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PASIŪLYMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kokį svarbų vaidmenį atlieka BŽŪP tiekiant sveiką maistą, nes tai sudaro dalį 
išsamaus metodo, skirto antsvorio ir nutukimo problemoms spręsti; pabrėžia, koks 
svarbus Europos ūkininkų ir gamintojų vaidmuo, nes jie tiekia sveiką maistą,
užtikrindami tinkamą jo kokybę bei naudodami aplinką tausojančius gamybos metodus ir 
tuo būdu padeda spręsti minėtąsias problemas bei užtikrinti biologinę įvairovę;

2. mano, kad vystant BŽŪP, visų pirma bendrųjų rinkų organizavimą, didesnį dėmesį 
reikėtų skirti tam, kokį poveikį maistas turi sveikatai ir kad kalbant apie BŽŪP dotacijas, 
skirtas tiekti mokykloms pieną ir vaisius bei daržoves, reikėtų užtikrinti, kad šie 
produktai būtų kiek įmanoma šviežesni, neperdirbti, neriebūs ir juose nebūtų daug 
cukraus;

3. ragina Komisiją nedelsiant pateikti teisėkūros pasiūlymą dėl mokykloms tiekiamų vaisių 
plano įdiegimo, kaip to 2007 m. birželio 20 d. reikalavo Taryba, o 2007 m. gruodžio 13 d. 
– Europos Parlamentas;

4. ragina maisto produktams apriboti sočiųjų riebalų rūgščių ir transriebiųjų rūgščių bei 
druskos ir cukraus lygį, nes jų perviršis sukelia širdies ir kraujagyslių susirgimus, vėžį, 
cukraligę ir nutukimą; atkreipia dėmesį, kad keičiant produktų sudėtį būtina atsižvelgti į 
jų kokybę bei į ūkininkų ir maisto pramonės technologinius ir ekonominius pajėgumus;

5. ragina ištirti aromato ir skonio stipriklių, pvz. glutamatų, guanilatų ir inozinatų, svarbą, 
nes didelis šių medžiagų kiekis aptinkamas įvairiuose maisto produktuose, visų pirma jau 
paruoštuose gaminiuose ir pramoniniu būdu pagamintuose maisto produktuose, siekiant 
nustatyti jų įtaką maisto vartojimo įpročiams;

6. ragina, kad maisto pramonės atstovai nedelsdami toliau tirtų galimybes papildyti maisto 
produktus tam tikrais sveikais priedais, pvz. A ir D vitaminais, siekiant skatinti vartotojų 
pasirinkimo laisvę, o ne neapgalvotai raginti vartoti tam tikrus riebius produktus, pvz., 
sviestą;

7. pabrėžia viešosios ir privačios partnerystės svarbą ir įvairių dalyvių bendradarbiavimą 
skirtingais lygmenimis (nuo Bendrijos iki vietos lygmens), siekiant Baltojoje knygoje 
užsibrėžtų tikslų;

8. pritaria plataus masto tėvams skirtoms informavimo programoms siekiant didinti 
sąmoningumą dėl to, kad jie atsakingi už suderintą savo vaikų mitybą, taip pat vaikų ir 
jaunimo švietimo programoms, kuriose skatinama sveika mityba ir fizinė veikla;

9. pritaria informavimo programų, skirtų mokyklų medicinos darbuotojams, taip pat tiems, 
kurie tiesiogiai atsakingi už vaikų ir jaunuolių maitinimąsi mokyklose, rengimui ir 
skatinimui;
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10. ragina valstybes nares, vietos valdžios institucijas ir mokyklų vadovus suderinti 
mokyklos maisto kokybę ir maistingumo standartus su naujausiomis mitybos žiniomis; 
ragina, kad atsižvelgiant į šias žinias ir poreikius būtų tiekiamas suderintas maistas; 
primygtinai siūlo, kad maisto pardavimo automatuose būtų galima nusipirkti šviežių 
vaisių ir daržovių, taip pat kad būtų galima įsigyti įvairių pieno produktų; ragina 
valstybes nares užtikrinti, kad mokyklose daugiau valandų būtų skiriama fiziniam 
lavinimui;

11. šiuo atžvilgiu atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu būsimą programą, susijusią su vaisių 
tiekimu mokykloms, susieti su platesne švietimo strategija, pavyzdžiui, pradinėse 
mokyklose parengti pamokėles mitybos ir sveikatos tema;

12. mano, kad labai svarbu uždrausti bet kokį produktų, kuriuose itin daug cukraus, druskos 
ir riebalų, reklamavimą ir finansavimą mokyklose; 

13. atkreipia dėmesį į mokyklų, valdžios institucijų, ligoninių, sporto klubų ir jaunimo centrų 
atsakomybę atpratinti žmones nuo nesveikų užkandžių vartojimo, tiekti sveiką maistą ir 
skatinti tinkamą mitybą;

14. mano, kad būtina pateikti informaciją apie subalansuotą mitybą, kai vengiama per didelio 
kiekio druskos, cukraus ir riebalų, ir remti iniciatyvas, pagal kurias jauni žmonės, 
nedideles pajamas turintys asmenys, taip pat pagyvenę žmonės bei moterys ir vaikai būtų 
skatinami vartoti vaisius, daržoves, alyvuogių aliejų ir pieno produktus; šiuo atžvilgiu 
ragina Komisiją pagreitinti projekto, skirto tiekti vaisius mokyklose visoje Europoje, 
įgyvendinimą;

15. mano, kad svarbu skatinti ir remti informavimo kampanijas ir užkirsti kelią pavojingiems 
valgymo sutrikimams, pvz., anoreksijai ir bulimijai;

16. mano, kad Bendrijos lygmeniu taip pat turėtų būti imamasi priemonių siekiant skatinti 
žmones vartoti sveiką maistą, pavyzdžiui, daržoves, vaisius ir pieno produktus, ir kartu 
užtikrinti, kad šie produktai būtų prieinami, sveiko maisto būtų mokyklų ir įmonių 
valgyklose ir būtų finansuojami sveiką mitybą propaguojantys projektai;

17. remia idėją, kad ant maisto produktų būtų pateikiama informacija, kuri būtų suprantama 
vidutiniam vartotojui, ypač aiškiai pateikiant informaciją apie produkto sudėtines dalis ir 
nurodant bendrą ir lengvai atpažįstamą ženklą, kuris parodytų, kiek tam tikras produktas 
atitinka sveikos mitybos kriterijus;

18. mano, kad iš trečiųjų šalių importuojamas maistas turėtų atitikti tuos pačius aukštus 
kokybės, atsekamumo normų, gyvūnų sveikatos ir gerovės, aplinkos apsaugos ir 
biologinės įvairovės apsaugos standartus, kurie taip pat taikomi ES maisto produktams.
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