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IEROSINĀJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut 
šādus ierosinājumus:

1. norāda uz kopējās lauksaimniecības politikas lielo nozīmi veselīgas pārtikas 
nodrošināšanā, jo ir nepieciešami visaptveroši pasākumi cīņai pret lieko svaru un 
aptaukošanos; uzsver, cik liela loma šīs problēmas risināšanā ir Eiropas lauksaimniekiem 
un ražotājiem, kuri, piegādājot atbilstošas kvalitātes veselīgus pārtikas produktus un 
pielietojot videi nekaitīgas ražošanas metodes, palīdz risināt šīs problēmas un saglabāt 
bioloģisko daudzveidību;

2. uzskata, ka attīstot KLP, jo īpaši kopīga tirgus organizācijas, lielāka vērība jāveltī 
saražotās pārtikas ietekmei uz veselību un tam, ka, piemēram, skolas pienam un augļu un 
dārzeņu izplatīšanai paredzētās KLP subsīdijas vairāk jāpiešķir produkcijai, kas ir svaiga, 
nepārstrādāta un ar iespējami zemāku tauku un cukura saturu;

3. aicina Komisiju nekavējoties iesniegt likumdošanas priekšlikumu par skolas augļiem 
paredzētas sistēmas ieviešanu, kā to 2007. gada 20. jūnijā pieprasīja Padome un 
2007. gada 13. decembrī — Parlaments;

4. aicina noteikt ierobežojumus attiecībā uz piesātināto taukskābju, trans-taukskābju, sāls un 
cukura satura līmeni pārtikas produktos, jo pārāk augsts šo vielu daudzums izraisa sirds 
un asinsvadu slimības, vēzi, diabētu un aptaukošanos; atgādina arī, ka strauji un plaši 
pārveidojot produkciju, ir jāņem vērā šīs produkcijas kvalitāte, kā arī lauksaimnieku un 
pārtikas rūpniecības tehniskās un ekonomiskās iespējas;

5. aicina analizēt, cik liela nozīme ir garšas pastiprinātājiem, piemēram, glutamātiem, 
guanilātiem un inozinātiem, kurus lielā daudzumā var atrast neskaitāmos pārtikas 
produktos, jo īpaši jau lietošanai gatavajos ēdienos un rūpnieciski apstrādātajos pārtikas 
produktos, lai noteiktu to ietekmi uz patēriņa modeļiem; 

6. aicina steidzami turpināt pārtikas rūpniecības uzsāktos pētījumus par produkciju, kurai 
var pievienot tādas veselīgas sastāvdaļas kā A un D vitamīnu, lai veicinātu patērētāju 
izvēles brīvību un apzināti veicinātu dažu ar taukiem bagātu pārtikas produktu, 
piemēram, sviesta, patēriņu;

7. uzsver, cik nozīmīga ir valsts un privātā sektora partnerība, kā arī visu iesaistīto pušu —
sākot no Kopienas līmeņa līdz vietējām — sadarbība Baltajā grāmatā izvirzīto mērķu 
īstenošanai;

8. atbalsta vecākiem paredzētas plašas informatīvās programmas, lai viņi labāk izprastu 
savu atbildību piedāvāt bērniem līdzsvarotu uzturu, kā arī bērnu un jauniešu izglītošanai 
paredzētas programmas, kas popularizē veselīgu uzturu un fiziskas aktivitātes,

9. atbalsta skolu medicīniskajam personālam, kā arī personām, kuras ir tieši atbildīgi par 
bērnu un jauniešu uzturu skolās, paredzētu informatīvo programmu izstrādāšanu un 
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veicināšanu;

10. aicina dalībvalstis, pašvaldības un skolu vadītājus nodrošināt skolu ēdnīcās pasniegtā 
ēdiena kvalitātes atbilstību mūsdienu pārtikas zinātnes atzinumiem; aicina, lai atbilstīgi 
šiem atzinumiem tiktu nodrošināts noteiktām lietotāju grupām piemērots līdzsvarots 
uzturs; mudina nodrošināt svaigu augļu un dārzeņu pieejamību tirdzniecības automātos 
un piegādāt plaša sortimenta piena produkciju; aicina dalībvalstis nodrošināt, lai skolas 
programmās vairāk mācību stundu tiktu atvēlēts fiziskiem vingrinājumiem;

11. šajā sakarā vērš uzmanību, cik svarīgi ir piesaistīt izstrādājamo skolas augļu programmu 
plašākai izglītības stratēģijai, piemēram, pamatskolā ieviešot diētas un veselības stundas;

12. uzskata, ka skolās ir noteikti jāaizliedz jebkāda tādu produktu sponsorēšana un reklāma, 
kuros ir pārmērīgs cukura, sāls un tauku saturs;

13. vērš uzmanību uz skolu, varasiestāžu, slimnīcu, sporta klubu un jauniešu centru atbildību 
par to, lai mudinātu bērnus un jauniešus atturēties no neveselīgu uzkodu lietošanas, 
nodrošinātu veselīgu pārtiku un veicinātu veselīgas ēšanas paradumus;

14. uzskata, ka svarīgi ir sniegt informāciju par līdzsvarotu uzturu ar nelielu sāls, cukura vai 
tauku saturu un atbalstīt iniciatīvas, kas vērstas uz to, lai palielinātu augļu un dārzeņu, 
olīveļļas un piena produktu patēriņu jauniešu un maznodrošinātu iedzīvotāju grupu, kā arī 
vecāka gadagājuma cilvēku un sieviešu ar bērniem uzturā; tādēļ mudina Komisiju 
paātrināt skolas augļiem paredzētas Eiropas mēroga sistēmas izveidi;

15. uzskata, ka ir jāveicina un jāatbalsta informatīvas kampaņas un jānovērš augsta riska 
ēšanas paradumi, piemēram anoreksija un bulīmija;

16. uzskata, ka arī Kopienas līmenī Kopienai jāveic pasākumi veselīgas pārtikas, piemēram, 
dārzeņu, augļu un piena produktu, patēriņa veicināšanai, tostarp nodrošinot tiem 
pieņemamas cenas, veicinot veselīgas pārtikas pieejamību skolu un darbavietu ēdnīcās un 
finansējot veselīga uztura veicināšanai paredzētus projektus;

17. atbalsta prasību, ka informācijai par produktiem jābūt saprotamai vidusmēra patērētājam, 
jo īpaši sniedzot skaidru informāciju par produktu pamatsastāvdaļām, kā arī vienotu un 
viegli atpazīstamu logo, kas norāda uz to, cik lielā mērā konkrētais produkts atbilst 
veselīga uztura kritērijam;

18. uzskata, ka no trešām valstīm ievestajiem pārtikas produktiem jāatbilst tikpat augstām 
kvalitātes prasībām un kritērijiem, izsekojamības prasībām, kā arī dzīvnieku veselības, 
labturības un apkārtējās vides aizsardzības un bioloģiskā daudzveidības saglabāšanas 
standartiem, kādi izvirzīti ES dalībvalstīs ražotajiem pārtikas produktiem.
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