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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-ojo tipo diabetą, insultą, tam tikrų formų 
vėžį ir kt.; kadangi manoma, kad iki 2020 m. chroniškos ligos bus beveik dviejų trečdalių 
mirties atvejų pasaulyje priežastis;

B. kadangi ypatingą dėmesį reikia atkreipti dėmesį į vaikų ir paauglių nutukimą, siekiant 
anksti pradėti jį gydyti, ir į asmenis, priklausančius nepalankiausių ekonominių sąlygų 
grupėms, kurių padėtį dar labiau apsunkina nevienodos sveikatos priežiūros sąlygos ir 
socialinė nelygybė, dažnai pabloginančios maisto kokybę ir maisto medžiagų 
pusiausvyrą;

C. kadangi kasmet iki 7 % nacionalinių ES valstybių biudžetų lėšų išleidžiama ligoms, 
kurios gali būti susijusios su nutukimu, gydyti;

1. džiaugiasi Komisijos požiūriu, kurį ji išreiškia Baltojoje knygoje dėl Europos strategijos 
su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemoms spręsti 
(COM(2007)0279), suteikdama pramonei galimybę naudojant savireguliavimo 
iniciatyvas prisidėti prie sveikatos problemų, susijusių su antsvoriu ir nutukimu, 
sumažinimo; vis dėlto ragina Komisiją atidžiai stebėti ir skatinti pramonės iniciatyvas, 
kuriomis būtų siekiama užtikrinti atsakingą reklamą ir mažinti druskos, riebalų ir cukraus 
kiekį maisto produktuose, kad iki 2010 m. būtų galima iš naujo apsvarstyti esamą padėtį;

2. džiaugiasi Komisijos pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
informacijos apie maistą teikimo vartotojams (COM(2008)0040), kadangi būtina 
vartotojams pateikti aiškią informaciją apie produkto maistines savybes ir tai reikėtų 
daryti užtikrinant paprastą, suprantamą ir įskaitomą pakuotės ženklinimą, siekiant 
sudaryti jiems galimybes rinktis sveiką maistą ir būti gerai informuotiems apie mitybos 
pasirinkimo galimybes;

3. pripažįsta, kad vartotojai, ypač labiausiai pažeidžiamos jų grupės, gali nežinoti, kokia 
mityba yra sveika; todėl ragina valstybes nares, bendradarbiaujant su pramone ir 
vartotojų asociacijomis, naudoti pažangius informavimo būdus ir vyriausybės vykdomas 
rinkodaros kampanijas, siekiant motyvuoti vartotojus rinktis sveiką maistą; ypač ragina 
valstybes nares parengti švietimo mitybos klausimais programų vaikų darželiams ir 
pradinėms mokykloms, atsižvelgiant į geriausiąją patirtį, sukauptą įgyvendinant 
programą „Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas (ESSMT)“;

4. su nerimu pažymi, kad nutukimas yra tarptautinė problema, daranti įtaką visoms 
valstybėms narėms, ir nutukimo lygis smarkiai auga naujose valstybėse narėse; taigi 
ragina Komisiją teikti pirmenybę visuomenės sveikatai įvairiose savo politikos srityse, 
ypač susijusiose su švietimu, jaunimo reikalais, kultūra, sportu bei žemės ūkiu, daugiau 
dėmesio skiriant problemos socialiniams aspektams; taip pat, ragina Komisiją kurti 
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bendrus projektus, kurie skatintų geresnę mitybą ir sveiką gyvenseną, bei kurti ES 
sveikatos stebėsenos sistemą; ragina valstybes nares, bendradarbiaujant su Komisija, 
skatinti keitimąsi geriausios praktikos ir patirties pavyzdžiais, ypač vystant informacijos 
centrų tinklus ir visų atitinkamos srities veikėjų bendradarbiavimą vietos, regiono ir šalies 
lygmenimis skatinant piliečius gyventi aktyvų socialinį gyvenimą ir užsiimti fizine 
veikla;

5. ragina valstybes nares plėtoti formalųjį švietimą ar profesinę kvalifikaciją diabeto 
priežiūros ir valdymo srityje, įtraukiant tolesnį ne diabeto ligų specialistų švietimą šios 
ligos klausimais;

6. ragina valstybes nares nuosekliai įgyvendinti 2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto 
papildais, suderinimo1;

7. pabrėžia vaikų nutukimo problemos svarbą ir prašo Komisiją imtis visų reikalingų jos 
prevencijos priemonių, būtent atidžiai kontroliuoti maisto produktų, kurių sudėtyje daug 
riebalų, druskos ir cukraus, reklamą, skirtą vaikams ir paaugliams;

8. prašo, kad mitybos klausimui būtų skiriama derama vieta visoje ES politikoje ir veikloje.

                                               
1 OL L 183, 2002 7 12, p. 51.
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