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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

A. kadangi antsvoris ir nutukimas sukelia daug chroniškų ligų, įskaitant širdies ir 
kraujagyslių ligas, padidėjusį kraujospūdį, 2 tipo diabetą, insultą, tam tikrų formų vėžį ir 
kt.; kadangi manoma, kad iki 2020 m. chroniškos ligos bus beveik dviejų trečdalių mirčių 
pasaulyje priežastimi; 

B. kadangi kasmet iki 7% nacionalinių ES valstybių biudžetų yra išleidžiama ligoms, kurios 
gali būti susietos su nutukimu, gydyti;

1. džiaugiasi Komisijos požiūriu, kurį ji išreiškė Baltojoje knygoje dėl sveikatos problemų, 
susijusių su mityba, antsvoriu ir nutukimu1, suteikdama pramonei galimybę per 
savireguliavimo iniciatyvas prisidėti prie sveikatos problemų, susijusių su antsvoriu ir 
nutukimu, sumažinimo; vis dėlto, ragina Komisiją atidžiai stebėti ir skatinti pramonės 
iniciatyvas, kuriomis siekiama atsakingai reklamuoti ir mažinti druskos, riebalų ir cukraus 
kiekius maisto produktuose, kad iki 2010 m. būtų galima iš naujo apsvarstyti esamą 
padėtį;

2. džiaugiasi neseniai priimtu Komisijos pasiūlymu dėl reglamento dėl informacijos apie 
maisto produktų ženklinimą vartotojams, kadangi vartotojams reikia paprasto ir 
suprantamo ženklinimo ant pakuotės, kad jie galėtų rinktis sveiką maistą ir būti gerai 
informuoti apie savo pasirinkimus;

3. pripažįsta, kad vartotojai gali nežinoti, kokia mityba yra sveika; todėl ragina valstybes 
nares, bendradarbiaujant su pramone, naudoti pažangius informavimo būdus ir 
vyriausybės vykdomas rinkodaros kampanijas, kad vartotojai būtų motyvuoti rinktis 
sveiką maistą;

4. su nerimu pažymi, kad nutukimas yra tarptautinė problema, daranti įtaką visoms 
valstybėms narėms,  ir nutukimo lygis smarkiai auga naujose valstybėse narėse; todėl 
ragina Komisiją kurti bendrus projektus, kurie skatintų geresnę mitybą ir sveiką 
gyvenseną bei steigti ES sveikatos stebėsenos sistemą; taip pat ragina valstybes nares, 
bendradarbiaujant su Komisija, skatinti keitimąsi geriausios praktikos ir patirties 
pavyzdžiais, ypač vystant informacijos centrų tinklus;

5. ragina valstybes nares plėtoti formalųjį švietimą ar profesinę kvalifikaciją diabeto 
priežiūros ir valdymo srityje, įtraukiant tolesnį švietimą apie šią ligą ne diabeto ligų 
specialistams.
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