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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, otrā tipa diabētu, insultu, dažādus vēža 
veidus u.tml.; tā kā paredzams, ka līdz 2020. gadam hroniskas slimības izraisīs gandrīz 
trīs ceturtdaļas no visiem nāves gadījumiem, 

B. tā kā īpaša uzmanība jāpievērš bērnu un pusaudžu aptaukošanās jautājumiem, lai 
nodrošinātu savlaicīgu ārstēšanu, kā arī ekonomiski neaizsargātākajām sociālajām 
grupām, kuras atrodas bīstamākā situācijā nevienlīdzīgo veselības aprūpes un sociālo 
apstākļu dēļ un kurām bieži vien netiek nodrošināts kvalitatīvs un sabalansēts uzturs,

C. tā kā ES valstis ik gadu līdz 7 % no valsts veselības aprūpes budžeta tērē tādu slimību 
ārstēšanai, ko var saistīt ar aptaukošanos,

1. atzinīgi vērtē Baltajā grāmatā par Eiropas stratēģiju attiecībā uz uzturu, lieko svaru un 
veselības jautājumiem, kas saistīti ar aptaukošanos (COM(2007)0279) izklāstīto 
Komisijas pieeju, piedāvājot ražotājiem iespēju ar pašregulācijas ierosmēm dot savu 
ieguldījumu, lai samazinātu ar lieko svaru un aptaukošanos saistītās saslimšanas; tomēr 
aicina Komisiju rūpīgi uzraudzīt un veicināt ražotāju iniciatīvas par atbildīgu reklāmu, kā 
arī sāls, tauku un cukura līmeņa samazināšanu pārtikas produktos, lai vēlākais līdz 
2010. gadam varētu pārskatīt pašreizējo situāciju;

2. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par 
pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem (COM(2008)0040), jo uz 
iepakojuma ir nepieciešama vienkārša, saprotama un labi salasāma marķējuma veidā 
sniegta skaidra informācija par produkta uzturvērtību, lai attiecībā uz pārtiku varētu 
izdarīt veselīgu un apzinātu izvēli;

3. atzīst, ka patērētāji, jo īpaši neaizsargātākās sabiedrības grupas, var neizprast, ko nozīmē 
veselīgs uzturs; tādēļ aicina dalībvalstis sadarbībā ar ražotājiem un patērētāju 
organizācijām izmantot novatoriskas informācijas metodes un valdības rīkotas reklāmas 
kampaņas, lai motivētu patērētājus izvēlēties veselīgu pārtiku; īpaši aicina dalībvalstis 
izstrādāt izglītības programmas par veselīgu uzturu pirmsskolas iestādēm un 
pamatskolām, ņemot vērā paraugpraksi, kas izstrādāta saistībā ar Eiropas Veselību 
veicinošo skolu tīklu;

4. ar bažām norāda, ka aptaukošanās ir pārrobežu parādība, kas skar visas dalībvalstis, un 
aptaukošanās strauji palielinās jaunajās dalībvalstīs; tādēļ mudina Komisiju uzskatīt 
sabiedrības veselību par prioritāti dažādās politikas jomās, jo īpaši attiecībā uz izglītību, 
jauniešiem, kultūru, sportu un lauksaimniecību, pastiprinātu uzmanību pievēršot 
problēmas sociālajam aspektam; aicina Komisiju arī 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 
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apmaiņu, jo īpaši attīstot atsauces centru tīklus un attiecīgajām iesaistītajām pusēm 
sadarbojoties vietējā, reģionālajā un valsts līmenī, lai veicinātu aktīvu sociālo dzīvi un 
iesaistīšanos fiziskās nodarbībās;

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.

6. prasa dalībvalstīm pienācīgi īstenot Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 10. jūnija 
Direktīvu 2002/46/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz uztura 
bagātinātājiem1;

7. uzsver bērnu aptaukošanās problēmu un prasa Komisijai veikt visus nepieciešamos 
pasākumus, lai to novērstu, jo īpaši stingri kontrolējot bērniem un jauniešiem paredzētās 
reklāmas par pārtikas produktiem ar augstu tauku, sāls un cukura saturu;

8. prasa uztura jautājumam piešķirt svarīgu nozīmi visās Eiropas politikas jomās un 
virzienos.

                                               
1 OV L 183, 12.7.2002., 51. lpp.
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