατοδότηση 
σχεδίων στο πλαίσιο του προγράµµατος για τη δηµόσια υγεία. 
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• Γ Ολοκληρωµένη στρατηγική για το σύνολο της ΕΕ: Έχοντας ως βάση την επιλογή 
Β, η παρούσα επιλογή έχει ως στόχο την ανάληψη ενεργειών σε κοινοτικό επίπεδο αλλά 
και την παράλληλη καταβολή προσπαθειών για ανάληψη δράσης σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο στο εσωτερικό των κρατών µελών καθώς και µέσω νέων καναλιών 
που συνήθως δεν ανταποκρίνονται ή δεν είναι προσβάσιµα, κάνοντας χρήση καινοτόµων 
προσεγγίσεων. Η επιλογή αυτή επικεντρώνεται σε εθελοντικούς µηχανισµούς. Παρ’ όλα 
αυτά, η εν λόγω προσέγγιση δεν µεταβάλλει την προσέγγιση που ακολουθεί η Επιτροπή σε 
τοµείς όπου υπάρχουν ήδη σε ισχύ νοµοθετικά πλαίσια, π.χ. σχετικά µε την επισήµανση 
των θρεπτικών ιδιοτήτων. Αντιθέτως επιδιώκει να ενισχύσει τους τοµείς αυτούς µέσω της 
προώθησης συµπληρωµατικών εθελοντικών ενεργειών. 

• ∆ Αποκλειστικά ρυθµιστική προσέγγιση: Έχοντας ως βάση την επιλογή Β, η παρούσα 
επιλογή αποσκοπεί περισσότερο στην ενίσχυση του νοµοθετικού πλαισίου σε 
ενδεδειγµένους τοµείς πολιτικής (π.χ. θέσπιση περιορισµών για τις διαφηµίσεις που 
απευθύνονται σε παιδιά κ.λπ., καθώς και επαναπροσδιορισµός της σύστασης των 
τροφίµων) και δεν ακολουθεί τις προσεγγίσεις των ενδιαφερόµενων παραγόντων στους 
τοµείς αυτούς. 

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ 

4.1. Οικονοµικός αντίκτυπος 

Οι συνολικές άµεσες και έµµεσες ετήσιες δαπάνες µόνον για την παχυσαρκία στην ΕΕ15 για 
το έτος 2002 εκτιµάται ότι ανήλθαν σε 32,8 δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως. Σύµφωνα µε 
µελέτη που πραγµατοποιήθηκε το 2005, οι άµεσες και έµµεσες δαπάνες για την παχυσαρκία 
(∆ΜΣ ≥  30kg/m2) εκτιµάται ότι ανήλθαν στο 0,3 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ15. Η προβολή των 
στοιχείων αυτών στην ΕΕ251 µε βάση το ύψος του ΑΕγχΠ του 2005, δείχνει ότι οι δαπάνες 
για την παχυσαρκία ανήλθαν σε 40,5 δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως, καθώς και ότι οι 
δαπάνες για την παχυσαρκία και το υπερβολικό βάρος στην EΕ25 ανήλθαν σε 81 
δισεκατοµµύρια ευρώ θεωρώντας (βάσει των στοιχείων του ΗΒ) ότι µε την προσθήκη των 
δαπανών για το υπερβολικό βάρος διπλασιάζεται το ύψος των δαπανών για την παχυσαρκία. 

Τα αριθµητικά αυτά στοιχεία δεν ισοδυναµούν µε το συνολικό κόστος της κακής διατροφής 
και της ελλιπούς σωµατικής άσκησης διότι 1) η αύξηση του βάρους είναι µία µόνον από τις 
συνέπειες της κακής διατροφής και της ελλιπούς σωµατικής άσκησης, 2) οι µελέτες δεν 
λαµβάνουν συνήθως υπόψη το κόστος των συνεπειών της αύξησης του βάρους των παιδιών, 
3) ακόµη και εάν λαµβάνουν υπόψη το κόστος της παχυσαρκίας, οι εκτιµήσεις δεν 
περιλαµβάνουν πρόσθετες δαπάνες που έχουν σχέση µε παθήσεις, όπως η οσφυαλγία και η 
κατάθλιψη, που επιδεινώνονται µε την αύξηση βάρους, και 4) υπάρχει το άυλο κόστος της 
προσωπικής οδύνης, της χαµηλής ποιότητας ζωής και των πρόωρων θανάτων που είναι 
δύσκολο να προσδιορισθεί ποσοτικά.  

Αντίκτυπος των ενεργειών στη βιοµηχανία τροφίµων  

Η ανάλυση του αντικτύπου στον κλάδο επικεντρώνεται στη βιοµηχανία τροφίµων και ποτών 
η οποία το 2001 ήταν η δεύτερη µεγαλύτερη µεταποιητική βιοµηχανία µετά τη βιοµηχανία 
µετάλλων, παράγοντας το 11% της προστιθέµενης αξίας και το 13% της απασχόλησης του 
συνόλου της µεταποιητικής βιοµηχανίας της ΕΕ.  

                                                 
1 ∆εν βρέθηκε σύνθετος αριθµός για το ΑΕγχΠ της ΕΕ27. 
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Η διάρθρωση του τοµέα αυτού έχει σηµασία: διάφορες µεγάλες εταιρείες τροφίµων και 
ποτών έχουν ηγετική θέση. Οι πιο ισχυρές εταιρείες τροφίµων και ποτών (1% του συνόλου 
των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτό) απασχολούν το 39% των 
εργαζοµένων και αντιστοιχούν στο 51% του κύκλου εργασιών του τοµέα.  

Ορισµένες ενέργειες (εάν µεταβάλουν επιτυχώς τις προτιµήσεις των καταναλωτών) θα 
µπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσµα τη µείωση της κατανάλωσης ορισµένων τροφίµων, όπως 
τρόφιµα πλούσια σε θερµίδες, και την αύξηση της κατανάλωσης άλλων τροφίµων, όπως 
φρούτα και λαχανικά. Η ανάλυση του κλάδου προβλέπει ότι θα υπάρξουν ενδεχοµένως 
ζηµίες και οφέλη. Οι ζηµίες έχουν σχέση µε τη µικρότερη αύξηση των πωλήσεων και την 
υποβάθµιση της αξίας της εµπορικής ονοµασίας τροφίµων που έχουν µικρότερη κατανάλωση 
ή η διαφήµιση των οποίων έχει περιορισθεί. Ωστόσο, έκθεση της JP Morgan σηµειώνει ότι 
δίδεται επίσης η ευκαιρία σε εταιρείες που πράγµατι ενσωµατώνουν τη διάσταση της «καλής 
υγείας» στα προϊόντά τους να θεµελιώσουν µακροπρόθεσµο συγκριτικό πλεονέκτηµα που 
µπορεί να συνεπάγεται τη σταθερή αύξηση των πωλήσεων και του περιθωρίου κέρδους. 

Η πρόβλεψη ότι οι εταιρείες που θα λάβουν υπόψη τους τον παράγοντα «υγεία» θα 
αποκοµίσουν οφέλη στην αγορά ενισχύεται από στοιχεία σχετικά µε την προσαρµοστικότητα 
του τοµέα µεταποίησης τροφίµων στις επικρατούσες τάσεις. Συνολικά 18 από τις 24 ταχύτερα 
αναπτυσσόµενες κατηγορίες και 6 από τις 7 κατηγορίες που αναπτύσσονται κατά διψήφιο 
ποσοστό έχουν σχέση µε την αντίληψη που έχουν οι καταναλωτές για την «καλή υγεία». Οι 
κατηγορίες αυτές αποτελούν σήµερα τον κύριο µοχλό ανάπτυξης του εν λόγω τοµέα. Η 
έκθεση κατέδειξε επίσης ότι οι κατηγορίες που στην αντίληψη των καταναλωτών συνδέονται 
µε λιγότερο υγιεινές επιλογές παρουσιάζουν σήµερα βραδύτερη ανάπτυξη ή πτώση. 

Σηµαντικό αντίκτυπο στη βιοµηχανία θα έχει επίσης το ενδεχόµενο κόστος για τους τοµείς 
των διάφορων µέσων επικοινωνίας (τηλεόραση, εκδόσεις κ.λπ.) λόγω του περιορισµού της 
διαφήµισης τροφίµων και ποτών µε υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες, αλάτι και 
ζάχαρη στα παιδιά. 

4.2. Περιβαλλοντικός αντίκτυπος 

Οι ενέργειες που προάγουν τη σωµατική άσκηση µέσω της προώθησης της «ενεργού» 
µετακίνησης από και προς το χώρο εργασίας, είτε µέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης είτε 
µέσω της αξιοποίησης των πόρων που διατίθενται από την Επιτροπή για τη βελτίωση των 
υποδοµών µεταφορών ώστε να διευκολύνεται η χρήση ποδηλάτων ή η πεζοπορία, αναµένεται 
ότι θα έχουν θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο µειώνοντας τη ζήτηση των µηχανοκίνητων 
µεταφορών.  

Εάν οι µελλοντικές ενέργειες έχουν ως αποτέλεσµα µεταρρυθµίσεις της κοινής γεωργικής 
πολιτικής σε τοµείς όπως τα φρούτα και τα λαχανικά ή το γάλα, ενδέχεται να υπάρχει 
περιβαλλοντικός αντίκτυπος όσον αφορά τη χρήση γης. ∆εν προβλέπεται αρνητικός 
περιβαλλοντικός αντίκτυπος από ενέργειες όπως η ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων, οι 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης, ο επαναπροσδιορισµός της σύστασης των τροφίµων ή η 
αλλαγή των διαφηµιστικών πρακτικών. 

4.3. Κοινωνικός αντίκτυπος 

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι τα ποσοστά κακής διατροφής και ελλιπούς σωµατικής 
άσκησης που έχουν ως αποτέλεσµα την παχυσαρκία, συνιστούν πρόβληµα για ορισµένες 
οµάδες όπως αυτές µε χαµηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, χαµηλότερη κοινωνική θέση και 
χαµηλότερη αυτοεκτίµηση. Με βάση τη σχετική βιβλιογραφία: 
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• Υπάρχει αντίστροφη συσχέτιση µεταξύ του ∆ΜΣ και του επιπέδου εκπαίδευσης µόνον στο 
ήµισυ περίπου των οµάδων του ανδρικού πληθυσµού αλλά σχεδόν σε όλες τις οµάδες 
γυναικών. 

• Τόσο η παχυσαρκία όσο και ο διαβήτης εµφανίζουν µεγαλύτερη σχέση µε δείκτες 
ανισότητας (π.χ. συντελεστές εισοδήµατος Gini) απ’ ό,τι µε το εθνικό µέσο εισόδηµα.  

• Η υποκειµενική αντίληψη της κοινωνικής κατάστασης και η αυτοεκτίµηση συσχετίζονται 
επίσης κατά τρόπο που υποδηλώνει τη σύνδεσή τους µε συµπεριφορές που επιδρούν στην 
υγεία. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από µελέτες που καταδεικνύουν ότι η κατάσταση 
της υγείας έχει, σε πολύ µεγάλο βαθµό, σχέση µε την κοινωνική κατάσταση.  

Ως εκ τούτου, ο κοινωνικός αντίκτυπος των στρατηγικών µείωσης των υπέρβαρων και 
παχύσαρκων ατόµων άπτεται της κοινωνικής ενσωµάτωσης και της καταπολέµησης των 
διακρίσεων. Στις διακρίσεις και την κοινωνική µειονεξία που σχετίζονται µε την παχυσαρκία 
προστίθεται η συσχέτιση της παχυσαρκίας και του υπερβολικού βάρους µε την κοινωνική και 
οικονοµική κατάσταση.  

5. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 

5.1. Συνοπτική σύγκριση των επιλογών πολιτικής 

Όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας, υπάρχει µια σειρά επιλογών πολιτικής που µπορεί να 
κάνει η Επιτροπή, οι οποίες µπορούν να συµπληρώσουν τις ενέργειες των κρατών µελών και 
να συµβάλουν στην επίτευξη του στόχου της βελτίωσης των ποσοστών υγιεινής διατροφής 
και σωµατικής άσκησης και της µείωσης των ποσοστών των παχύσαρκων και υπέρβαρων 
ατόµων. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τα θετικά και τα αρνητικά 
χαρακτηριστικά των τεσσάρων επιλογών. 

Πίνακας 1: Συνοπτική παρουσίαση των θετικών και των αρνητικών χαρακτηριστικών των 
τεσσάρων επιλογών 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

A (ΠΑΥΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ) 

ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ 
ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 

ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ 
∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ 
ΕΧΟΥΝ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΗ 
∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗ 
ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

∆ΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
∆ΙΑΤΥΠΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ, ΤΑ ΚΡΑΤΗ 
ΜΕΛΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΣΕ 
ΑΝΑΛΗΨΗ ∆ΡΑΣΗΣ 

B (∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 
ΤΗΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ 
ΕΥΡΕΙΑΣ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ)  

∆ΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
ΝΕΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 

ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΟΙΝΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΕ 

∆ΕΝ ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ Η 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΦΟΡΟΥΜ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΄Η ΣΕ 
ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

∆ΕΝ ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ 
ΣΥΝ∆ΡΑΜΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 
ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ 

Γ 
(ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) 

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΣΥΝΕΚΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ 
ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΩΣ 
ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ 
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ, 
ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ, 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ/∆ΙΚΤΥΑ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΡΑΤΗ 
ΜΕΛΗ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ) 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΦΟΡΤΟΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ 
ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ 
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ. 
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ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΑΧΥΤΕΡΗΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

 

∆ (ΙΣΧΥΡΟ 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ) 

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΕ ΚΑΙ ΑΠΟ 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
∆ΥΣΑΝΑΛΟΓΟ ΕΑΝ ΟΙ 
ΕΘΕΛΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ ΕΠΑΡΚΟΥΝ ΑΠΟ 
ΜΟΝΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ.  

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 
∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΚΑΤΑΣΤΕΙ 
«ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΗ» ΣΕ ΜΙΑ 
ΑΓΟΡΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ 
ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ. 

 

Πρόσθετες πτυχές 

Το κόστος της µη ανάληψης δράσης σε επίπεδο ΕΕ είναι πολύ µεγάλο: βάσει συντηρητικών 
εκτιµήσεων είναι δυνατόν να ανέρχεται σε 80 δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως. Υπερβαίνει σε 
µεγάλο βαθµό το κόστος των εξεταζόµενων επιλογών.  

6. Η ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 
Είναι σαφείς οι λόγοι υπέρ µιας ευρύτερης αντιµετώπισης σε κοινοτικό επίπεδο – 
συνηγορώντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, υπέρ της επιλογής Γ ή ∆. Είναι προτιµώµενη η επιλογή 
Γ λόγω του ότι i) υπάρχουν ενδείξεις ότι µπορεί να αποδειχθεί αποτελεσµατική ii) ως 
εθελοντική προσέγγιση µπορεί να επιφέρει αποτελέσµατα ταχύτερα και iii) η διάρθρωση της 
βιοµηχανίας τροφίµων χαρακτηρίζεται από την ηγετική θέση λίγων, µεγάλων εταιρειών και 
τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εταιρείες αυτές θα αποκοµίσουν οφέλη από την ανάληψη 
ενεργειών στον τοµέα αυτό.  
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7. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η προβλεπόµενη λευκή βίβλος της Επιτροπής θα περιλαµβάνει προτάσεις βελτίωσης της 
παρακολούθησης της κατάστασης όσον αφορά τη διατροφή και τη σωµατική άσκηση καθώς 
και ενέργειες σε όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα όσον αφορά την παχυσαρκία και το υπερβολικό 
βάρος. Ο επιπολασµός της παχυσαρκίας θα είναι ο κύριος δείκτης προόδου στην ΕΕ, αλλά θα 
προσδιορισθούν και άλλοι δείκτες για την πρόοδο που σηµειώνεται όσον αφορά την 
καθιέρωση εθελοντικών συστηµάτων στο πλαίσιο της προτιµώµενης επιλογής Γ. 
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Σχήµα 1: Κ
υριότεροι παράγοντες κινδύνου για εµφάνιση προβληµάτω

ν υγείας στην Ευρώ
πη  
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Σχήµα 2: Μ
έσος ∆Μ

Σ στα κράτη µέλη της ΕΕ  
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Σχήµα 3. Παχυσαρκία στην Ευρώπη: ανάλυση τάσεων 
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Source: WHO Infobase and analysed by RAND Europe 

Σχήµα 4: Επιπολασµός του υπερβολικού βάρους στα παιδιά σχολικής ηλικίας, EΕ25 
Prevalence of overweight among school-

age children, EU25
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Source: International Obesity TaskForce Child Obesity Report 2007 



EL    EL 

Σχήµα 5: Επιπολασµός του υπερβολικού βάρους στα παιδιά σχολικής ηλικίας σε επιλεγείσες 
χώρες της ΕΕ27, βάσει ερευνών κατά την περίοδο 1958-2003 
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Denmark: Copenhagen city , 6-8 y ears

Denmark: Copenhagen city , 14-16 y ears

France: Fleurbaix  and Lav entie tow ns, 5-12 y ears

France: Lille city , 5-6 y ears

Germany : Zerbst, Hettstedt and Bitterfeld counties,
5-10 y ears

Germany : Zerbst, Hettstedt and Bitterfeld counties,
11-14 y ears

Germany : Bav aria state, 5-6 y ears

Netherlands, 9 y ears

Spain: Aragón region, 6-7 y ears

Spain: v arious regions, 13-14 y ears

Sw eden: Umeå city , 6-11 y ears

Sw eden: Gothenburg city , 9-11 y ears

United Kingdom: Enlgand, 5-10 y ears

United Kingdom: Scotland, 4-11 y ears

United Kingdom: South Northumberland, 11-12
y ears
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