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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut 
šādus ierosinājumus:

A. tā kā liekais svars un aptaukošanās izraisa daudzas hroniskas slimības, tostarp sirds un 
asinsvadu slimības, paaugstinātu asinsspiedienu, 2. tipa diabētu, insultu, dažādus vēža 
veidus u.tml.; tā kā paredzams, ka līdz 2020. gadam gandrīz trīs ceturtdaļas no visiem 
nāves gadījumiem izraisīs hroniskas slimības,

B. tā kā ES valstis ik gadu līdz 7 % no valsts veselības aprūpes budžeta tērē slimībām, ko var 
saistīt ar aptaukošanos,

1. atzinīgi vērtē Baltajā grāmatā attiecībā uz uzturu, lieko svaru un veselības jautājumiem, 
kas saistīti ar aptaukošanos1 izklāstīto Komisijas pieeju, piedāvājot ražotājiem iespēju ar 
pašregulācijas pasākumu iniciatīvām dot savu ieguldījumu, lai samazinātu ar lieko svaru 
un aptaukošanos saistītās saslimšanas; tomēr aicina Komisiju rūpīgi uzraudzīt un veicināt 
ražotāju iniciatīvas par atbildīgas reklāmas īstenošanu, kā arī sāls, tauku un cukura līmeņa 
samazināšanu pārtikas produktos, lai vēlākais līdz 2010. gadam varētu pārskatīt pašreizējo 
situāciju;

2. atzinīgi vērtē nesen pieņemto Komisijas priekšlikumu regulai par noteikumiem, kā 
patērētajiem sniedzama informācija par pārtiku, jo viņiem nepieciešams vienkāršs un 
saprotams marķējums uz iepakojuma, lai attiecībā uz pārtiku varētu izdarītu veselīgu un 
apzinātu izvēli;

3. atzīst, ka patērētāji var neizprast, ko nozīmē veselīgs uzturs; tādēļ aicina dalībvalstis 
sadarbībā ar ražotājiem izmantot novatoriskas informācijas metodes un valdības rīkotas 
reklāmas kampaņas, lai motivētu patērētājus izvēlēties veselīgu pārtiku;

4. ar bažām norāda, ka aptaukošanās ir pārrobežu parādība, kas skar visas dalībvalstis, un 
aptaukošanās strauji palielinās jaunajās dalībvalstīs; tādēļ mudina Komisiju izstrādāt 
kopīgus projektus veselīga uztura un veselīga dzīvesveida sekmēšanai, kā arī izveidot ES 
veselības uzraudzības sistēmu; aicina arī dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju veicināt 
paraugprakses un pieredzes apmaiņu, jo īpaši attīstot atsauces centru tīklus;

5. aicina dalībvalstis ieviest oficiālas apmācības vai profesionālu kvalifikāciju attiecībā uz 
diabēta aprūpi un pārvaldi, tostarp ar diabēta ārstēšanu nesaistītu veselības speciālistu 
mācības par šo slimību.
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