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Grozījums Nr. 1
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
Virsraksts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

par Balto grāmatu attiecībā uz uzturu, lieko 
svaru un veselības jautājumiem, kas saistīti 
ar aptaukošanos

par Balto grāmatu attiecībā uz uzturu, lieko 
svaru un veselības jautājumiem, kas saistīti 
ar aptaukošanos, kā arī attiecībā uz 
nepietiekamu un nepilnvērtīgu uzturu

Or. de

Grozījums Nr. 2
John Bowis

Rezolūcijas priekšlikums
6.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā secinājumus, kurus izdarīja 
2007. gada 5. un 6. decembra 
Nodarbinātības, sociālās politikas, 
veselības un patērētāju lietu padome 
„Eiropas stratēģijas attiecībā uz uzturu, 
lieko svaru un veselības jautājumiem, kas 
saistīti ar aptaukošanos, izmantošana”,

Or. en

Grozījums Nr. 3
Lambert van Nistelrooij un Avril Doyle

Rezolūcijas priekšlikums
6.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā 2007. gada 6. decembra 
Nodarbinātības, sociālās politikas, 
veselības un patērētāju lietu padomes 
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secinājumus saistībā ar Eiropas stratēģiju 
attiecībā uz uzturu, lieko svaru un 
veselības jautājumiem, kas saistīti ar 
aptaukošanos,

Or. en

Grozījums Nr. 4
John Bowis

Rezolūcijas priekšlikums
8.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Komisijas Zaļo grāmatu 
„Ceļā uz jaunu pilsētu mobilitātes 
kultūru” (COM(2007)0551),

Or. en

Grozījums Nr. 5
Avril Doyle

Rezolūcijas priekšlikums
9.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Komisijas Zaļo grāmatu 
„Ceļā uz jaunu pilsētu mobilitātes 
kultūru” (COM(2007)0551),

Or. en

Grozījums Nr. 6
Avril Doyle

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā liekais svars un aptaukošanās jau 
kļūst par epidēmiju un ir galvenais 
saslimšanas cēlonis Eiropā;

A. tā kā liekais svars un aptaukošanās jau 
kļūst par epidēmiju un ir galvenais nāves 
un saslimšanas cēlonis Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 7
John Bowis

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā liekais svars un aptaukošanās jau 
kļūst par epidēmiju un ir galvenais 
saslimšanas cēlonis Eiropā;

A. tā kā liekais svars un aptaukošanās, kā 
arī ar uzturu saistītas slimības jau kļūst 
par epidēmiju un ir galvenais nāves un 
saslimšanas cēlonis Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Linda McAvan

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā liekais svars un aptaukošanās jau 
kļūst par epidēmiju un ir galvenais 
saslimšanas cēlonis Eiropā;

A. tā kā liekais svars un aptaukošanās, kā 
arī ar uzturu saistītas slimības jau kļūst 
par epidēmiju un ir galvenais saslimšanas 
cēlonis Eiropā;

Or. en
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Grozījums Nr. 9
Horst Schnellhardt

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā liekais svars un aptaukošanās jau 
kļūst par epidēmiju un ir galvenais 
saslimšanas cēlonis Eiropā;

A. tā kā liekais svars un aptaukošanās 
pieaug un ir galvenais saslimšanas cēlonis 
Eiropā;

Or. de

Grozījums Nr. 10
Kathy Sinnott

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā liekais svars un aptaukošanās jau 
kļūst par epidēmiju un ir galvenais
saslimšanas cēlonis Eiropā;

A. tā kā liekais svars un aptaukošanās jau 
kļūst par epidēmiju un ir galvenie nāves un 
saslimšanas cēloņi Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā liekais svars un aptaukošanās jau 
kļūst par epidēmiju un ir galvenais 
saslimšanas cēlonis Eiropā;

A. tā kā liekais svars un aptaukošanās, kā 
arī nepietiekams un nepilnvērtīgs uzturs
jau kļūst par epidēmiju un ir galvenais 
saslimšanas cēlonis Eiropā;

Or. de
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Grozījums Nr. 12
Antonios Trakatellis

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā liekais svars un aptaukošanās jau 
kļūst par epidēmiju un ir galvenais 
saslimšanas cēlonis Eiropā; 

A. tā kā liekais svars un aptaukošanās ir 
epidēmija un galvenais saslimšanas cēlonis 
Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Adriana Poli Bortone

Rezolūcijas priekšlikums
A.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.a tā kā liekais svars/aptaukošanās kopā 
ar smēķēšanu, dislipidēmiju, hipertoniju, 
diabētu, nepietiekamu uzturu, sēdošu
dzīvesveidu, stresu un gaisa piesārņojumu 
rada vairāk nekā 92 % no kopējā sirds un 
asinsvadu slimību riska un ir galvenie 
nāves cēloņi Eiropā (1,9 miljoni nāves 
gadījumu katru gadu 25 ES);

Or. it

Grozījums Nr. 14
Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā no aptaukošanās cieš 3 miljoni 
bērnu un liekais svars ir vairāk nekā 22 
miljoniem bērnu, un šie skaitļi strauji 

C. tā kā no aptaukošanās cieš 5 miljoni 
bērnu un liekais svars ir vairāk nekā 22 
miljoniem bērnu, un šie skaitļi strauji 
pieaug, kas nozīmē, ka līdz 2010. gadam 
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pieaug; šo bērnu skaits, kuri cieš no liekā svara 
un aptaukošanās, katru gadu pieaugs par 
1,3 miljoniem;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Philip Bushill-Matthews

Rezolūcijas priekšlikums
C.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a tā kā tiek uzskatīts, ka ar 
aptaukošanos un lieko svaru saistītām 
slimībām tērē līdz pat 6 % no valsts 
veselības aprūpes kopējiem izdevumiem 
visā Eiropā; tā kā šo slimību netiešās 
izmaksas, kas saistītas, piemēram, ar 
mazāku produktivitāti un darbā 
neierašanos slimības dēļ, ir ievērojami 
augstākas;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Edite Estrela

Rezolūcijas priekšlikums
C.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a tā kā vēdera aptaukošanās ir 
zinātniski atzīta kā viens no galvenajiem 
faktoriem, kas liecina par vairākām ar 
svaru saistītām slimībām, piemēram, sirds 
un asinsvadu slimībām un 2. tipa diabētu;

Or. en
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Grozījums Nr. 17
John Bowis

Rezolūcijas priekšlikums
C.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a tā kā bērnībā iegūti ēšanas ieradumi 
bieži tiek saglabāti arī pieauguša cilvēka 
dzīvē, un pētījumi ir parādījuši, ka 
aptaukojušies bērni visbiežāk izaug par 
pieaugušajiem ar aptaukošanās 
problēmām; 

Or. en

Grozījums Nr. 18
Christa Klaß

Rezolūcijas priekšlikums
C.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a tā kā aktivitāšu loks bērniem pie 
mājām ir ievērojami samazinājies, jo 
ikdienas pārvietošanos aizvien retāk veic 
ar kājām vai divriteni, un tā kā tās fizisko 
aktivitāšu iespējas, kuras pastāv, tiek 
uzskatītas par nepievilcīgam vai netiek 
uzskatītas par fiziskām aktivitātēm;

Or. de

Grozījums Nr. 19
Horst Schnellhardt

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā Eiropas iedzīvotāji dzīvo vidē, 
kurā pastiprināti draud aptaukošanās, jo 

D. tā kā Eiropas iedzīvotāji dzīvo vidē, 
kurā pastiprināti draud aptaukošanās, jo 
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enerģētiski pārbagātu produktu patēriņš 
un sēdošs dzīvesveids paaugstina risku 
aptaukoties;

sēdošs dzīvesveids paaugstina risku 
aptaukoties;

Or. de

Grozījums Nr. 20
Kathy Sinnott

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā Eiropas iedzīvotāji dzīvo vidē, 
kurā pastiprināti draud aptaukošanās, jo 
enerģētiski pārbagātu produktu patēriņš un 
sēdošs dzīvesveids paaugstina risku 
aptaukoties;

D. tā kā Eiropas iedzīvotāji un vēl jo 
vairāk bērni dzīvo vidē, kurā pastiprināti 
draud aptaukošanās, jo enerģētiski 
pārbagātu produktu patēriņš un sēdošs 
dzīvesveids paaugstina risku aptaukoties, 
ņemot vērā ievērojamo pašreiz sastopamo 
ar pārtiku saistīto slimību skaitu, 
neatkarīgi no tā, vai tās ir fiziskas dabas 
vai psiholoģiskas saslimšanas, kas jo īpaši 
skar gados jaunākos iedzīvotājus;

Or. en

Grozījums Nr. 21
John Bowis

Rezolūcijas priekšlikums
D.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D.a tā kā neveselīgs uzturs ir galvenais 
riska faktors citām ar uzturu saistītām 
slimībām, kuras ir galvenie nāves cēloņi 
ES, ietverot koronāro sirds slimību, vēžus, 
diabētus un trieku;

Or. en
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Grozījums Nr. 22
Linda McAvan

Rezolūcijas priekšlikums
D.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D.a tā kā neveselīgs uzturs ir galvenais 
riska faktors citām ar uzturu saistītām 
slimībām, kuras ir galvenie nāves cēloņi 
ES, ietverot koronāro sirds slimību, vēžus 
un trieku;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Antonios Trakatellis

Rezolūcijas priekšlikums
D.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D.a tā kā PVO 2005. gada ziņojumā par 
veselību Eiropā analītiski parādīts, ka 
lielu skaitu nāves gadījumu un slimību 
izraisa septiņi galvenie riska faktori, no 
kuriem seši (hipertonija, holesterols, 
ķermeņa masas indekss, nepietiekams 
augļu un dārzeņu patēriņš, fizisko 
aktivitāšu trūkums un pārmērīgs alkohola 
patēriņš) ir saistīti ar uzturu un fiziskām 
aktivitātēm, un tā kā šie veselību 
noteicošie faktori jārisina vienlaikus, 
cenšoties novērst lielu nāves gadījumu un 
slimību skaitu.

Or. en
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Grozījums Nr. 24
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. uzskatot, ka fiziskai aktivitātei ir jābūt
galvenajam profilakses līdzeklim cīņā pret 
lieko svaru, un ar bažām atzīmējot, ka katrs 
trešais eiropietis brīvajā laikā ar fiziskām 
aktivitātēm nenodarbojas nemaz un ka 
vidējais eiropietis vairāk nekā 5 stundas 
dienā pavada sēžot;

E. uzskatot, ka fiziskai aktivitātei un 
līdzsvarotam uzturam ir jābūt galvenajam 
profilakses līdzeklim cīņā pret lieko svaru, 
un ar bažām atzīmējot, ka katrs trešais 
eiropietis brīvajā laikā ar fiziskām 
aktivitātēm nenodarbojas nemaz un ka 
vidējais eiropietis vairāk nekā 5 stundas 
dienā pavada sēžot, kā arī ka daudzi 
eiropieši neievēro līdzsvarotu uzturu;

Or. fr

Grozījums Nr. 25
John Bowis

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. uzskatot, ka fiziskai aktivitātei ir jābūt 
galvenajam profilakses līdzeklim cīņā pret 
lieko svaru, un ar bažām atzīmējot, ka katrs 
trešais eiropietis brīvajā laikā ar fiziskām 
aktivitātēm nenodarbojas nemaz un ka 
vidējais eiropietis vairāk nekā 5 stundas 
dienā pavada sēžot;

E. uzskatot, ka fiziskai aktivitātei un 
veselīgam, līdzsvarotam uzturam ir jābūt 
galvenajiem profilakses līdzekļiem cīņā 
pret lieko svaru, un ar bažām atzīmējot, ka 
katrs trešais eiropietis brīvajā laikā ar 
fiziskām aktivitātēm nenodarbojas nemaz 
un ka vidējais eiropietis vairāk nekā 5 
stundas dienā pavada sēžot;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Linda McAvan

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. uzskatot, ka fiziskai aktivitātei ir jābūt 
galvenajam profilakses līdzeklim cīņā pret 
lieko svaru, un ar bažām atzīmējot, ka katrs 
trešais eiropietis brīvajā laikā ar fiziskām 
aktivitātēm nenodarbojas nemaz un ka 
vidējais eiropietis vairāk nekā 5 stundas 
dienā pavada sēžot;

E. uzskatot, ka fiziskai aktivitātei un 
veselīgākam uzturam ir jābūt galvenajam 
profilakses līdzeklim cīņā pret lieko svaru, 
un ar bažām atzīmējot, ka katrs trešais 
eiropietis brīvajā laikā ar fiziskām 
aktivitātēm nenodarbojas nemaz un ka 
vidējais eiropietis vairāk nekā 5 stundas 
dienā pavada sēžot;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Péter Olajos

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. uzskatot, ka fiziskai aktivitātei ir jābūt 
galvenajam profilakses līdzeklim cīņā pret 
lieko svaru, un ar bažām atzīmējot, ka katrs 
trešais eiropietis brīvajā laikā ar fiziskām 
aktivitātēm nenodarbojas nemaz un ka 
vidējais eiropietis vairāk nekā 5 stundas 
dienā pavada sēžot;

E. uzskatot, ka pienācīgam uzturam un 
fiziskai aktivitātei ir jābūt galvenajam 
profilakses līdzeklim cīņā pret lieko svaru, 
un ar bažām atzīmējot, ka katrs trešais 
eiropietis brīvajā laikā ar fiziskām 
aktivitātēm nenodarbojas nemaz un ka 
vidējais eiropietis vairāk nekā 5 stundas 
dienā pavada sēžot;

Or. hu

Grozījums Nr. 28
Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. uzskatot, ka fiziskai aktivitātei ir jābūt 
galvenajam profilakses līdzeklim cīņā pret 
lieko svaru, un ar bažām atzīmējot, ka 

E. uzskatot, ka fiziskai aktivitātei ir jābūt 
galvenajam profilakses līdzeklim cīņā pret 
lieko svaru, un atzīmējot, ka katrs trešais 
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katrs trešais eiropietis brīvajā laikā ar 
fiziskām aktivitātēm nenodarbojas nemaz 
un ka vidējais eiropietis vairāk nekā 5 
stundas dienā pavada sēžot;

eiropietis brīvajā laikā ar fiziskām 
aktivitātēm nenodarbojas nemaz un ka 
vidējais eiropietis vairāk nekā 5 stundas 
dienā pavada sēžot;

Or. de

Grozījums Nr. 29
John Bowis

Rezolūcijas priekšlikums
E.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E.a tā kā vēdera aptaukošanos eksperti 
pašlaik plaši atzīst par visizplatītāko sirds 
un vielmaiņas traucējumu cēloni, kas 
palielina sirds un asinsvadu slimību, kā 
arī 2. tipa diabētu risku;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Christa Klaß

Rezolūcijas priekšlikums
E.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E.a tā kā tikai ar zināšanām par 
pienācīga uztura un fizisko aktivitāšu 
saikni var panākt izmaiņas cilvēku rīcībā;

Or. de

Grozījums Nr. 31
Horst Schnellhardt

Rezolūcijas priekšlikums
E.a apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E.a tā kā sportam veltīto stundu skaits ir 
samazinājies pēdējā desmitgadē gan 
sākumskolās, gan vidusskolās un pastāv 
ievērojamas nesakritības dalībvalstīs 
attiecībā uz sporta objektiem un 
aprīkojumu;

Or. de

Grozījums Nr. 32
Antonios Trakatellis

Rezolūcijas priekšlikums
F.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F.a tā kā par veselīgu uzturu jāuzskata 
uzturs, kas nodrošina noteiktas 
kvantitātes un kvalitātes
priekšnosacījumus cilvēka vajadzībām un 
vienmēr stingri atbilst uztura principiem; 

Or. en

Grozījums Nr. 33
Antonios Trakatellis

Rezolūcijas priekšlikums
F.b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F.b tā kā uzturā, lai to uzskatītu par 
veselīgu, jāietver šādi kritēriji: 
1) uzturvielu un enerģētiskais saturs 
(uzturvērtība), 2) veselības un toksoloģija 
(pārtikas nekaitīgums), 3) pārtikas 
produkta dabīgās īpašības 
(„estētiskās/garšas” un 
„sagremojamības” īpašības), 4) pārtikas 
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ražošanas ekoloģiskās iezīmes (ilgtspējīga 
lauksaimniecība), 

Or. en

Grozījums Nr. 34
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
G apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. uzskatot, ka liekā svara un aptaukošanās 
problēma jārisina ar holistisku pieeju, šo 
jautājumu iekļaujot valstu politikas jomās 
un dažādos pārvaldes līmeņos, īpaši valsts 
un vietējā līmenī;

G. uzskatot, ka liekā svara un aptaukošanās 
problēma jārisina ar holistisku pieeju, 
paturot prātā politisku risinājumu 
ierobežojumus;

Or. sv

Grozījums Nr. 35
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
G apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

uzskatot, ka liekā svara un aptaukošanās 
problēma jārisina ar holistisku pieeju, šo 
jautājumu iekļaujot valstu politikas jomās 
un dažādos pārvaldes līmeņos, īpaši valsts 
un vietējā līmenī;

G. uzskatot, ka liekā svara, aptaukošanās, 
nepietiekama un nepilnvērtīga uztura
problēma jārisina ar holistisku pieeju, šo 
jautājumu iekļaujot valstu politikas jomās 
un dažādos pārvaldes līmeņos, īpaši valsts, 
reģionālā un vietējā līmenī;

Or. de
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Grozījums Nr. 36
Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
G apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. uzskatot, ka liekā svara un aptaukošanās 
problēma jārisina ar holistisku pieeju, šo 
jautājumu iekļaujot valstu politikas jomās 
un dažādos pārvaldes līmeņos, īpaši valsts 
un vietējā līmenī;

G. uzskatot, ka liekā svara un aptaukošanās 
problēma jārisina ar holistisku pieeju, šo 
jautājumu iekļaujot valstu politikas jomās 
un dažādos pārvaldes līmeņos, īpaši valsts 
un vietējā līmenī, pienācīgi ņemot vērā 
subsidiaritāti;

Or. de

Grozījums Nr. 37
John Bowis

Rezolūcijas priekšlikums
G.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G.a tā kā nedrīkst ignorēt alkohola, kam 
ir augsts kaloriju līmenis, un cigarešu 
nozīmi, kuru abu lietošana mazina apetīti 
un slāpes pēc citiem dzērieniem, kā arī ir 
saistīta ar vairākiem veselības riskiem, 

Or. en

Grozījums Nr. 38
Kathy Sinnott

Rezolūcijas priekšlikums
G.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G.a tā kā veselīga attieksme pret pārtiku ir 
nepieciešama gan tiem, kuri ēd pārāk 
daudz, gan tiem, kuri ēd pārāk maz,
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Or. en

Grozījums Nr. 39
Horst Schnellhardt

Rezolūcijas priekšlikums
H apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. uzskatot sociālo dimensiju par 
problēmu, jo lielākajā vairumā gadījumu 
no liekā svara un aptaukošanās cieš 
zemāko sociālekonomisko grupu pārstāvji; 
ar bažām atzīmējot, ka aptaukošanās var 
pastiprināt sociālekonomisko 
nevienlīdzību;

H. uzskatot sociālo dimensiju par 
problēmu, jo lielākajā vairumā gadījumu 
no liekā svara un aptaukošanās cieš 
zemāko sociālekonomisko grupu pārstāvji;

Or. de

Grozījums Nr. 40
Kathy Sinnott

Rezolūcijas priekšlikums
H apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. uzskatot sociālo dimensiju par 
problēmu, jo lielākajā vairumā gadījumu 
no liekā svara un aptaukošanās cieš 
zemāko sociālekonomisko grupu pārstāvji; 
ar bažām atzīmējot, ka aptaukošanās var 
pastiprināt sociālekonomisko 
nevienlīdzību;

H. uzskatot sociālo dimensiju par 
problēmu, jo lielākajā vairumā gadījumu 
no liekā svara un aptaukošanās cieš 
zemāko sociālekonomisko grupu pārstāvji, 
jo ekonomiski sliktākos apstākļos esoši 
cilvēki nevar atļauties svaigus pārtikas 
produktus un tādēļ patērē vairāk 
nepilnvērtīgu produktu, kas satur nātrija 
glutamātu; ar bažām atzīmējot, ka 
aptaukošanās var pastiprināt šo 
sociālekonomisko nevienlīdzību;

Or. en
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Grozījums Nr. 41
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
H apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. uzskatot sociālo dimensiju par 
problēmu, jo lielākajā vairumā gadījumu 
no liekā svara un aptaukošanās cieš 
zemāko sociālekonomisko grupu pārstāvji; 
ar bažām atzīmējot, ka aptaukošanās var 
pastiprināt sociālekonomisko
nevienlīdzību;

H. uzskatot sociālo dimensiju par 
problēmu, jo lielākajā vairumā gadījumu 
ne tikai no liekā svara un aptaukošanās, bet 
arī no nepietiekama un nepilnvērtīga 
uztura, kā arī no dehidrācijas cieš zemāko 
sociālekonomisko grupu pārstāvji; ar 
bažām atzīmējot, ka rezultātā var 
pastiprināties sociālekonomiskā
nevienlīdzība;

Or. de

Grozījums Nr. 42
Evangelia Tzampazi

Rezolūcijas priekšlikums
H apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. uzskatot sociālo dimensiju par 
problēmu, jo lielākajā vairumā gadījumu 
no liekā svara un aptaukošanās cieš 
zemāko sociālekonomisko grupu pārstāvji; 
ar bažām atzīmējot, ka aptaukošanās var 
pastiprināt sociālekonomisko 
nevienlīdzību;

H. uzskatot sociālo dimensiju par 
problēmu, jo lielākajā vairumā gadījumu 
no liekā svara un aptaukošanās cieš 
zemāko sociālekonomisko grupu pārstāvji; 
ar bažām atzīmējot, ka aptaukošanās var 
pastiprināt sociālekonomisko 
nevienlīdzību, jo īpaši 
visneaizsargātākajām sabiedrības 
grupām, piemēram, invalīdiem;

Or. el

Grozījums Nr. 43
Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
H apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

uzskatot sociālo dimensiju par problēmu, 
jo lielākajā vairumā gadījumu no liekā 
svara un aptaukošanās cieš zemāko 
sociālekonomisko grupu pārstāvji; ar 
bažām atzīmējot, ka aptaukošanās var 
pastiprināt sociālekonomisko 
nevienlīdzību;

uzskatot sociālo dimensiju par problēmu, 
jo lielākajā vairumā gadījumu no liekā 
svara un aptaukošanās cieš zemāko 
sociālekonomisko grupu pārstāvji; 
atzīmējot, ka aptaukošanās var pastiprināt 
sociālekonomisko nevienlīdzību;

Or. de

Grozījums Nr. 44
Adamos Adamou un Dimitrios Papadimoulis

Rezolūcijas priekšlikums
H.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H.a tā kā vairākas jaunas iedzīvotāju 
grupas, piemēram, jauni pusaudži,
pieaugušie ar maziem bērniem, vecāki 
cilvēki un imigranti, kļūst par riska 
grupām;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
H.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H.a tā kā sociālekonomiskā nevienlīdzība 
vēl vairāk pieaug izejvielu (piemēram, 
graudi, sviests, piens utt.) cenu 
paaugstināšanās dēļ, kas ir jauna 
tendence gan attiecībā uz skarto produktu 
skaitu, gan cenu pieauguma apmēru;
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Or. en

Grozījums Nr. 46
Evangelia Tzampazi

Rezolūcijas priekšlikums
H.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H.a tā kā invalīdi veido 15 % no aktīvās 
sabiedrības daļas ES; tā kā turklāt 
pētījumi rāda, ka invalīdi pakļauti 
lielākam aptaukošanās riskam, cita 
starpā, patofizioloģisku izmaiņu enerģijas 
metabolismā un ķermeņa stāvokļa dēļ, kā 
arī muskuļu atrofijas un fiziskās 
bezdarbības dēļ;

Or. el

Grozījums Nr. 47
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
H.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H.a ņemot vērā gada inflācijas likmi ES 
2007. gadā, samazinājumu pirktspējā 
dažās dalībvalstīs un augstākas pārtikas 
cenas, jo īpaši augļiem un dārzeņiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 48
Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
H.b apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H.b tā kā augstākas neapstrādātu izejvielu 
cenas kopā ar vairumtirdzniecības 
noteikumu neskaidrību dažās dalībvalstīs 
ir novedis pie pamata pārtikas produktu, 
piemēram, augļu un dārzeņu, kā arī piena 
produktu bez cukura cenu 
paaugstināšanās, kas ietekmē lielākās 
daļas ES mājsaimniecību budžetus, un tā 
kā ES jāsāk risināt šis izaicinājums;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Holger Krahmer

Rezolūcijas priekšlikums
J apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. uzsverot, kāda nozīme ir dažādajiem 
tradicionālajiem ēdieniem, kuri ir 
jāsaglabā kā mūsu kultūras mantojuma 
daļa un kuru patēriņš ir jāveicina kā 
būtiska alternatīva ātrajai ēdināšanai un 
iepriekš sagatavotas pārtikas lietošanai;

J. tā kā ir jāveicina dažādi tradicionālie 
ēdieni kā mūsu kultūras mantojuma daļa, 
bet vienlaikus jārīkojas, lai nodrošinātu, 
ka patērētāji ir informēti par to patieso 
ietekmi uz veselību, lai sekmētu informētu 
lēmumu pieņemšanu;

Or. de

Grozījums Nr. 50
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
J apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. uzsverot, kāda nozīme ir dažādajiem 
tradicionālajiem ēdieniem, kuri ir jāsaglabā 
kā mūsu kultūras mantojuma daļa un kuru 
patēriņš ir jāveicina kā būtiska alternatīva 

J. uzsverot, kāda nozīme ir dažādajiem 
tradicionālajiem ēdieniem, kuri ir jāsaglabā 
kā mūsu kultūras mantojuma daļa; tā kā 
pārtikas produktu un uztura kvalitāte un 
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ātrajai ēdināšanai un iepriekš sagatavotas 
pārtikas lietošanai;

dažādība ir galvenie aspekti veselīgu 
ēšanas paradumu iegūšanā;

Or. fr

Grozījums Nr. 51
Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
J apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. uzsverot, kāda nozīme ir dažādajiem 
tradicionālajiem ēdieniem, kuri ir jāsaglabā 
kā mūsu kultūras mantojuma daļa un kuru 
patēriņš ir jāveicina kā būtiska alternatīva 
ātrajai ēdināšanai un iepriekš sagatavotas 
pārtikas lietošanai;

J. uzsverot, kāda nozīme ir dažādajiem 
tradicionālajiem ēdieniem, kuri ir jāsaglabā 
kā mūsu kultūras mantojuma daļa un kuru 
patēriņš ir jāveicina, piemēram, 
uzturvērtībām bagātu, molekulāru un 
„lēno” pārtiku, kā būtiska alternatīva 
ātrajai ēdināšanai un iepriekš sagatavotas 
pārtikas lietošanai, lai nodrošinātu 
līdzsvarotu uzturu;

Or. de

Grozījums Nr. 52
Horst Schnellhardt

Rezolūcijas priekšlikums
J apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. uzsverot, kāda nozīme ir dažādajiem 
tradicionālajiem ēdieniem, kuri ir jāsaglabā 
kā mūsu kultūras mantojuma daļa un kuru 
patēriņš ir jāveicina kā būtiska alternatīva 
ātrajai ēdināšanai un iepriekš sagatavotas 
pārtikas lietošanai;

. uzsverot, kāda nozīme ir dažādajiem 
tradicionālajiem ēdieniem, kuri ir jāsaglabā 
kā mūsu kultūras mantojuma daļa;

Or. de
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Grozījums Nr. 53
Holger Krahmer un Anja Weisgerber

Rezolūcijas priekšlikums
J.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J.a tā kā Eiropas patērētājiem jābūt 
piekļuvei nepieciešamajai informācijai, 
lai viņi varētu izvelēties labākos uzturvielu 
avotus optimālam uzturam atbilstīgi viņu 
individuālajam dzīves veidam un veselības 
stāvoklim;

Or. de

Grozījums Nr. 54
Kathy Sinnott

Rezolūcijas priekšlikums
J.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J.a uzskatot, ka ir svarīgi popularizēt 
vakariņas ģimenē, kas nodrošinātu, ka 
tiek patērēta veselīgāka pārtika, jo tā tiktu 
pagatavota mājās, un ģimenes locekļi ēd 
lēnām, ēdienu izbaudot, kas visticamāk 
apmierinātu izsalkumu, novēršot 
pārēšanos;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Holger Krahmer

Rezolūcijas priekšlikums
J.b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J.b tā kā līdzsvarota uztura kontekstā 
dažreiz ieturēt maltītes ātrās ēdināšanas 
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restorānos un patērēt dzērienus ar 
cukuru, kā arī maltītes ar tauku saturu 
var sekmēt labklājību un nav kaitīgi;

Or. de

Grozījums Nr. 56
Pilar Ayuso

Rezolūcijas priekšlikums
K apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. uzsverot, ka reklāmas nozarē stāvoklis 
pasliktinās, kā arī apmēram puse no 
reklāmām, kuras televīzijā pārraida laikā, 
kad to skatās bērni, ir pārtikas reklāmas 
un ka trijās ceturtdaļās reklāmu reklamē 
kalorijām bagātu, bet uzturvielām 
nepilnīgu pārtiku; ar bažām atzīmējot 
jaunu reklāmas veidu rašanos, izmantojot 
visas tehniskās iespējas, jo īpaši tā sauktās 
„reklāmspēles” mobilajos telefonos, 
tūlītējā ziņojumapmaiņā, videospēlēs un 
interaktīvajās spēlēs internetā;

K. tā kā pēdējās nozares iniciatīvās par 
pašregulācijas reklamēšanu runās par 
pārtikas līdzsvarotību un iezīmēm, kā arī 
dzērienu reklāmu; atzīmējot, ka 
pašregulācijas pasākumos jāietver visi 
reklāmas veidi, jo īpaši internetā un citos 
jaunos plašsaziņas līdzekļos;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Philip Bushill-Matthews

Rezolūcijas priekšlikums
K apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. uzsverot, ka reklāmas nozarē stāvoklis 
pasliktinās, kā arī apmēram puse no 
reklāmām, kuras televīzijā pārraida laikā, 
kad to skatās bērni, ir pārtikas reklāmas un 
ka trijās ceturtdaļās reklāmu reklamē 
kalorijām bagātu, bet uzturvielām 
nepilnīgu pārtiku; ar bažām atzīmējot jaunu 

K. uzsverot, ka apmēram puse no 
reklāmām, kuras televīzijā pārraida laikā, 
kad to skatās bērni, ir pārtikas reklāmas un 
ka trijās ceturtdaļās reklāmu reklamē 
kalorijām bagātu, bet uzturvielām 
nepilnīgu pārtiku; ar bažām atzīmējot jaunu 
reklāmas veidu rašanos, izmantojot visas 
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reklāmas veidu rašanos, izmantojot visas 
tehniskās iespējas, jo īpaši tā sauktās 
„reklāmspēles” mobilajos telefonos, 
tūlītējā ziņojumapmaiņā, videospēlēs un 
interaktīvajās spēlēs internetā;

tehniskās iespējas, jo īpaši tā sauktās 
„reklāmspēles” mobilajos telefonos, 
tūlītējā ziņojumapmaiņā, videospēlēs un 
interaktīvajās spēlēs internetā;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Avril Doyle un Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
K apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. uzsverot, ka reklāmas nozarē stāvoklis 
pasliktinās, kā arī apmēram puse no 
reklāmām, kuras televīzijā pārraida laikā, 
kad to skatās bērni, ir pārtikas reklāmas un 
ka trijās ceturtdaļās reklāmu reklamē 
kalorijām bagātu, bet uzturvielām 
nepilnīgu pārtiku; ar bažām atzīmējot jaunu 
reklāmas veidu rašanos, izmantojot visas 
tehniskās iespējas, jo īpaši tā sauktās 
„reklāmspēles” mobilajos telefonos, 
tūlītējā ziņojumapmaiņā, videospēlēs un 
interaktīvajās spēlēs internetā;

K. tā kā pēdējās nozares iniciatīvās par 
pašregulācijas reklamēšanu jāparedz 
pārtikas un dzērienu reklāmu iezīmju 
līdzsvarotība, kā arī jārunā par to, ka 
apmēram puse no reklāmām, kuras 
televīzijā pārraida laikā, kad to skatās 
bērni, ir pārtikas reklāmas un ka trijās 
ceturtdaļās reklāmu reklamē kalorijām 
bagātu, bet uzturvielām nepilnīgu pārtiku; 
ar bažām atzīmējot jaunu reklāmas veidu 
rašanos, izmantojot visas tehniskās 
iespējas, jo īpaši tā sauktās „reklāmspēles” 
mobilajos telefonos, tūlītējā 
ziņojumapmaiņā, videospēlēs un 
interaktīvajās spēlēs internetā un citos 
jaunos plašsaziņas līdzekļos;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
K apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. uzsverot, ka reklāmas nozarē stāvoklis svītrots
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pasliktinās, kā arī apmēram puse no 
reklāmām, kuras televīzijā pārraida laikā, 
kad to skatās bērni, ir pārtikas reklāmas 
un ka trijās ceturtdaļās reklāmu reklamē 
kalorijām bagātu, bet uzturvielām 
nepilnīgu pārtiku; ar bažām atzīmējot 
jaunu reklāmas veidu rašanos, izmantojot 
visas tehniskās iespējas, jo īpaši tā sauktās 
„reklāmspēles” mobilajos telefonos, 
tūlītējā ziņojumapmaiņā, videospēlēs un 
interaktīvajās spēlēs internetā;

Or. sv

Grozījums Nr. 60
Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
K apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. uzsverot, ka reklāmas nozarē stāvoklis 
pasliktinās, kā arī apmēram puse no 
reklāmām, kuras televīzijā pārraida laikā, 
kad to skatās bērni, ir pārtikas reklāmas un 
ka trijās ceturtdaļās reklāmu reklamē 
kalorijām bagātu, bet uzturvielām 
nepilnīgu pārtiku; ar bažām atzīmējot 
jaunu reklāmas veidu rašanos, izmantojot 
visas tehniskās iespējas, jo īpaši tā sauktās 
„reklāmspēles” mobilajos telefonos, 
tūlītējā ziņojumapmaiņā, videospēlēs un 
interaktīvajās spēlēs internetā;

K. uzsverot, ka apmēram puse no 
reklāmām, kuras televīzijā pārraida laikā, 
kad to skatās bērni, ir pārtikas reklāmas un 
ka pastāv nepārprotamas liecības, ka 
televīzijas reklāma ietekmē īstermiņa 
patēriņa iezīmes bērniem 2 līdz 11 gadu 
vecumā; ar bažām atzīmējot jaunu 
reklāmas veidu rašanos, izmantojot visas 
tehniskās iespējas, jo īpaši tā sauktās 
„reklāmspēles” mobilajos telefonos, 
tūlītējā ziņojumapmaiņā, videospēlēs un 
interaktīvajās spēlēs internetā;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Horst Schnellhardt

Rezolūcijas priekšlikums
K apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. uzsverot, ka reklāmas nozarē stāvoklis 
pasliktinās, kā arī apmēram puse no 
reklāmām, kuras televīzijā pārraida laikā, 
kad to skatās bērni, ir pārtikas reklāmas 
un ka trijās ceturtdaļās reklāmu reklamē 
kalorijām bagātu, bet uzturvielām 
nepilnīgu pārtiku; ar bažām atzīmējot 
jaunu reklāmas veidu rašanos, izmantojot 
visas tehniskās iespējas, jo īpaši tā sauktās 
„reklāmspēles” mobilajos telefonos, 
tūlītējā ziņojumapmaiņā, videospēlēs un 
interaktīvajās spēlēs internetā;

K. tā kā vairāki pārtikas ražotāji, 
reklāmas un mārketinga firmas, kā arī 
veselības un patērētāju aizsardzības 
apvienības jau veic ievērojamu 
ieguldījumu ES rīcības programmā 
sabalansēta uztura, fiziskās aktivitātes un 
veselības veicināšanai un var jau norādīt 
uz veiksmīgiem pētījumiem un 
projektiem;

Or. de

Grozījums Nr. 62
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
K apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. uzsverot, ka reklāmas nozarē stāvoklis 
pasliktinās, kā arī apmēram puse no 
reklāmām, kuras televīzijā pārraida laikā, 
kad to skatās bērni, ir pārtikas reklāmas un 
ka trijās ceturtdaļās reklāmu reklamē 
kalorijām bagātu, bet uzturvielām 
nepilnīgu pārtiku; ar bažām atzīmējot jaunu 
reklāmas veidu rašanos, izmantojot visas 
tehniskās iespējas, jo īpaši tā sauktās 
„reklāmspēles” mobilajos telefonos, 
tūlītējā ziņojumapmaiņā, videospēlēs un 
interaktīvajās spēlēs internetā;

K. uzsverot, ka reklāmas nozarē stāvoklis 
pasliktinās, kā arī apmēram puse no 
reklāmām, piemēram, Itālijā, kuras 
televīzijā pārraida laikā, kad to skatās 
bērni, ir pārtikas reklāmas un ka trijās 
ceturtdaļās reklāmu reklamē kalorijām 
bagātu, bet uzturvielām nepilnīgu pārtiku; 
ar bažām atzīmējot jaunu reklāmas veidu 
rašanos, izmantojot visas tehniskās 
iespējas, jo īpaši tā sauktās „reklāmspēles” 
mobilajos telefonos, tūlītējā 
ziņojumapmaiņā, videospēlēs un 
interaktīvajās spēlēs internetā;

Or. de
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Grozījums Nr. 63
Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
K apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. uzsverot, ka reklāmas nozarē stāvoklis 
pasliktinās, kā arī apmēram puse no 
reklāmām, kuras televīzijā pārraida laikā, 
kad to skatās bērni, ir pārtikas reklāmas 
un ka trijās ceturtdaļās reklāmu reklamē 
kalorijām bagātu, bet uzturvielām 
nepilnīgu pārtiku; ar bažām atzīmējot 
jaunu reklāmas veidu rašanos, izmantojot 
visas tehniskās iespējas, jo īpaši tā sauktās 
„reklāmspēles” mobilajos telefonos, 
tūlītējā ziņojumapmaiņā, videospēlēs un 
interaktīvajās spēlēs internetā;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 64
Magor Imre Csibi

Rezolūcijas priekšlikums
K.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K.a uzskatot, ka standartizēta, 
visaptveroša un skaidra marķēšanas 
sistēma pārtikas produktiem uzlabotu 
patērētāju spēju saprast sniegto uzturvielu 
informāciju, kā arī palīdzētu viņiem 
izdarīt veselīgākas un uzturvielām 
bagātākas pārtikas izvēles;

Or. en
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Grozījums Nr. 65
Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
K.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K.a tā kā reklāmas nozares darbībā un 
rīcībā līdz šim brīdi nemitīgi nepieciešami 
uzlabojumi un tā kā moderni reklāmas 
plašsaziņu līdzekļi, piemēram, mobilie 
telefoni, tūlītējā ziņojumapmaiņa, 
videospēles un interaktīvās spēles 
internetā, parasti negatīvi ietekmē bērnus;

Or. de

Grozījums Nr. 66
Philip Bushill-Matthews

Rezolūcijas priekšlikums
K.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K.a tā kā nepilnvērtīgs uzturs, kas jo īpaši 
ietekmē vecāka gada gājuma cilvēkus, 
Eiropas veselības aprūpes sistēmai 
izmaksā līdzīgu summu tai, ko izmaksā 
aptaukošanās un liekā svara ārstēšana;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Avril Doyle

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Balto grāmatu par uzturu 
kā pirmo soli, lai apturētu aptaukošanās 

1. atzinīgi vērtē Balto grāmatu par uzturu 
kā pirmo soli, lai apturētu aptaukošanās 
pieaugumu un risinātu ar uzturu saistītu 
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pieaugumu Eiropā; hronisku slimību, piemēram, sirds un 
asinsvadu slimību (arī sirds slimības un 
sirdslēkmes) problēmu Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 68
John Bowis

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Balto grāmatu par uzturu 
kā pirmo soli, lai apturētu aptaukošanās 
pieaugumu Eiropā;

1. atzinīgi vērtē Balto grāmatu par uzturu 
kā pirmo soli, lai apturētu aptaukošanās 
pieaugumu  un risinātu ar uzturu saistītu 
hronisku slimību, piemēram, sirds un 
asinsvadu slimību (arī sirds slimības un 
sirdslēkmes) problēmu Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Balto grāmatu par uzturu 
kā pirmo soli, lai apturētu aptaukošanās 
pieaugumu Eiropā;

1. atzinīgi vērtē Balto grāmatu par uzturu 
kā pirmo soli, lai apturētu aptaukošanās un 
liekā svara gadījumu skaita pieaugumu 
Eiropā;

Or. fr
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Grozījums Nr. 70
Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Balto grāmatu par uzturu 
kā pirmo soli, lai apturētu aptaukošanās 
pieaugumu Eiropā;

1. atzinīgi vērtē Balto grāmatu par uzturu 
kā nozīmīgu soli pasaules stratēģijā, lai 
apturētu aptaukošanās pieaugumu Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Kathy Sinnott

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Balto grāmatu par uzturu 
kā pirmo soli, lai apturētu aptaukošanās 
pieaugumu Eiropā;

1. atzinīgi vērtē Balto grāmatu par uzturu 
kā pirmo soli, lai apturētu aptaukošanās 
pieaugumu un tādējādi arī ar uzturu 
saistītas hroniskas slimības, piemēram, 
sirds un asinsvadu slimības, ietverot sirds 
slimības un sirdslēkmes, vēzi un diabētu, 
Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Kathalijne Maria Buitenweg

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a aicina dalībvalstis oficiāli atzīt 
aptaukošanos par hronisku slimību, lai 
novērstu to, ka cilvēkiem ar aptaukošanās 
problēmām uzliek „kauna zīmi”; aicina 
visas dalībvalstis nodrošināt, lai cilvēkus 
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ar aptaukošanās problēmām nediskriminē 
un pilnībā ietver veselības apdrošināšanas 
shēmās;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Adamos Adamou un Dimitrios Papadimoulis

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a izsaka nožēlu par steidzamības 
trūkumu šajā Baltajā grāmatā; pauž 
bažas, ka jebkādai rīcībai piemēro 
pārskatu līdz 2010. gadam, kamēr tiek 
veikti turpmāki pētījumi; aicina Komisiju 
kā prioritāti ierosināt konkrētus 
pasākumus, lai risinātu aptaukošanās un 
ar uzturu saistītu slimību skaita 
pieaugumu;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzsver, ka politiski pasākumi nekad 
nevar aizstāt cilvēku ieguldījumu pašu 
veselībā;

Or. sv
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Grozījums Nr. 75
Péter Olajos

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. a „Pārmērīgs svars” ir anormāls 
ķermeņa tauku satura pieaugums, kas var 
ievērojami atšķirties, tomēr veido 12 %–
30 % no kopējās ķermeņa masas. Tā kā 
nav iespējams tiešs mērījums ikdienā, to 
var noteikt netieši, izmantojot indeksa 
vērtības:
- pamatojoties uz ķermeņa masas indeksu 
(ĶMI): ja ĶMI procentuālā vērtība, 
ņemot vērā vecumu un dzimumu, ir 
augstāka par 97;
- pamatojoties uz ķermeņa masas 
salīdzinājumu ar garumu (%): ja vērtība 
ir augstāka par 120 %;
- pamatojoties uz ādas krokas biezumu: ja 
procentuālā vērtība, ņemot vērā vecumu 
un dzimumu, ir augstāka par 95;

Or. hu

Grozījums Nr. 76
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzskata, ka visaptveroša daudzlīmeņu 
pieeja ir labākais veids, kā apkarot ES 
iedzīvotāju aptaukošanos;

2. uzskata, ka Eiropas Savienības pilsoņi 
ir saprātīgi cilvēki, kas spēj par sevi 
parūpēties un paši pieņemt lēmumus par 
izvēlēm dzīvē un saistībā ar uzturu;

Or. sv
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Grozījums Nr. 77
Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzskata, ka visaptveroša daudzlīmeņu 
pieeja ir labākais veids, kā apkarot ES 
iedzīvotāju aptaukošanos;

2. uzskata, ka visaptveroša daudzlīmeņu 
pieeja ir labākais veids, kā apkarot ES 
iedzīvotāju aptaukošanos, un norāda, ka ir 
daudzas Eiropas programmas (par 
pētījumiem, veselību, izglītību, 
mūžizglītību), kas var palīdzēt risināt šo 
reālo postu;

Or. en

Grozījums Nr. 78
John Bowis

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a uzskata, ka lielāka uzmanība jāpievērš 
pilsoņu izglītības veselības jautājumos 
uzlabošanai, lai viņi spētu pieņemt 
efektīvus lēmumus par viņu pašu un savu 
bērnu uzturu;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Linda McAvan

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a atbalsta ES rīcības programmas 
sabalansēta uztura, fiziskās aktivitātes un 
veselības veicināšanai turpināšanu; 
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uzsver, ka jānodrošina, lai saistības, kuras 
dalībnieki brīvprātīgi uzņēmušies saistībā 
ar šo rīcības programmu, tiktu efektīvi 
uzraudzītas un neatkarīgi pārbaudītas; 
aicina Komisiju reizi gadā ziņot 
Parlamentam par rīcības programmas 
darbu;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a vēlreiz aicina visas dalībvalstis 
(sekojot Portugāles piemēram) atzīt 
aptaukošanos par hronisku slimību, lai 
novērstu to, ka cilvēkiem ar aptaukošanās 
problēmām uzliek „kauna zīmi” vai ka 
viņi tiek diskriminēti;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. a uzskata, ka pārtikas kvalitātes 
nodrošināšanai paredzēta politika var 
veikt ievērojamu ieguldījumu veselības 
sekmēšanā un aptaukošanās 
samazināšanā un ka visaptveroša 
informācija marķējumos ir galvenais 
aspekts, lai ļautu patērētājiem izvēlēties 
starp labu, labāku un ne tik labu uzturu;
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Or. nl

Grozījums Nr. 82
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. atzinīgi vērtē Augsta līmeņa grupas 
pārtikas un fizisko aktivitāšu jautājumos un 
Uzraudzības sistēmas veselības 
apsekojumiem interviju veidā (EHIS) 
izveidošanu, jo tie ir efektīvi politikas 
veidotāju un visu iesaistīto pušu 
instrumenti zināšanu uzlabošanai un 
paraugprakses apmaiņai;

3. atzinīgi vērtē Augsta līmeņa grupas 
pārtikas un fizisko aktivitāšu jautājumos un
Eiropas veselības apsekojumu 
izveidošanu, jo tie ir efektīvi politikas 
veidotāju un visu iesaistīto pušu 
instrumenti zināšanu uzlabošanai un 
paraugprakses apmaiņai;

Or. de

Grozījums Nr. 83
Antonios Trakatellis

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. atzinīgi vērtē Augsta līmeņa grupas 
pārtikas un fizisko aktivitāšu jautājumos un 
Uzraudzības sistēmas veselības 
apsekojumiem interviju veidā (EHIS) 
izveidošanu, jo tie ir efektīvi politikas 
veidotāju un visu iesaistīto pušu 
instrumenti zināšanu uzlabošanai un 
paraugprakses apmaiņai;

3. atzinīgi vērtē Augsta līmeņa grupas 
pārtikas un fizisko aktivitāšu jautājumos un 
Uzraudzības sistēmas veselības 
apsekojumiem interviju veidā (EHIS) un 
Veselības izmeklējumu apsekojuma 
(HES) izveidošanu, kur tiks vākti daži 
fiziskie un bioloģiskie mērījumi, 
piemēram, antropometriskie mērījumi, jo 
tie ir efektīvi politikas veidotāju un visu 
iesaistīto pušu instrumenti zināšanu 
uzlabošanai un paraugprakses apmaiņai 
cīņā pret aptaukošanos;

Or. en
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Grozījums Nr. 84
Kathalijne Maria Buitenweg

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atzīst pašregulējuma lielo nozīmi un 
efektivitāti; 

4. atzīst pašregulējuma lielo nozīmi un 
efektivitāti, ko var izmantot stratēģijā, lai 
efektīvi risinātu aptaukošanās problēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Philip Bushill-Matthews

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atzīst pašregulējuma lielo nozīmi un 
efektivitāti;

4. atzīst pašregulējuma lielo nozīmi un 
efektivitāti; atzinīgi vērtē ES rīcības 
programmu sabalansēta uztura, fiziskās 
aktivitātes un veselības veicināšanai par 
tās plašajām saistībām attiecībā uz 
produktu sastāva pārveidošanu, bērniem 
paredzētas reklāmas samazināšanu un 
sabalansēta uztura veicināšanu, 
izmantojot marķēšanu un citus 
instrumentus; uzskata, ka šī rīcības 
programma jāpaplašina, lai ietvertu 
datorspēļu un pulšu ražotājus, kā arī 
interneta pakalpojumu sniedzējus;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Magor Imre Csibi

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atzīst pašregulējuma lielo nozīmi un 
efektivitāti; 

4. atzīst pašregulējuma nozīmi un, zināmos 
apstākļos, efektivitāti; uzsver, ka efektīvai 
pašregulācijai nepieciešami skaidri un 
konkrēti mērķi kopā ar neatkarīgām 
uzraudzības sistēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 87
John Bowis

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atzīst pašregulējuma lielo nozīmi un 
efektivitāti;

4. atzīst pašregulējuma lielo nozīmi un 
efektivitāti, taču atzīmē, ka dažreiz ir 
nepieciešams regulējums, lai nodrošinātu 
patstāvīgas un jēgpilnas izmaiņas visos 
nozares sektoros, jo īpaši tad, kad tas skar 
bērnus;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Linda McAvan

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atzīst pašregulējuma lielo nozīmi un 
efektivitāti;

4. atzīst pašregulējuma nozīmi un 
efektivitāti noteiktās jomās; tomēr 
uzskata, ka brīvprātīgi pasākumi ir 
neatkarīgi jāuzrauga, regulāri iesniedzot 
Parlamentam novērtējuma ziņojumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 89
Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atzīst pašregulējuma lielo nozīmi un 
efektivitāti;

4. atzīst pašregulējuma lielo nozīmi un 
efektivitāti un ar lielu interesi apskata 
203 saistības, kuras ir uzņēmušies dažādi 
pārtikas ražotāji un NVO un kuras sāktas 
īstenot saistībā ar ES rīcības programmu 
līdzsvarota uztura, fiziskās aktivitātes un 
veselības veicināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atzīst pašregulējuma lielo nozīmi un 
efektivitāti; 

4. atzīst pašregulējuma nozīmi, taču 
uzsver, ka tikai pašregulējums nevar 
atrisināt visas problēmas, ar kurām esam 
saskārušies, un ka tiesību aktu īstenošana 
un pielāgoti regulējuma veidi var 
nodrošināt patērētāju aizsardzību un 
augstus sabiedrības veselības standartus;

Or. fr

Grozījums Nr. 91
Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atzīst pašregulējuma lielo nozīmi un 
efektivitāti;

4. bez iebildumiem atzīst pašregulējuma 
lielo nozīmi un efektivitāti;

Or. de

Grozījums Nr. 92
Adamos Adamou un Dimitrios Papadimoulis

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a uzsver, ka efektīva pašregulācija 
jāpapildina ar skaidriem un konkrētiem 
mērķiem visām iesaistītajām pusēm, kā 
arī ar šo mērķu uzraudzību;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Péter Olajos

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. tomēr prasa īstenot reālākus pasākumus, 
kuri ir īpaši paredzēti bērniem un tādām 
riska grupām kā veci cilvēki, īpaši 
sievietes, invalīdi, kā arī nabadzīgi cilvēki 
un bezdarbnieki;

5. tomēr prasa īstenot reālākus pasākumus, 
kuri ir īpaši paredzēti bērniem un tādām 
riska grupām kā veci cilvēki, īpaši 
sievietes, invalīdi, pusaudži kā arī 
nabadzīgi cilvēki un bezdarbnieki;

Or. hu
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Grozījums Nr. 94
Adamos Adamou un Dimitrios Papadimoulis

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. tomēr prasa īstenot reālākus pasākumus,
kuri ir īpaši paredzēti bērniem un tādām 
riska grupām kā veci cilvēki, īpaši 
sievietes, invalīdi, kā arī nabadzīgi cilvēki 
un bezdarbnieki;

tomēr prasa īstenot reālākus pasākumus, 
kuri ir īpaši paredzēti bērniem un tādām 
riska grupām kā veci cilvēki, īpaši 
sievietes, invalīdi, kā arī nabadzīgi cilvēki 
un bezdarbnieki, kā arī jauni pusaudži;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. tomēr prasa īstenot reālākus pasākumus, 
kuri ir īpaši paredzēti bērniem un tādām 
riska grupām kā veci cilvēki, īpaši 
sievietes, invalīdi, kā arī nabadzīgi cilvēki 
un bezdarbnieki;

5. prasa īstenot reālākus pasākumus, kuri ir 
īpaši paredzēti tām sabiedrības 
kategorijām, kuras ietekmē pazeminātais 
pirktspējas līmenis, kā arī tādām riska 
grupām kā veci cilvēki, īpaši sievietes un 
bērni, invalīdi, kā arī nabadzīgi cilvēki un 
bezdarbnieki;

Or. fr

Grozījums Nr. 96
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. tomēr prasa īstenot reālākus pasākumus, 
kuri ir īpaši paredzēti bērniem un tādām 
riska grupām kā veci cilvēki, īpaši 

5. tomēr prasa īstenot reālākus pasākumus, 
kuri ir īpaši paredzēti bērniem un tādām 
riska grupām kā veci cilvēki, imigranti,
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sievietes, invalīdi, kā arī nabadzīgi cilvēki 
un bezdarbnieki;

īpaši sievietes, invalīdi, kā arī 
bezdarbnieki, neizglītoti un nabadzīgi 
cilvēki;

Or. de

Grozījums Nr. 97
Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. tomēr prasa īstenot reālākus pasākumus, 
kuri ir īpaši paredzēti bērniem un tādām
riska grupām kā veci cilvēki, īpaši 
sievietes, invalīdi, kā arī nabadzīgi cilvēki 
un bezdarbnieki;

5. tomēr prasa īstenot reālākus pasākumus, 
kuri ir īpaši paredzēti bērniem un riska 
grupām;

Or. de

Grozījums Nr. 98
Edite Estrela

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a uzsver, ka veselības kampaņu 
efektivitāte ir atkarīga no to pielāgošanas 
konkrētām auditorijām; prasa Komisijai 
un dalībvalstīm sekmēt izglītību par 
uzturu un atbalstīt kampaņas, kas 
pielāgotas dažādu sabiedrības mērķa 
grupu konkrētām vajadzībām: bērniem, 
pusaudžiem, grūtniecēm, barojošām ar 
krūti vai menopauzes periodā, vecākiem 
pilsoņiem un mazāk labvēlīgos apstākļos 
esošām grupām;

Or. pt
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Grozījums Nr. 99
John Bowis

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a uzskata, ka jāpievērš uzmanība, lai 
izvairītos no „kauna zīmes uzspiešanas” 
atsevišķiem cilvēkiem vai cilvēku grupām, 
kas ir pakļautas ar uzturu, lieko svaru un 
aptaukošanos saistītām veselības 
problēmām kultūras aspektu dēļ, 
piemēram, tādas slimības kā diabēts, vai 
patoloģisks pārtikas patēriņš, piemēram, 
anoreksija vai bulīmija;

Or. en

Grozījums Nr. 100
Jules Maaten un Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a uzsver, ka efektīva pašregulācija 
jāpapildina ar skaidriem un konkrētiem 
mērķiem visām iesaistītajām pusēm, kā 
arī ar neatkarīgu šo mērķu sasniegšanas 
uzraudzību;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a mudina Komisiju piemērot vairāk 
holistisku pieeju uzturam un 
nepilnvērtīgam uzturam, ietverot 
aptaukošanās problēmu, kas ir galvenā 
prioritāte uztura un veselības jomās, to, 
kad vien iespējams, iekļaujot ES 
finansētās pētniecības iniciatīvās un ES 
līmeņa partnerībās;

Or. en

Grozījums Nr. 102
Philip Bushill-Matthews

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. pauž nožēlu par stingru iniciatīvu 
trūkumu Baltajā grāmatā, lai tuvāko 
četru, piecu gadu laikā ievērojami 
samazinātu aptaukošanās pieauguma 
tempus, kā to prasa PVO;

6. norāda, ka to, cik daudz mēs ēdam un 
cik aktīvi esam, nosaka sarežģīta 
mijiedarbība starp fiziskajiem, 
psiholoģiskajiem un vides dzinuļiem; 
uzsver vajadzību steidzami pārstrādāt 
izveidoto vidi, lai sekmētu fiziskās 
aktivitātes sabiedrībā, kuru pašreiz atzīst 
par aptaukošanās riskam pakļautu 
sabiedrību;

Or. en

Grozījums Nr. 103
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. pauž nožēlu par stingru iniciatīvu 
trūkumu Baltajā grāmatā, lai tuvāko 

svītrots
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četru, piecu gadu laikā ievērojami 
samazinātu aptaukošanās pieauguma 
tempus, kā to prasa PVO;

Or. de

Grozījums Nr. 104
Kathalijne Maria Buitenweg

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a uzsver, ka aptaukošanās vairāk 
sastopama starp zemāko 
sociālekonomisko grupu pārstāvjiem; 
aicina Eiropas Savienību un dalībvalstis 
nodrošinātu brīvu piekļuvi sporta 
aktivitātēm iedzīvotājiem ar zemākiem 
ienākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 105
John Bowis

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a atzinīgi vērtē brīvprātīgās saistības, 
kuras uzņēmušās rīcības plāna 
ieinteresētās puses; uzsver vajadzību 
nodrošināt, ka šādas saistības tiek efektīvi 
uzraudzītas; atzīmē, ka uzticams 
novērtējums ir vitāli svarīgs, lai 
nodrošinātu sasniegtā pienācīgu 
novērtējumu un lai ļautu izvērst turpmāku 
ES rīcību vai likumdošanas priekšlikumu, 
kas jāapsver nepieciešamības gadījumā; 
aicina Komisiju reizi gadā ziņot Eiropas 
Parlamentam par rīcības programmas 
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sasniegumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 106
John Bowis

Rezolūcijas priekšlikums
6.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6 .b uzskata, ka Eiropas patērētājiem 
jābūt piekļuvei informācijai, kas 
nepieciešama, lai viņi varētu izvēlēties 
vislabākos uztura avotus, kuri vajadzīgi, 
lai sasniegtu un uzturētu optimālu 
uzņemto uzturvielu daudzumu, kas ir 
vispiemērotākais katra individuālajam 
dzīvesveidam un veselībai;

Or. en

Grozījums Nr. 107
Philip Bushill-Matthews

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. aicina reģionus un pašvaldības izstrādāt 
fiziskām aktivitātēm paredzētas apdzīvotas 
vietas, īpaši saistībā ar pilsētplānošanu, un 
to var panākt, apvienojot tirdzniecības un 
dzīvojamo zonu attīstību, attīstot skolas,
organizējot sabiedrisko transportu un 
visiem pieejamas sporta iespējas, kā arī 
ierīkojot riteņbraucēju celiņus un pastaigu 
takas, vienlaicīgi novēršot tādus veselīgas 
vides riska faktorus kā ātrās ēdināšanas 
restorānu koncentrētu atrašanos, šķēršļus 
fiziskām aktivitātēm, kā arī ierīkojot ietves, 
parkus un nodrošinot atpūtas iespējas; 

7. aicina dalībvalstis, reģionus un 
pašvaldības aktīvāk izstrādāt fiziskām 
aktivitātēm paredzētas apdzīvotas vietas, 
īpaši saistībā ar pilsētplānošanu, un to var 
panākt, apvienojot tirdzniecības un 
dzīvojamo zonu attīstību, sekmējot vietējo 
skolu attīstību, kā arī sabiedrisko 
transportu un visiem pieejamas sporta 
iespējas, kā arī ierīkojot riteņbraucēju 
celiņus un pastaigu takas, vienlaicīgi 
novēršot tādus veselīgas vides riska 
faktorus kā ātrās ēdināšanas restorānu 
koncentrētu atrašanos, šķēršļus fiziskām 
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atzīst to, ka noziedzības samazināšana arī ir 
nozīmīgs līdzeklis, kā veicināt īpaši bērnu 
un vecu cilvēku fiziskās aktivitātes svaigā 
gaisā; aicina pašvaldības veicināt „Pilsētas 
veselīgam dzīvesveidam” tīklu, kopīgi 
rīkojoties, lai cīnītos pret aptaukošanos;

aktivitātēm, kā arī ierīkojot ietves, parkus 
un nodrošinot atpūtas iespējas; atzīst to, ka 
noziedzības samazināšana arī ir nozīmīgs 
līdzeklis, kā veicināt īpaši bērnu un vecu 
cilvēku fiziskās aktivitātes svaigā gaisā; 
aicina pašvaldības veicināt „Pilsētas 
veselīgam dzīvesveidam” tīklu, kopīgi 
rīkojoties, lai cīnītos pret aptaukošanos;

Or. en

Grozījums Nr. 108
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. aicina reģionus un pašvaldības izstrādāt 
fiziskām aktivitātēm paredzētas apdzīvotas 
vietas, īpaši saistībā ar pilsētplānošanu, un 
to var panākt, apvienojot tirdzniecības un 
dzīvojamo zonu attīstību, attīstot skolas, 
organizējot sabiedrisko transportu un 
visiem pieejamas sporta iespējas, kā arī 
ierīkojot riteņbraucēju celiņus un pastaigu 
takas, vienlaicīgi novēršot tādus veselīgas 
vides riska faktorus kā ātrās ēdināšanas 
restorānu koncentrētu atrašanos, šķēršļus 
fiziskām aktivitātēm, kā arī ierīkojot 
ietves, parkus un nodrošinot atpūtas 
iespējas; atzīst to, ka noziedzības 
samazināšana arī ir nozīmīgs līdzeklis, kā 
veicināt īpaši bērnu un vecu cilvēku 
fiziskās aktivitātes svaigā gaisā; aicina 
pašvaldības veicināt „Pilsētas veselīgam 
dzīvesveidam” tīklu, kopīgi rīkojoties, lai 
cīnītos pret aptaukošanos;

7. aicina reģionus un pašvaldības izstrādāt 
fiziskām aktivitātēm paredzētas apdzīvotas 
vietas, īpaši saistībā ar pilsētplānošanu, un 
to var panākt, apvienojot tirdzniecības un 
dzīvojamo zonu attīstību, attīstot skolas, 
organizējot sabiedrisko transportu un 
visiem pieejamas sporta iespējas, kā arī 
ierīkojot riteņbraucēju celiņus un pastaigu 
takas; atzīst to, ka noziedzības 
samazināšana arī ir nozīmīgs līdzeklis, kā 
veicināt īpaši bērnu un vecu cilvēku 
fiziskās aktivitātes svaigā gaisā; 

Or. sv
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Grozījums Nr. 109
Holger Krahmer

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. aicina reģionus un pašvaldības izstrādāt 
fiziskām aktivitātēm paredzētas apdzīvotas 
vietas, īpaši saistībā ar pilsētplānošanu, un 
to var panākt, apvienojot tirdzniecības un 
dzīvojamo zonu attīstību, attīstot skolas, 
organizējot sabiedrisko transportu un 
visiem pieejamas sporta iespējas, kā arī 
ierīkojot riteņbraucēju celiņus un pastaigu 
takas, vienlaicīgi novēršot tādus veselīgas 
vides riska faktorus kā ātrās ēdināšanas 
restorānu koncentrētu atrašanos, šķēršļus 
fiziskām aktivitātēm, kā arī ierīkojot 
ietves, parkus un nodrošinot atpūtas 
iespējas; atzīst to, ka noziedzības 
samazināšana arī ir nozīmīgs līdzeklis, kā 
veicināt īpaši bērnu un vecu cilvēku 
fiziskās aktivitātes svaigā gaisā; aicina 
pašvaldības veicināt „Pilsētas veselīgam 
dzīvesveidam” tīklu, kopīgi rīkojoties, lai 
cīnītos pret aptaukošanos;

7. aicina reģionus un pašvaldības izstrādāt 
fiziskām aktivitātēm paredzētas apdzīvotas 
vietas, īpaši saistībā ar pilsētplānošanu, un 
to var panākt, apvienojot tirdzniecības un 
dzīvojamo zonu attīstību, attīstot skolas, 
organizējot sabiedrisko transportu un 
visiem pieejamas sporta iespējas, kā arī 
ierīkojot riteņbraucēju celiņus un pastaigu 
takas, kā arī aicina pašvaldības veicināt 
„Pilsētas veselīgam dzīvesveidam” tīklu, 
kopīgi rīkojoties, lai cīnītos pret 
aptaukošanos;

Or. de

Grozījums Nr. 110
Daciana Octavia Sârbu

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. aicina reģionus un pašvaldības izstrādāt 
fiziskām aktivitātēm paredzētas apdzīvotas 
vietas, īpaši saistībā ar pilsētplānošanu, un 
to var panākt, apvienojot tirdzniecības un 
dzīvojamo zonu attīstību, attīstot skolas, 
organizējot sabiedrisko transportu un 
visiem pieejamas sporta iespējas, kā arī 

7. aicina reģionus un pašvaldības izstrādāt 
fiziskām aktivitātēm paredzētas apdzīvotas 
vietas, īpaši saistībā ar pilsētplānošanu, un 
to var panākt, apvienojot tirdzniecības un 
dzīvojamo zonu attīstību, attīstot skolas, 
organizējot sabiedrisko transportu un 
visiem pieejamas sporta iespējas un 
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ierīkojot riteņbraucēju celiņus un pastaigu 
takas, vienlaicīgi novēršot tādus veselīgas 
vides riska faktorus kā ātrās ēdināšanas 
restorānu koncentrētu atrašanos, šķēršļus 
fiziskām aktivitātēm, kā arī ierīkojot ietves, 
parkus un nodrošinot atpūtas iespējas; 
atzīst to, ka noziedzības samazināšana arī ir 
nozīmīgs līdzeklis, kā veicināt īpaši bērnu 
un vecu cilvēku fiziskās aktivitātes svaigā 
gaisā; aicina pašvaldības veicināt „Pilsētas 
veselīgam dzīvesveidam” tīklu, kopīgi 
rīkojoties, lai cīnītos pret aptaukošanos;

ieviešot vietējos pasākumus, lai 
samazinātu atkarību no transporta un 
mudinātu un sekmētu pārvietošanos ar 
kājām, kā arī ierīkojot riteņbraucēju 
celiņus un pastaigu takas, vienlaicīgi 
novēršot tādus veselīgas vides riska 
faktorus kā ātrās ēdināšanas restorānu 
koncentrētu atrašanos, šķēršļus fiziskām 
aktivitātēm, kā arī ierīkojot ietves, parkus 
un nodrošinot atpūtas iespējas; atzīst to, ka 
noziedzības samazināšana arī ir nozīmīgs 
līdzeklis, kā veicināt īpaši bērnu un vecu 
cilvēku fiziskās aktivitātes svaigā gaisā; 
aicina pašvaldības veicināt „Pilsētas 
veselīgam dzīvesveidam” tīklu, kopīgi 
rīkojoties, lai cīnītos pret aptaukošanos;

Or. en

Grozījums Nr. 111
Horst Schnellhardt

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. aicina reģionus un pašvaldības izstrādāt 
fiziskām aktivitātēm paredzētas apdzīvotas 
vietas, īpaši saistībā ar pilsētplānošanu, un 
to var panākt, apvienojot tirdzniecības un 
dzīvojamo zonu attīstību, attīstot skolas, 
organizējot sabiedrisko transportu un 
visiem pieejamas sporta iespējas, kā arī 
ierīkojot riteņbraucēju celiņus un 
pastaigu takas, vienlaicīgi novēršot tādus 
veselīgas vides riska faktorus kā ātrās 
ēdināšanas restorānu koncentrētu 
atrašanos, šķēršļus fiziskām aktivitātēm, 
kā arī ierīkojot ietves, parkus un 
nodrošinot atpūtas iespējas; atzīst to, ka 
noziedzības samazināšana arī ir nozīmīgs 
līdzeklis, kā veicināt īpaši bērnu un vecu 
cilvēku fiziskās aktivitātes svaigā gaisā; 
aicina pašvaldības veicināt „Pilsētas 
veselīgam dzīvesveidam” tīklu, kopīgi 

7. aicina reģionus un pašvaldības izstrādāt 
fiziskām aktivitātēm paredzētas apdzīvotas 
vietas, īpaši saistībā ar pilsētplānošanu; 
prasa Komisijai, izmantojot spēkā esošās 
budžeta apropriācijas un pašreizējās 
subsīdiju programmas, līdz 2008. gada 
31. decembris iesniegt priekšlikumus 
attiecībā uz sporta iekļaušanu nolūkā 
darīt vairāk, lai sekmētu sporta objektu 
uzturēšanu un celtniecību dalībvalstīs; 
prasa Komisijai iekļaut sportu pašreizējās 
rīcības programmās; atzīst to, ka 
noziedzības samazināšana arī ir nozīmīgs 
līdzeklis, kā veicināt īpaši bērnu un vecu 
cilvēku fiziskās aktivitātes svaigā gaisā; 
aicina pašvaldības veicināt „Pilsētas 
veselīgam dzīvesveidam” tīklu, kopīgi 
rīkojoties, lai cīnītos pret aptaukošanos;
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rīkojoties, lai cīnītos pret aptaukošanos;

Or. de

Grozījums Nr. 112
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. aicina reģionus un pašvaldības izstrādāt 
fiziskām aktivitātēm paredzētas apdzīvotas
vietas, īpaši saistībā ar pilsētplānošanu, un 
to var panākt, apvienojot tirdzniecības un 
dzīvojamo zonu attīstību, attīstot skolas, 
organizējot sabiedrisko transportu un 
visiem pieejamas sporta iespējas, kā arī 
ierīkojot riteņbraucēju celiņus un pastaigu 
takas, vienlaicīgi novēršot tādus veselīgas 
vides riska faktorus kā ātrās ēdināšanas 
restorānu koncentrētu atrašanos, šķēršļus 
fiziskām aktivitātēm, kā arī ierīkojot 
ietves, parkus un nodrošinot atpūtas 
iespējas; atzīst to, ka noziedzības 
samazināšana arī ir nozīmīgs līdzeklis, kā 
veicināt īpaši bērnu un vecu cilvēku 
fiziskās aktivitātes svaigā gaisā; aicina 
pašvaldības veicināt „Pilsētas veselīgam 
dzīvesveidam” tīklu, kopīgi rīkojoties, lai 
cīnītos pret aptaukošanos;

7. aicina reģionus un pašvaldības izstrādāt 
fiziskām aktivitātēm paredzētas apdzīvotas 
vietas, īpaši saistībā ar pilsētplānošanu, un 
to var panākt, apvienojot tirdzniecības un 
dzīvojamo zonu attīstību, attīstot parkus 
un atpūtas iespējas, organizējot 
sabiedrisko transportu un visiem pieejamas 
sporta iespējas, kā arī ierīkojot 
riteņbraucēju celiņus un pastaigu takas; 
atzīst to, ka noziedzības samazināšana arī ir 
nozīmīgs līdzeklis, kā veicināt īpaši bērnu 
un vecu cilvēku fiziskās aktivitātes svaigā 
gaisā;

Or. de

Grozījums Nr. 113
Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. aicina reģionus un pašvaldības svītrots
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izstrādāt fiziskām aktivitātēm paredzētas 
apdzīvotas vietas, īpaši saistībā ar 
pilsētplānošanu, un to var panākt, 
apvienojot tirdzniecības un dzīvojamo 
zonu attīstību, attīstot skolas, organizējot 
sabiedrisko transportu un visiem 
pieejamas sporta iespējas, kā arī ierīkojot 
riteņbraucēju celiņus un pastaigu takas, 
vienlaicīgi novēršot tādus veselīgas vides 
riska faktorus kā ātrās ēdināšanas 
restorānu koncentrētu atrašanos, šķēršļus 
fiziskām aktivitātēm, kā arī ierīkojot 
ietves, parkus un nodrošinot atpūtas 
iespējas; atzīst to, ka noziedzības 
samazināšana arī ir nozīmīgs līdzeklis, kā 
veicināt īpaši bērnu un vecu cilvēku 
fiziskās aktivitātes svaigā gaisā; aicina 
pašvaldības veicināt „Pilsētas veselīgam 
dzīvesveidam” tīklu, kopīgi rīkojoties, lai 
cīnītos pret aptaukošanos;

Or. de

Grozījums Nr. 114
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. aicina reģionus un pašvaldības izstrādāt 
fiziskām aktivitātēm paredzētas apdzīvotas 
vietas, īpaši saistībā ar pilsētplānošanu, un 
to var panākt, apvienojot tirdzniecības un 
dzīvojamo zonu attīstību, attīstot skolas, 
organizējot sabiedrisko transportu un 
visiem pieejamas sporta iespējas, kā arī 
ierīkojot riteņbraucēju celiņus un pastaigu 
takas, vienlaicīgi novēršot tādus veselīgas 
vides riska faktorus kā ātrās ēdināšanas 
restorānu koncentrētu atrašanos, šķēršļus 
fiziskām aktivitātēm, kā arī ierīkojot ietves, 
parkus un nodrošinot atpūtas iespējas; 
atzīst to, ka noziedzības samazināšana arī ir 
nozīmīgs līdzeklis, kā veicināt īpaši bērnu 

7. aicina reģionus un pašvaldības izstrādāt 
fiziskām aktivitātēm paredzētas apdzīvotas 
vietas, īpaši saistībā ar pilsētplānošanu, un 
to var panākt, apvienojot tirdzniecības un 
dzīvojamo zonu attīstību, attīstot skolas, 
organizējot sabiedrisko transportu un 
visiem pieejamas sporta iespējas, kā arī 
ierīkojot riteņbraucēju celiņus un pastaigu 
takas, vienlaicīgi novēršot tādus veselīgas 
vides riska faktorus kā ātrās ēdināšanas 
restorānu koncentrētu atrašanos, šķēršļus 
fiziskām aktivitātēm, kā arī ierīkojot ietves, 
parkus un nodrošinot atpūtas iespējas; 
atzīst to, ka noziedzības samazināšana arī ir 
nozīmīgs līdzeklis, kā veicināt īpaši bērnu 
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un vecu cilvēku fiziskās aktivitātes svaigā 
gaisā; aicina pašvaldības veicināt „Pilsētas 
veselīgam dzīvesveidam” tīklu, kopīgi 
rīkojoties, lai cīnītos pret aptaukošanos;

un vecu cilvēku fiziskās aktivitātes svaigā 
gaisā; aicina pašvaldības veicināt visus 
tīklus un iniciatīvas, kopīgi rīkojoties, lai 
cīnītos pret aptaukošanos;

Or. hu

Grozījums Nr. 115
Kathalijne Maria Buitenweg

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. a mudina vidusskolas un visus 
sabiedrisko ēku īpašniekus aizstāt 
saldumu tirdzniecības vietas ar 
prezervatīvu tirdzniecības automātiem;

Or. en

Grozījums Nr. 116
Philip Bushill-Matthews

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a mudina dalībvalstis pieņemt „aktīvo 
pārvietošanās veidu” jēdzienu gan 
skolēniem, kad darbiniekiem; mudina 
pašvaldības uzskatīt šo jēdzienu par 
prioritāti, novērtējot pilsētas transportu 
un plānošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 117
Edite Estrela

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a prasa dalībvalstīm sekmēt regulāras 
fiziskās aktivitātes, izmantojot piekļuvi 
sporta objektiem un ieviešot ienākumu 
nodokļa atvieglojumus izdevumiem par 
sporta nodarbībām;

Or. pt

Grozījums Nr. 118
Christa Klaß

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. a prasa kompetentajām iestādēm, 
izstrādājot pilsētu plānojumus, līdzvērtīgā 
mērā ņemt vērā bērnu un jauniešu 
intereses un citus plānošanas aspektus, kā 
arī uztvert visu pilsētu kā teritoriju spēlēm 
un pieredzei, lai ņemtu vērā visas 
sabiedriskās zonas, kur bērni uzturas;

Or. de

Grozījums Nr. 119
Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. a prasa vietējām valdības iestādēm, 
izstrādājot pilsētu plānojumus, 
nodrošināt, ka pašvaldības veicina fiziskās 
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aktivitātes, kam nepieciešams pārdomāts 
dzīvojamo zonu, tirdzniecības zonu un 
veikalu apkopojums teritorijā, kur ir 
iespējams no objekta līdz objektam nokļūt 
ar kājām, bet kuras infrastruktūrai jābūt 
arī pieejamai transportlīdzekļiem, kā arī 
kurā jānodrošina evakuācijas ceļi 
iedzīvotājiem;

Or. de

Grozījums Nr. 120
Magor Imre Csibi

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a aicina pašvaldības un reģionus 
nodrošināt, lai jauno infrastruktūru 
plānošanas programmās prioritāti piešķir
vajadzībai cilvēkiem būt fiziski aktīviem 
ikdienā; mudina izveidot visaptverošus un 
drošus pastaigu un riteņbraukšanas ceļu 
tīklus mazpilsētās un pilsētās;

Or. en

Grozījums Nr. 121
Christa Klaß

Rezolūcijas priekšlikums
7.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. b atzīmē, ka tādu teritoriju 
nodrošināšana, kur bērni un jaunieši var 
pavadīt laiku pie dabas, sniedz viņiem 
alternatīvu tradicionālajām izklaides 
nodarbēm un vienlaikus uzlabo iztēli un 
radošumu, kā arī vēlmi izpētīt;
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Or. de

Grozījums Nr. 122
Philip Bushill-Matthews

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver to, ka Eiropas Savienībai ir 
jāuzņemas galvenā loma kopējas pieejas 
izveidē un nodrošinot saskaņošanu 
dalībvalstu vidū; ir pārliecināts, ka 
nozīmīgu pievienoto vērtību Eiropā var dot 
tādās jomās kā patērētāju informēšana, 
izglītošana uztura jautājumos, reklāma 
plašsaziņas līdzekļos, lauksaimniecības 
produktu un pārtikas marķēšana;

8. uzsver to, ka Eiropas Savienībai ir 
jāuzņemas galvenā loma kopējas pieejas 
izveidē un sekmējot paraugpraksi 
dalībvalstu vidū; ir pārliecināts, ka 
nozīmīgu pievienoto vērtību Eiropā var dot 
tādās jomās kā patērētāju informēšana, 
izglītošana uztura jautājumos, reklāma 
plašsaziņas līdzekļos, lauksaimniecības 
produktu un pārtikas marķēšana;

Or. en

Grozījums Nr. 123
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver to, ka Eiropas Savienībai ir 
jāuzņemas galvenā loma kopējas pieejas 
izveidē un nodrošinot saskaņošanu 
dalībvalstu vidū; ir pārliecināts, ka 
nozīmīgu pievienoto vērtību Eiropā var 
dot tādās jomās kā patērētāju 
informēšana, izglītošana uztura 
jautājumos, reklāma plašsaziņas līdzekļos, 
lauksaimniecības produktu un pārtikas 
marķēšana;

8. uzsver to, ka lieko svaru un 
aptaukošanos vislabāk var apkarot vietējā 
līmenī un ka tādēļ ES atbildībai jābūt 
ievērojami ierobežotai, jo pirmām kārtām 
dalībvalstīm jāveic šis darbs;

Or. sv
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Grozījums Nr. 124
Adamos Adamou

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver to, ka Eiropas Savienībai ir 
jāuzņemas galvenā loma kopējas pieejas 
izveidē un nodrošinot saskaņošanu 
dalībvalstu vidū; ir pārliecināts, ka 
nozīmīgu pievienoto vērtību Eiropā var dot 
tādās jomās kā patērētāju informēšana, 
izglītošana uztura jautājumos, reklāma 
plašsaziņas līdzekļos, lauksaimniecības 
produktu un pārtikas marķēšana;

8. uzsver to, ka Eiropas Savienībai ir 
jāuzņemas galvenā loma kopējas pieejas 
izveidē, nepārtraucot pašreizējo saistību 
ar PVO un nodrošinot saskaņošanu 
dalībvalstu vidū; ir pārliecināts, ka 
nozīmīgu pievienoto vērtību Eiropā var dot 
tādās jomās kā patērētāju informēšana, 
izglītošana uztura jautājumos, reklāma 
plašsaziņas līdzekļos, lauksaimniecības 
produktu un pārtikas marķēšana;

Or. el

Grozījums Nr. 125
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver to, ka Eiropas Savienībai ir 
jāuzņemas galvenā loma kopējas pieejas 
izveidē un nodrošinot saskaņošanu 
dalībvalstu vidū; ir pārliecināts, ka 
nozīmīgu pievienoto vērtību Eiropā var dot 
tādās jomās kā patērētāju informēšana, 
izglītošana uztura jautājumos, reklāma 
plašsaziņas līdzekļos, lauksaimniecības 
produktu un pārtikas marķēšana;

8. uzsver to, ka Eiropas Savienībai ir 
jāuzņemas galvenā loma kopējas pieejas 
izveidē un nodrošinot saskaņošanu 
dalībvalstu vidū; ir pārliecināts, ka 
nozīmīgu pievienoto vērtību Eiropā var dot 
tādās jomās kā patērētāju informēšana, 
izglītošana uztura jautājumos, tādu 
Eiropas rādītāju izstrādāšana kā vidukļa 
apkārtmērs un jebkurš cits riska faktors, 
kas saistīts ar aptaukošanos (jo īpaši 
vēdera aptaukošanos) reklāma plašsaziņas 
līdzekļos, lauksaimniecības produktu un 
pārtikas marķēšana;

Or. fr
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Grozījums Nr. 126
Péter Olajos

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver to, ka Eiropas Savienībai ir 
jāuzņemas galvenā loma kopējas pieejas 
izveidē un nodrošinot saskaņošanu 
dalībvalstu vidū; ir pārliecināts, ka 
nozīmīgu pievienoto vērtību Eiropā var dot 
tādās jomās kā patērētāju informēšana, 
izglītošana uztura jautājumos, reklāma 
plašsaziņas līdzekļos, lauksaimniecības 
produktu un pārtikas marķēšana;

8. uzsver to, ka Eiropas Savienībai ir 
jāuzņemas galvenā loma kopējas pieejas 
izveidē un nodrošinot saskaņošanu 
dalībvalstu vidū; ir pārliecināts, ka 
nozīmīgu pievienoto vērtību Eiropā var dot 
tādās jomās kā patērētāju informēšana, 
izglītošana uztura jautājumos, reklāma 
plašsaziņas līdzekļos, lauksaimniecības 
produktu un pārtikas marķēšana, norādot 
transtaukvielu saturu;

Or. hu

Grozījums Nr. 127
Evangelia Tzampazi

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver to, ka Eiropas Savienībai ir 
jāuzņemas galvenā loma kopējas pieejas 
izveidē un nodrošinot saskaņošanu 
dalībvalstu vidū; ir pārliecināts, ka 
nozīmīgu pievienoto vērtību Eiropā var dot 
tādās jomās kā patērētāju informēšana, 
izglītošana uztura jautājumos, reklāma 
plašsaziņas līdzekļos, lauksaimniecības 
produktu un pārtikas marķēšana;

8. uzsver to, ka Eiropas Savienībai ir 
jāuzņemas galvenā loma kopējas pieejas 
izveidē un nodrošinot saskaņošanu un 
pareizās prakses dalībvalstu vidū; ir 
pārliecināts, ka nozīmīgu pievienoto 
vērtību Eiropā var dot tādās jomās kā 
patērētāju informēšana, izglītošana uztura 
jautājumos, reklāma plašsaziņas līdzekļos, 
lauksaimniecības produktu un pārtikas 
marķēšana;

Or. el
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Grozījums Nr. 128
Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. a uzsver, ka pārtikas kvalitāte un uzturs 
arī rada kultūras dimensiju un ka tādēļ 
valstu informācijas centriem ir jāspēlē 
nozīmīga loma; atbalsta informācijas 
centru uztura jautājumos izveidošanu, lai 
nodrošinātu godīgu un pieejamu 
informāciju par uzturu, veselību un svaru 
visās dalībvalstīs;

Or. nl

Grozījums Nr. 129
Avril Doyle

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. a ierosina saistībā ar ES rīcības 
programmu sabalansēta uztura, fiziskās 
aktivitātes un veselības veicināšanai 
noteikt darbības mērķus, kas palīdzētu 
nodrošināt galvenās uzmanības 
pievēršanu saistībām, kā arī ierosina 
novērtēt šo rīcības programmu, lai 
izvērtētu tās kā jauna politikas 
instrumenta efektivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 130
Edite Estrela

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver nepieciešamību sniegt īpašu 
finansējumu MVU, lai tie varētu dot savu 
ieguldījumu cīņā pret aptaukošanos, 
izstrādājot jaunus produktus, informācijas 
sistēmas un marķējumu;

9. uzsver nepieciešamību sniegt īpašu 
finansējumu MVU, lai tie varētu dot savu 
ieguldījumu cīņā pret aptaukošanos, 
izstrādājot jaunus un uzturvielām bagātus 
produktus, skaidras informācijas sistēmas 
un marķējumu, ļaujot patērētājiem veikt 
informētu izvēli;

Or. pt

Grozījums Nr. 131
Adamos Adamou

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver nepieciešamību sniegt īpašu 
finansējumu MVU, lai tie varētu dot savu 
ieguldījumu cīņā pret aptaukošanos, 
izstrādājot jaunus produktus, informācijas 
sistēmas un marķējumu;

9. uzsver nepieciešamību sniegt īpašu 
finansējumu vai citus stimulus, piemēram, 
nodokļu atvieglojumus, MVU, lai tie 
varētu dot savu ieguldījumu cīņā pret 
aptaukošanos, izstrādājot jaunus produktus, 
informācijas sistēmas un marķējumu;

Or. el

Grozījums Nr. 132
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver nepieciešamību sniegt īpašu 
finansējumu MVU, lai tie varētu dot savu 
ieguldījumu cīņā pret aptaukošanos, 
izstrādājot jaunus produktus, 
informācijas sistēmas un marķējumu;

svītrots
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Or. sv

Grozījums Nr. 133
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver nepieciešamību sniegt īpašu 
finansējumu MVU, lai tie varētu dot savu 
ieguldījumu cīņā pret aptaukošanos, 
izstrādājot jaunus produktus, informācijas 
sistēmas un marķējumu;

9. uzsver, ka privātajam sektoram jāspēlē 
loma cīņā pret aptaukošanos, izstrādājot 
jaunus un veselīgākus produktus; tomēr 
uzskata, ka ir nepieciešams palielināt 
pamudinājumu privātajam sektoram, lai 
izstrādātu informācijas sistēmas un 
uzlabotu marķējumu;

Or. fr

Grozījums Nr. 134
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver nepieciešamību sniegt īpašu 
finansējumu MVU, lai tie varētu dot savu 
ieguldījumu cīņā pret aptaukošanos, 
izstrādājot jaunus produktus, 
informācijas sistēmas un marķējumu;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 135
John Bowis

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)



PE400.373v01-00 62/157 AM\702355LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. a atzīst pārtikas piedevu ieguldījumu, 
ļaujot patērētājiem sasniegt un uzturēt 
optimālu uzturvielu daudzumu viņu 
uzturā, kas nepieciešams veselīgam 
dzīvesveidam;

Or. en

Grozījums Nr. 136
Jules Maaten un Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. a ir pārliecināts, ka patērētāju 
informēšanai, izglītošanai uztura 
jautājumos un pārtikas marķēšanai 
jāatspoguļo pašu patērētāju vēlmes;

Or. en

Grozījums Nr. 137
Kathy Sinnott

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. aicina Komisiju un visas ieinteresētās 
puses par prioritāti noteikt cīņu pret 
aptaukošanos jau no dzīves pirmajiem 
gadiem;

10. aicina Komisiju un visas ieinteresētās 
puses par prioritāti noteikt cīņu pret 
aptaukošanos jau no dzīves pirmajiem 
gadiem, paturot prātā, ka ēšanas 
ieradumi, kas iegūti bērnībā, nereti tiek 
saglabāti vēl daudzus turpmākos gadus;

Or. en
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Grozījums Nr. 138
Kathalijne Maria Buitenweg

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. a prasa pārskatīt PVN direktīvu, lai 
produktiem ar augstu tauku, cukura un 
sāls saturu piemērotu PVN standarta 
likmi; mudina dalībvalstis piemērot 
samazinātu PVN likmi veselīgiem 
produktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 139
Adamos Adamou un Dimitrios Papadimoulis

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. a aicina Komisiju izstrādāt politikas 
jomas, tostarp tiesību aktus, lai aizsargātu 
bērnus no komercijas ietekmes, 
piemēram, enerģētiski bagātu produktu 
un ātro uzkodu tirdzniecības vietu
reklāmas un zīmoliem;

Or. en

Grozījums Nr. 140
Alfonso Andria

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. prasa rīkot informācijas kampaņas, lai 
grūtnieces būtu labāk informētas par
līdzsvarota uztura nozīmi un to, cik svarīgi 

prasa rīkot informācijas kampaņas, lai 
grūtnieces būtu labāk informētas par
līdzsvarota, veselīga uztura nozīmi un to, 
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ir barot ar krūti vismaz līdz sešu mēnešu 
vecumam; atgādina, ka mazuļiem, kurus 
baro deviņus mēnešus, risks samazinās 
vidēji par 31 %;

cik svarīgi ir barot ar krūti vismaz līdz sešu 
mēnešu vecumam; atgādina, ka mazuļiem, 
kurus baro deviņus mēnešus, risks 
samazinās vidēji par 31 %;

Or. it

Grozījums Nr. 141
Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. prasa rīkot informācijas kampaņas, lai 
grūtnieces būtu labāk informētas par
līdzsvarota uztura nozīmi un to, cik svarīgi 
ir barot ar krūti vismaz līdz sešu mēnešu 
vecumam; atgādina, ka mazuļiem, kurus 
baro deviņus mēnešus, risks samazinās 
vidēji par 31 %;

11. prasa rīkot informācijas kampaņas, lai 
grūtnieces un viņu partneri, ka arī, 
sabiedrības atzinības iegūšanas nolūkā, 
darba devēji un kolēģi būtu labāk 
informēti par līdzsvarota uztura nozīmi un 
to, cik svarīgi ir barot ar krūti vismaz līdz 
sešu mēnešu vecumam; atgādina, ka 
mazuļiem, kurus baro deviņus mēnešus, 
risks samazinās vidēji par 31 %;

Or. nl

Grozījums Nr. 142
Linda McAvan

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. prasa rīkot informācijas kampaņas, lai 
grūtnieces būtu labāk informētas par 
līdzsvarota uztura nozīmi un to, cik 
svarīgi ir barot ar krūti vismaz līdz sešu 
mēnešu vecumam; atgādina, ka 
mazuļiem, kurus baro deviņus mēnešus, 
risks samazinās vidēji par 31 %;

11. prasa rīkot informācijas kampaņas, lai 
grūtnieces būtu labāk informētas, ka 
barošana ar krūti, bērna neatradināšana 
no krūts vismaz līdz sešu mēnešu 
vecumam, bērnu iepazīstināšana ar 
veselīgu pārtiku un porciju lieluma 
kontrolēšana var palīdzēt novērst lieko 
svaru un aptaukošanos bērniem;
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Or. en

Grozījums Nr. 143
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. prasa rīkot informācijas kampaņas, lai 
grūtnieces būtu labāk informētas par 
līdzsvarota uztura nozīmi un to, cik svarīgi 
ir barot ar krūti vismaz līdz sešu mēnešu 
vecumam; atgādina, ka mazuļiem, kurus 
baro deviņus mēnešus, risks samazinās 
vidēji par 31 %;

11. prasa rīkot informācijas kampaņas, lai 
grūtnieces būtu labāk informētas par 
līdzsvarota uztura nozīmi savā un 
nedzimušā bērna labā; prasa dalībvalstīm 
sekmēt grūtnieču informētību attiecībā uz 
barošanu ar krūti; tomēr uzsver, ka 
barošana ar krūti nav vienīgais līdzeklis 
cīņā ar aptaukošanos un ka līdzsvarotas 
ēšanas ieradumus iegūst ilgstoša laika 
gaitā; uzsver, ka informācijas kampaņās 
ir jāatgādina, ka barošana ar krūti ir 
privāts jautājums un ir jāņem vērā 
sievietes brīva griba un izvēle;

Or. fr

Grozījums Nr. 144
Kathy Sinnott

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. prasa rīkot informācijas kampaņas, lai 
grūtnieces būtu labāk informētas par
līdzsvarota uztura nozīmi un to, cik svarīgi 
ir barot ar krūti vismaz līdz sešu mēnešu 
vecumam; atgādina, ka mazuļiem, kurus 
baro deviņus mēnešus, risks samazinās 
vidēji par 31 %;

11. prasa rīkot informācijas kampaņas, lai 
grūtnieces būtu labāk informētas par
līdzsvarota uztura nozīmi un to, cik svarīgi 
ir barot ar krūti vismaz līdz sešu mēnešu 
vecumam, paturot prātā, ka zīdaiņu 
pārtika parasti satur vienu vai vairākus 
„slēptos” nātrija glutamāta veidus; 
atgādina, ka mazuļiem, kurus baro deviņus 
mēnešus, liekā svara risks samazinās vidēji 
par 31 %;



PE400.373v01-00 66/157 AM\702355LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Or. en

Grozījums Nr. 145
Anja Weisgerber

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. prasa rīkot informācijas kampaņas, lai 
grūtnieces būtu labāk informētas par
līdzsvarota uztura nozīmi un to, cik svarīgi 
ir barot ar krūti vismaz līdz sešu mēnešu 
vecumam; atgādina, ka mazuļiem, kurus 
baro deviņus mēnešus, risks samazinās 
vidēji par 31 %;

11. prasa nodrošināt grūtnieču 
informētību par līdzsvarota uztura un 
optimāla konkrētu uzturvielu patēriņa 
grūtniecības laikā nozīmi un to, cik svarīgi 
ir barot ar krūti; atgādina, ka mazuļiem, 
kurus baro deviņus mēnešus, risks 
samazinās vidēji par 31 %;

Or. de

Grozījums Nr. 146
Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. prasa rīkot informācijas kampaņas, lai 
grūtnieces būtu labāk informētas par 
līdzsvarota uztura nozīmi un to, cik svarīgi 
ir barot ar krūti vismaz līdz sešu mēnešu 
vecumam; atgādina, ka mazuļiem, kurus 
baro deviņus mēnešus, risks samazinās 
vidēji par 31 %;

11. prasa rīkot informācijas kampaņas, lai 
grūtnieces būtu labāk informētas par 
līdzsvarota uztura nozīmi un to, cik svarīgi 
ir barot ar krūti;

Or. en

Grozījums Nr. 147
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a prasa nodrošināt iespēju Eiropas 
Savienības pilsoņiem īstenot pašiem savu 
atbildību, kā arī vecāku atbildību par 
saviem bērniem;

Or. de

Grozījums Nr. 148
Philip Bushill-Matthews

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. mudina Komisiju un dalībvalstis 
noteikt speciālistu izstrādātās 
pamatnostādnes par to, kā uzlabot fiziskās 
aktivitātes jau pirmsskolas vecumā un kā 
sekmēt izglītošanu par uzturu jau tik agrā 
vecumā;

12. mudina dalībvalstis noteikt speciālistu 
izstrādātās pamatnostādnes par to, kā 
uzlabot fiziskās aktivitātes jau pirmsskolas 
vecumā un kā sekmēt izglītošanu par 
uzturu jau tik agrā vecumā;

Or. en

Grozījums Nr. 149
Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. mudina Komisiju un dalībvalstis 
noteikt speciālistu izstrādātās 
pamatnostādnes par to, kā uzlabot fiziskās 
aktivitātes jau pirmsskolas vecumā un kā 
sekmēt izglītošanu par uzturu jau tik agrā 
vecumā;

12. mudina Komisiju un dalībvalstis 
ierosināt speciālistu izstrādātās 
pamatnostādnes par to, kā uzlabot fiziskās 
aktivitātes jau pirmsskolas vecumā un kā 
sekmēt izglītošanu par uzturu jau tik agrā 
vecumā;

Or. de
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Grozījums Nr. 150
Evangelia Tzampazi

Rezolūcijas priekšlikums
12. punktsa (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. a prasa dalībvalstīm modernizēt un 
uzlabot fizkultūras stundu politiku, kā arī 
atzīt tās iestādes un organizācijas, kuras 
sekmē sporta iekļaušanu skolu 
programmās;

Or. el

Grozījums Nr. 151
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. a uzskata, ka vecāku informēšana un 
izglītošana par uztura jautājumiem jāveic, 
izmantojot attiecīgos profesionāļus 
(skolotājus, kultūras pasākumu 
organizētājus, veselības nozares 
profesionāļus) piemērotās vietās;

Or. fr

Grozījums Nr. 152
Magor Imre Csibi

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzskata, ka galvenokārt tieši skolā ir 
jāveic pasākumi, lai nodrošinātu to, ka 

13. uzskata, ka galvenokārt tieši skolā ir 
jāveic pasākumi, lai nodrošinātu to, ka 
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fiziskās aktivitātes un līdzsvarots uzturs 
kļūtu par bērna dzīvesveida daļu; aicina 
Komisiju izstrādāt pamatnostādnes uztura 
politikai skolās un izglītošanas par uzturu 
veicināšanai;

fiziskās aktivitātes un līdzsvarots uzturs 
kļūtu par bērna dzīvesveida daļu; aicina 
Komisiju izstrādāt pamatnostādnes uztura 
politikai skolās un izglītošanas par uzturu 
veicināšanai; prasa dalībvalstīm skolu 
mācību programmās ietvert līdzsvarotu 
uzturu un fiziskās aktivitātes;

Or. en

Grozījums Nr. 153
Linda McAvan

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzskata, ka galvenokārt tieši skolā ir 
jāveic pasākumi, lai nodrošinātu to, ka 
fiziskās aktivitātes un līdzsvarots uzturs 
kļūtu par bērna dzīvesveida daļu; aicina 
Komisiju izstrādāt pamatnostādnes uztura 
politikai skolās un izglītošanas par uzturu 
veicināšanai;

13. uzskata, ka galvenokārt tieši skolā ir 
jāveic pasākumi, lai nodrošinātu to, ka 
fiziskās aktivitātes un līdzsvarots uzturs 
kļūtu par bērna dzīvesveida daļu; aicina 
Augsta līmeņa grupu pārtikas un fizisko 
aktivitāšu jautājumos izstrādāt 
pamatnostādnes uztura politikai skolās un 
izglītošanas par uzturu veicināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 154
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzskata, ka galvenokārt tieši skolā ir 
jāveic pasākumi, lai nodrošinātu to, ka 
fiziskās aktivitātes un līdzsvarots uzturs 
kļūtu par bērna dzīvesveida daļu; aicina 
Komisiju izstrādāt pamatnostādnes uztura 
politikai skolās un izglītošanas par uzturu 
veicināšanai;

13. uzskata, ka galvenokārt tieši skolā ir 
jāveic pasākumi, lai nodrošinātu to, ka 
fiziskās aktivitātes un līdzsvarots uzturs 
kļūtu par bērna dzīvesveida daļu; 
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Or. de

Grozījums Nr. 155
Adamos Adamou

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzskata, ka galvenokārt tieši skolā ir 
jāveic pasākumi, lai nodrošinātu to, ka 
fiziskās aktivitātes un līdzsvarots uzturs 
kļūtu par bērna dzīvesveida daļu; aicina 
Komisiju izstrādāt pamatnostādnes uztura 
politikai skolās un izglītošanas par uzturu 
veicināšanai;

13. uzskata, ka galvenokārt tieši skolā ir 
jāveic pasākumi, lai nodrošinātu to, ka 
fiziskās aktivitātes un līdzsvarots uzturs 
kļūtu par bērna dzīvesveida daļu; aicina 
Komisiju izstrādāt pamatnostādnes uztura 
politikai skolās un izglītošanas par uzturu 
veicināšanai, kā arī tās turpināšanai pēc 
skolas;

Or. el

Grozījums Nr. 156
Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. a prasa dalībvalstīm ietvert uztura 
mācību, lauksaimniecību un gatavošanu 
mācību programmās;

Or. de

Grozījums Nr. 157
Christa Klaß

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. a prasa dalībvalstīm ieviest mācību 
priekšmetus par uzturu un mājturību kā 
standarta obligāto skolas mācību 
priekšmetu zēniem un meitenēm;

Or. de

Grozījums Nr. 158
Philip Bushill-Matthews

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. turklāt aicina dalībvalstis, pašvaldības 
un skolu vadītājus uzraudzīt un uzlabot 
skolu ēdnīcās pasniegtā ēdiena kvalitāti un 
uzturvērtības standartus, kā arī pārskatīt
porciju lielumu; prasa pilnīgi aizliegt
skolās pārdot pārtiku un dzērienus ar lielu 
tauku, sāls un cukura daudzumu; atbalsta 
svaigu augļu un dārzeņu pieejamību 
tirdzniecības automātos; aicina dalībvalstis 
nodrošināt, ka skolu mācību programmās 
vairāk stundu tiek paredzētas fiziskām 
aktivitātēm, un sagatavot plānus jaunu 
sabiedrībai pieejamu sporta objektu 
celtniecībai;

14. turklāt aicina dalībvalstis, pašvaldības 
un skolu vadītājus uzraudzīt un uzlabot 
skolu ēdnīcās pasniegtā ēdiena kvalitāti un 
uzturvērtības standartus, kā arī pārskatīt 
porciju lielumu; prasa ierobežot skolās 
pārdot pārtiku un dzērienus ar lielu tauku, 
sāls un cukura daudzumu; atbalsta svaigu 
augļu un dārzeņu plašāku pieejamību;
aicina dalībvalstis nodrošināt, ka skolu 
mācību programmās vairāk stundu tiek 
paredzētas fiziskām aktivitātēm, un 
sagatavot plānus jaunu sabiedrībai 
pieejamu sporta objektu celtniecībai un 
skolu sporta objektu aizsardzībai;

Or. en

Grozījums Nr. 159
Avril Doyle un Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. turklāt aicina dalībvalstis, pašvaldības 14. turklāt aicina dalībvalstis, pašvaldības 
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un skolu vadītājus uzraudzīt un uzlabot 
skolu ēdnīcās pasniegtā ēdiena kvalitāti un 
uzturvērtības standartus, kā arī pārskatīt 
porciju lielumu; prasa pilnīgi aizliegt
skolās pārdot pārtiku un dzērienus ar lielu 
tauku, sāls un cukura daudzumu; atbalsta 
svaigu augļu un dārzeņu pieejamību 
tirdzniecības automātos; aicina dalībvalstis 
nodrošināt, ka skolu mācību programmās 
vairāk stundu tiek paredzētas fiziskām 
aktivitātēm, un sagatavot plānus jaunu 
sabiedrībai pieejamu sporta objektu 
celtniecībai;

un skolu vadītājus uzraudzīt un uzlabot 
skolu ēdnīcās pasniegtā ēdiena kvalitāti un 
uzturvērtības standartus, kā arī pārskatīt 
porciju lielumu; prasa nodrošināt plašāku 
izglītošanu par uztura jautājumiem un 
ierobežot skolās pārdot pārtiku un 
dzērienus ar lielu tauku, sāls un cukura 
daudzumu; atbalsta svaigu augļu un 
dārzeņu plašāku pieejamību; aicina 
dalībvalstis nodrošināt, ka skolu mācību 
programmās vairāk stundu tiek paredzētas 
fiziskām aktivitātēm, un sagatavot plānus 
jaunu sabiedrībai pieejamu sporta objektu 
celtniecībai;

Or. en

Grozījums Nr. 160
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. turklāt aicina dalībvalstis, pašvaldības 
un skolu vadītājus uzraudzīt un uzlabot 
skolu ēdnīcās pasniegtā ēdiena kvalitāti 
un uzturvērtības standartus, kā arī 
pārskatīt porciju lielumu; prasa pilnīgi 
aizliegt skolās pārdot pārtiku un dzērienus 
ar lielu tauku, sāls un cukura daudzumu; 
atbalsta svaigu augļu un dārzeņu 
pieejamību tirdzniecības automātos; 
aicina dalībvalstis nodrošināt, ka skolu 
mācību programmās vairāk stundu tiek 
paredzētas fiziskām aktivitātēm, un 
sagatavot plānus jaunu sabiedrībai 
pieejamu sporta objektu celtniecībai;

svītrots

Or. sv
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Grozījums Nr. 161
John Bowis

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. turklāt aicina dalībvalstis, pašvaldības 
un skolu vadītājus uzraudzīt un uzlabot 
skolu ēdnīcās pasniegtā ēdiena kvalitāti un 
uzturvērtības standartus, kā arī pārskatīt 
porciju lielumu; prasa pilnīgi aizliegt 
skolās pārdot pārtiku un dzērienus ar lielu 
tauku, sāls un cukura daudzumu; atbalsta 
svaigu augļu un dārzeņu pieejamību 
tirdzniecības automātos; aicina dalībvalstis 
nodrošināt, ka skolu mācību programmās 
vairāk stundu tiek paredzētas fiziskām 
aktivitātēm, un sagatavot plānus jaunu 
sabiedrībai pieejamu sporta objektu 
celtniecībai;

14. turklāt aicina dalībvalstis, pašvaldības 
un skolu vadītājus uzraudzīt un uzlabot 
skolu ēdnīcās pasniegtā ēdiena kvalitāti un 
uzturvērtības standartus, kā arī pārskatīt 
porciju lielumu; prasa pilnīgi aizliegt 
skolās pārdot pārtiku un dzērienus ar lielu 
tauku, sāls un cukura daudzumu; atbalsta 
svaigu augļu un dārzeņu pieejamību 
tirdzniecības automātos; aicina dalībvalstis 
nodrošināt, ka skolu mācību programmās 
trīs stundas nedēļā tiek paredzētas 
fiziskām aktivitātēm, un sagatavot plānus 
jaunu sabiedrībai pieejamu sporta objektu 
celtniecībai;

Or. en

Grozījums Nr. 162
Linda McAvan

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. turklāt aicina dalībvalstis, pašvaldības 
un skolu vadītājus uzraudzīt un uzlabot 
skolu ēdnīcās pasniegtā ēdiena kvalitāti un 
uzturvērtības standartus, kā arī pārskatīt 
porciju lielumu; prasa pilnīgi aizliegt
skolās pārdot pārtiku un dzērienus ar 
lielu tauku, sāls un cukura daudzumu; 
atbalsta svaigu augļu un dārzeņu 
pieejamību tirdzniecības automātos;
aicina dalībvalstis nodrošināt, ka skolu 
mācību programmās vairāk stundu tiek 
paredzētas fiziskām aktivitātēm, un 
sagatavot plānus jaunu sabiedrībai 

14. turklāt aicina dalībvalstis, pašvaldības 
un skolu vadītājus uzraudzīt un uzlabot 
skolu ēdnīcās pasniegtā ēdiena kvalitāti un 
uzturvērtības standartus, kā arī pārskatīt 
porciju lielumu; mudina skolās 
nepopularizēt tirdzniecības automātus, 
kuros var nopirkt pārtiku un dzērienus ar 
lielu tauku, sāls un cukura daudzumu un 
mudina popularizēt svaigus augļus un 
dārzeņus; aicina dalībvalstis nodrošināt, ka 
skolu mācību programmās vairāk stundu 
tiek paredzētas fiziskām aktivitātēm, un 
sagatavot plānus jaunu sabiedrībai 
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pieejamu sporta objektu celtniecībai; pieejamu sporta objektu celtniecībai;

Or. en

Grozījums Nr. 163
Péter Olajos

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. turklāt aicina dalībvalstis, pašvaldības 
un skolu vadītājus uzraudzīt un uzlabot 
skolu ēdnīcās pasniegtā ēdiena kvalitāti un 
uzturvērtības standartus, kā arī pārskatīt 
porciju lielumu; prasa pilnīgi aizliegt 
skolās pārdot pārtiku un dzērienus ar lielu 
tauku, sāls un cukura daudzumu; atbalsta 
svaigu augļu un dārzeņu pieejamību 
tirdzniecības automātos; aicina dalībvalstis 
nodrošināt, ka skolu mācību programmās 
vairāk stundu tiek paredzētas fiziskām 
aktivitātēm, un sagatavot plānus jaunu 
sabiedrībai pieejamu sporta objektu 
celtniecībai;

14. turklāt aicina dalībvalstis, pašvaldības 
un skolu vadītājus uzraudzīt un uzlabot 
skolu un bērnudārzu ēdnīcās pasniegtā 
ēdiena kvalitāti un uzturvērtības standartus, 
kā arī pārskatīt porciju lielumu; prasa 
pilnīgi aizliegt skolās pārdot pārtiku un 
dzērienus ar lielu tauku, sāls un cukura 
daudzumu; atbalsta svaigu augļu un 
dārzeņu pieejamību tirdzniecības 
automātos; aicina dalībvalstis nodrošināt, 
ka skolu mācību programmās vairāk stundu 
tiek paredzētas fiziskām aktivitātēm, un 
sagatavot plānus jaunu sabiedrībai 
pieejamu sporta objektu celtniecībai;

Or. hu

Grozījums Nr. 164
Adriana Poli Bortone

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. turklāt aicina dalībvalstis, pašvaldības 
un skolu vadītājus uzraudzīt un uzlabot 
skolu ēdnīcās pasniegtā ēdiena kvalitāti un 
uzturvērtības standartus, kā arī pārskatīt 
porciju lielumu; prasa pilnīgi aizliegt 
skolās pārdot pārtiku un dzērienus ar lielu 
tauku, sāls un cukura daudzumu; atbalsta 

14. turklāt aicina dalībvalstis, pašvaldības 
un skolu vadītājus uzraudzīt un uzlabot 
skolu ēdnīcās pasniegtā ēdiena kvalitāti un 
uzturvērtības standartus, kā arī pārskatīt 
porciju lielumu; prasa pilnīgi aizliegt 
skolās pārdot pārtiku un dzērienus ar lielu 
tauku, sāls un cukura daudzumu, kā arī ar 
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svaigu augļu un dārzeņu pieejamību 
tirdzniecības automātos; aicina dalībvalstis 
nodrošināt, ka skolu mācību programmās 
vairāk stundu tiek paredzētas fiziskām 
aktivitātēm, un sagatavot plānus jaunu 
sabiedrībai pieejamu sporta objektu 
celtniecībai;

mazu uzturvērtību; atbalsta svaigu augļu 
un dārzeņu pieejamību tirdzniecības 
automātos; aicina dalībvalstis nodrošināt, 
ka skolu mācību programmās vairāk stundu 
tiek paredzētas fiziskām aktivitātēm, un 
sagatavot plānus jaunu sabiedrībai 
pieejamu sporta objektu celtniecībai;

Or. it

Grozījums Nr. 165
Daciana Octavia Sârbu

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. turklāt aicina dalībvalstis, pašvaldības 
un skolu vadītājus uzraudzīt un uzlabot 
skolu ēdnīcās pasniegtā ēdiena kvalitāti un 
uzturvērtības standartus, kā arī pārskatīt 
porciju lielumu; prasa pilnīgi aizliegt 
skolās pārdot pārtiku un dzērienus ar lielu 
tauku, sāls un cukura daudzumu; atbalsta 
svaigu augļu un dārzeņu pieejamību 
tirdzniecības automātos; aicina dalībvalstis 
nodrošināt, ka skolu mācību programmās 
vairāk stundu tiek paredzētas fiziskām 
aktivitātēm, un sagatavot plānus jaunu 
sabiedrībai pieejamu sporta objektu 
celtniecībai;

14. turklāt aicina dalībvalstis, pašvaldības 
un skolu vadītājus uzraudzīt un uzlabot 
skolu ēdnīcās pasniegtā ēdiena kvalitāti un 
uzturvērtības standartus, kā arī pārskatīt 
porciju lielumu, nodrošinot apmācību 
pamatnostādnes skolu ēdnīcu 
personālam, kvalitātes pārbaudes 
ēdnīcām un pamatnostādnes veselīgai 
pārtikai ēdnīcās; prasa pilnīgi aizliegt 
skolās pārdot pārtiku un dzērienus ar lielu 
tauku, sāls un cukura daudzumu; atbalsta 
svaigu augļu un dārzeņu pieejamību 
tirdzniecības automātos; aicina dalībvalstis
nodrošināt, ka skolu mācību programmās 
vairāk stundu tiek paredzētas fiziskām 
aktivitātēm, un sagatavot plānus jaunu 
sabiedrībai pieejamu sporta objektu 
celtniecībai;

Or. en
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Grozījums Nr. 166
Horst Schnellhardt

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. turklāt aicina dalībvalstis, pašvaldības 
un skolu vadītājus uzraudzīt un uzlabot 
skolu ēdnīcās pasniegtā ēdiena kvalitāti un 
uzturvērtības standartus, kā arī pārskatīt
porciju lielumu; prasa pilnīgi aizliegt
skolās pārdot pārtiku un dzērienus ar lielu 
tauku, sāls un cukura daudzumu; atbalsta 
svaigu augļu un dārzeņu pieejamību 
tirdzniecības automātos; aicina dalībvalstis 
nodrošināt, ka skolu mācību programmās 
vairāk stundu tiek paredzētas fiziskām 
aktivitātēm, un sagatavot plānus jaunu 
sabiedrībai pieejamu sporta objektu 
celtniecībai;

14. turklāt aicina dalībvalstis, pašvaldības 
un skolu vadītājus uzraudzīt un uzlabot 
skolu ēdnīcās pasniegtā ēdiena kvalitāti un 
uzturvērtības standartus, kā arī pielāgot
porciju lielumu vajadzībām; prasa ņemt 
vērā zinātnisko informāciju par pārtikas
un dzērienu ar lielu tauku, sāls un cukura 
daudzumu, kam ir maza uzturvērtība,
nodrošināšanu skolās; atbalsta svaigu 
augļu un dārzeņu pieejamību tirdzniecības 
automātos; aicina dalībvalstis nodrošināt, 
ka skolu mācību programmās vairāk stundu 
tiek paredzētas fiziskām aktivitātēm, un 
sagatavot plānus jaunu sabiedrībai 
pieejamu sporta objektu celtniecībai;

Or. de

Grozījums Nr. 167
Kathy Sinnott

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. turklāt aicina dalībvalstis, pašvaldības 
un skolu vadītājus uzraudzīt un uzlabot 
skolu ēdnīcās pasniegtā ēdiena kvalitāti un 
uzturvērtības standartus, kā arī pārskatīt 
porciju lielumu; prasa pilnīgi aizliegt 
skolās pārdot pārtiku un dzērienus ar lielu 
tauku, sāls un cukura daudzumu; atbalsta 
svaigu augļu un dārzeņu pieejamību 
tirdzniecības automātos; aicina dalībvalstis 
nodrošināt, ka skolu mācību programmās 
vairāk stundu tiek paredzētas fiziskām 
aktivitātēm, un sagatavot plānus jaunu 

14. turklāt aicina dalībvalstis, pašvaldības 
un skolu vadītājus uzraudzīt un uzlabot 
skolu ēdnīcās pasniegtā ēdiena kvalitāti un 
uzturvērtības standartus, kā arī pārskatīt 
porciju lielumu; prasa pilnīgi aizliegt 
skolās pārdot pārtiku un dzērienus ar lielu 
tauku, sāls un cukura daudzumu; atbalsta 
svaigu augļu un dārzeņu pieejamību 
tirdzniecības automātos; aicina dalībvalstis 
nodrošināt, ka skolu mācību programmās 
vismaz trīs stundas nedēļā tiek paredzētas 
fiziskām aktivitātēm, un sagatavot plānus 
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sabiedrībai pieejamu sporta objektu 
celtniecībai;

jaunu sabiedrībai pieejamu sporta objektu 
celtniecībai, ņemot vērā to, cik svarīgi ir 
novērst sporta objektu privatizācijas 
gadījumu lielo skaitu;

Or. en

Grozījums Nr. 168
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. turklāt aicina dalībvalstis, pašvaldības 
un skolu vadītājus uzraudzīt un uzlabot 
skolu ēdnīcās pasniegtā ēdiena kvalitāti un 
uzturvērtības standartus, kā arī pārskatīt 
porciju lielumu; prasa pilnīgi aizliegt 
skolās pārdot pārtiku un dzērienus ar lielu 
tauku, sāls un cukura daudzumu; atbalsta 
svaigu augļu un dārzeņu pieejamību 
tirdzniecības automātos; aicina dalībvalstis
nodrošināt, ka skolu mācību programmās 
vairāk stundu tiek paredzētas fiziskām 
aktivitātēm, un sagatavot plānus jaunu 
sabiedrībai pieejamu sporta objektu 
celtniecībai;

14. turklāt aicina dalībvalstis, pašvaldības 
un skolu vadītājus uzraudzīt un uzlabot 
skolu ēdnīcās pasniegtā ēdiena kvalitāti un 
uzturvērtības standartus, kā arī pārskatīt 
porciju lielumu; prasa pilnīgi aizliegt 
skolās pārdot pārtiku un dzērienus ar lielu 
tauku, sāls un cukura daudzumu; atbalsta 
svaigu augļu un dārzeņu pieejamību 
tirdzniecības automātos; aicina 
kompetentās iestādes nodrošināt, ka skolu 
mācību programmās vairāk stundu tiek 
paredzētas fiziskām aktivitātēm;

Or. de

Grozījums Nr. 169
Antonios Trakatellis

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. turklāt aicina dalībvalstis, pašvaldības 
un skolu vadītājus uzraudzīt un uzlabot 
skolu ēdnīcās pasniegtā ēdiena kvalitāti un 
uzturvērtības standartus, kā arī pārskatīt 

14. turklāt aicina dalībvalstis, pašvaldības 
un skolu vadītājus uzraudzīt un uzlabot 
skolu ēdnīcās pasniegtā ēdiena kvalitāti un 
uzturvērtības standartus, pārskatīt porciju 
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porciju lielumu; prasa pilnīgi aizliegt 
skolās pārdot pārtiku un dzērienus ar lielu 
tauku, sāls un cukura daudzumu; atbalsta 
svaigu augļu un dārzeņu pieejamību 
tirdzniecības automātos; aicina dalībvalstis 
nodrošināt, ka skolu mācību programmās 
vairāk stundu tiek paredzētas fiziskām 
aktivitātēm, un sagatavot plānus jaunu 
sabiedrībai pieejamu sporta objektu 
celtniecībai;

lielumu un iekļaut ēdienā augļus un 
dārzeņus; prasa pilnīgi aizliegt skolās 
pārdot pārtiku un dzērienus ar lielu tauku, 
sāls un cukura daudzumu; atbalsta svaigu 
augļu un dārzeņu pieejamību tirdzniecības 
automātos; aicina dalībvalstis nodrošināt, 
ka skolu mācību programmās vairāk stundu 
tiek paredzētas fiziskām aktivitātēm, un 
sagatavot plānus jaunu sabiedrībai 
pieejamu sporta objektu celtniecībai;

Or. en

Grozījums Nr. 170
Evangelia Tzampazi

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. turklāt aicina dalībvalstis, pašvaldības 
un skolu vadītājus uzraudzīt un uzlabot 
skolu ēdnīcās pasniegtā ēdiena kvalitāti un 
uzturvērtības standartus, kā arī pārskatīt 
porciju lielumu; prasa pilnīgi aizliegt 
skolās pārdot pārtiku un dzērienus ar lielu 
tauku, sāls un cukura daudzumu; atbalsta 
svaigu augļu un dārzeņu pieejamību 
tirdzniecības automātos; aicina dalībvalstis 
nodrošināt, ka skolu mācību programmās 
vairāk stundu tiek paredzētas fiziskām 
aktivitātēm, un sagatavot plānus jaunu 
sabiedrībai pieejamu sporta objektu 
celtniecībai;

14. turklāt aicina dalībvalstis, pašvaldības 
un skolu vadītājus uzraudzīt un uzlabot 
skolu ēdnīcās pasniegtā ēdiena kvalitāti un 
uzturvērtības standartus, kā arī pārskatīt 
porciju lielumu; prasa pilnīgi aizliegt 
skolās pārdot pārtiku un dzērienus ar lielu 
tauku, sāls un cukura daudzumu; atbalsta 
svaigu augļu un dārzeņu pieejamību 
tirdzniecības automātos; aicina dalībvalstis 
nodrošināt, ka skolu mācību programmās 
vairāk stundu tiek paredzētas fiziskām 
aktivitātēm, un sagatavot plānus jaunu 
sabiedrībai un invalīdiem pieejamu sporta 
objektu celtniecībai;

Or. el

Grozījums Nr. 171
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. turklāt aicina dalībvalstis, pašvaldības 
un skolu vadītājus uzraudzīt un uzlabot 
skolu ēdnīcās pasniegtā ēdiena kvalitāti un 
uzturvērtības standartus, kā arī pārskatīt 
porciju lielumu; prasa pilnīgi aizliegt 
skolās pārdot pārtiku un dzērienus ar lielu 
tauku, sāls un cukura daudzumu; atbalsta 
svaigu augļu un dārzeņu pieejamību 
tirdzniecības automātos; aicina dalībvalstis 
nodrošināt, ka skolu mācību programmās 
vairāk stundu tiek paredzētas fiziskām 
aktivitātēm, un sagatavot plānus jaunu 
sabiedrībai pieejamu sporta objektu 
celtniecībai;

14. turklāt aicina dalībvalstis, pašvaldības 
un skolu vadītājus uzraudzīt un uzlabot 
skolu ēdnīcās pasniegtā ēdiena kvalitāti un 
uzturvērtības standartus, kā arī pārskatīt 
porciju lielumu; prasa pilnīgi aizliegt 
skolās pārdot pārtiku un dzērienus ar lielu 
tauku, sāls un cukura daudzumu; atbalsta 
svaigu augļu un dārzeņu pieejamību 
tirdzniecības automātos; aicina dalībvalstis 
nodrošināt, ka skolu mācību programmās 
vairāk stundu tiek paredzētas fiziskām 
aktivitātēm, ka arī padarīt ikdienas 
fiziskās aktivitātes obligātas izglītības 
iestādēs saskaņā ar Baltās grāmatas par 
sportu mērķiem un sagatavot plānus jaunu 
sabiedrībai pieejamu sporta objektu 
celtniecībai;

Or. hu

Grozījums Nr. 172
Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. turklāt aicina dalībvalstis, pašvaldības 
un skolu vadītājus uzraudzīt un uzlabot 
skolu ēdnīcās pasniegtā ēdiena kvalitāti un 
uzturvērtības standartus, kā arī pārskatīt 
porciju lielumu; prasa pilnīgi aizliegt 
skolās pārdot pārtiku un dzērienus ar 
lielu tauku, sāls un cukura daudzumu; 
atbalsta svaigu augļu un dārzeņu 
pieejamību tirdzniecības automātos;
aicina dalībvalstis nodrošināt, ka skolu 
mācību programmās vairāk stundu tiek 
paredzētas fiziskām aktivitātēm, un 
sagatavot plānus jaunu sabiedrībai 
pieejamu sporta objektu celtniecībai;

14. turklāt aicina dalībvalstis, pašvaldības 
un skolu vadītājus uzraudzīt un uzlabot 
skolu ēdnīcās pasniegtā ēdiena kvalitāti un 
uzturvērtības standartus, kā arī pārskatīt 
porciju lielumu; aicina dalībvalstis 
nodrošināt, ka skolu mācību programmās 
vairāk stundu tiek paredzētas fiziskām 
aktivitātēm, un sagatavot plānus jaunu 
sabiedrībai pieejamu sporta objektu 
celtniecībai;
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Or. de

Grozījums Nr. 173
Anja Weisgerber

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. turklāt aicina dalībvalstis, pašvaldības 
un skolu vadītājus uzraudzīt un uzlabot 
skolu ēdnīcās pasniegtā ēdiena kvalitāti un 
uzturvērtības standartus, kā arī pārskatīt 
porciju lielumu; prasa pilnīgi aizliegt 
skolās pārdot pārtiku un dzērienus ar 
lielu tauku, sāls un cukura daudzumu; 
atbalsta svaigu augļu un dārzeņu 
pieejamību tirdzniecības automātos; aicina 
dalībvalstis nodrošināt, ka skolu mācību 
programmās vairāk stundu tiek paredzētas 
fiziskām aktivitātēm, un sagatavot plānus 
jaunu sabiedrībai pieejamu sporta objektu 
celtniecībai;

14. turklāt aicina dalībvalstis, pašvaldības 
un skolu vadītājus uzraudzīt un uzlabot 
skolu ēdnīcās pasniegtā ēdiena kvalitāti un 
uzturvērtības standartus, kā arī pārskatīt 
porciju lielumu; prasa izglītot bērnus par 
līdzsvarotu uzturu; atbalsta svaigu augļu 
un dārzeņu pieejamību tirdzniecības vietās;
aicina dalībvalstis nodrošināt, ka skolu 
mācību programmās vairāk stundu tiek 
paredzētas fiziskām aktivitātēm, un 
sagatavot plānus jaunu sabiedrībai 
pieejamu sporta objektu celtniecībai;

Or. de

Grozījums Nr. 174
Holger Krahmer

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. turklāt aicina dalībvalstis, pašvaldības 
un skolu vadītājus uzraudzīt un uzlabot 
skolu ēdnīcās pasniegtā ēdiena kvalitāti un 
uzturvērtības standartus, kā arī pārskatīt 
porciju lielumu; prasa pilnīgi aizliegt
skolās pārdot pārtiku un dzērienus ar 
lielu tauku, sāls un cukura daudzumu; 
atbalsta svaigu augļu un dārzeņu 
pieejamību tirdzniecības automātos; aicina 
dalībvalstis nodrošināt, ka skolu mācību 

14. turklāt aicina dalībvalstis, pašvaldības 
un skolu vadītājus uzraudzīt un uzlabot 
skolu ēdnīcās pasniegtā ēdiena kvalitāti un 
uzturvērtības standartus, kā arī pārskatīt 
porciju lielumu; atbalsta svaigu augļu un 
dārzeņu pieejamību tirdzniecības 
automātos; aicina dalībvalstis nodrošināt, 
ka skolu mācību programmās vairāk stundu 
tiek paredzētas fiziskām aktivitātēm, un 
sagatavot plānus jaunu sabiedrībai 
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programmās vairāk stundu tiek paredzētas 
fiziskām aktivitātēm, un sagatavot plānus 
jaunu sabiedrībai pieejamu sporta objektu 
celtniecībai;

pieejamu sporta objektu celtniecībai;

Or. de

Grozījums Nr. 175
Philip Bushill-Matthews

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. a aicina dalībvalstu vietējās iestādes 
sekmēt atpūtas centru pieejamību un cenu 
mērenību, kā arī sekmēt iespēju 
nodrošināšanu vietējā vidē, kas motivē 
cilvēkus brīvo laiku pavadīt aktīvi; 

Or. en

Grozījums Nr. 176
Edite Estrela

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a uzskata, ka par bērnu izglītošanu 
atbildīgie tāpat kā skolas ir neatņemama 
„frontes līnijas” daļa cīņā, lai novērstu 
bērnu aptaukošanās tendenci, un tādēļ 
šiem cilvēkiem jābūt konkrētas 
informācijas kampaņu mērķa auditorijai, 
lai viņus iepazīstinātu ar paraugpraksēm, 
kuras var viegli iekļaut bērnu ikdienas 
dzīvē;

Or. pt
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Grozījums Nr. 177
Horst Schnellhardt

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. a atgādina dalībvalstīm par savu 
aicinājumu sporta programmas padarīt 
par obligātām sākumskolās un 
vidusskolās, kā arī par tāda principa 
pieņemšanu, kas nosaka, ka mācību 
programmā jāiekļauj vismaz trīs sporta 
stundas nedēļā, kā arī prasa skolām sniegt 
atbalstu, lai palielinātu šo obligāto 
minimumu, kad vien tas ir iespējams;

Or. de

Grozījums Nr. 178
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. a atzinīgi vērtē iespējamo „Augļi 
skolās” projektu, ko finansiāli atbalstīs 
ES;

Or. de

Grozījums Nr. 179
Adriana Poli Bortone

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka skolās ir obligāti jāaizliedz 
tādu produktu sponsorēšana un reklāma, 
kuros ir liels cukura, sāls un tauku saturs; 

15. uzskata, ka skolās ir obligāti jāaizliedz 
tādu produktu sponsorēšana un reklāma, 
kuros ir liels cukura, sāls un tauku saturs
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mudina visas sporta organizācijas un 
komandas brīvprātīgi līdzdarboties, lai 
veicinātu līdzsvarotu uzturu un fiziskās 
aktivitātes, kā arī aicina tās nesponsorēt un 
nereklamēt pārtiku ar zemu uzturvērtību;

un kam ir zema uzturvērtība; mudina visas 
sporta organizācijas un komandas 
brīvprātīgi līdzdarboties, lai veicinātu 
līdzsvarotu uzturu un fiziskās aktivitātes, 
kā arī aicina tās nesponsorēt un nereklamēt 
pārtiku ar zemu uzturvērtību;

Or. it

Grozījums Nr. 180
Philip Bushill-Matthews

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka skolās ir obligāti jāaizliedz
tādu produktu sponsorēšana un reklāma, 
kuros ir liels cukura, sāls un tauku saturs; 
mudina visas sporta organizācijas un 
komandas brīvprātīgi līdzdarboties, lai 
veicinātu līdzsvarotu uzturu un fiziskās 
aktivitātes, kā arī aicina tās nesponsorēt un 
nereklamēt pārtiku ar zemu uzturvērtību;

15. uzskata, ka skolām ir jāapsver aizliegt
tādu produktu sponsorēšana un reklāma, 
kuros ir liels cukura, sāls un tauku saturs; 
mudina visas sporta organizācijas un 
komandas brīvprātīgi līdzdarboties, lai 
veicinātu līdzsvarotu uzturu un fiziskās 
aktivitātes, kā arī aicina tās nesponsorēt un 
nereklamēt pārtiku ar zemu uzturvērtību;

Or. en

Grozījums Nr. 181
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka skolās ir obligāti jāaizliedz 
tādu produktu sponsorēšana un reklāma, 
kuros ir liels cukura, sāls un tauku 
saturs; mudina visas sporta organizācijas 
un komandas brīvprātīgi līdzdarboties, lai 
veicinātu līdzsvarotu uzturu un fiziskās 
aktivitātes, kā arī aicina tās nesponsorēt 
un nereklamēt pārtiku ar zemu 

15. pieņem, ka visas sporta organizācijas 
un komandas popularizē līdzsvarotu 
uzturu un fiziskās aktivitātes; turklāt 
uzsver, ka Eiropas sporta kustība nav 
jāvaino par liekā svara un aptaukošanās 
problēmu Eiropā; uzskata, ka problēma 
nav galvenokārt pārtikas ar zemu 
uzturvērtību sponsorēšana un 
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uzturvērtību; popularizēšana, bet gan tas, ka tik 
nedaudz cilvēku sporto un nodarbojas ar 
fiziskajām aktivitātēm;

Or. sv

Grozījums Nr. 182
John Bowis

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka skolās ir obligāti jāaizliedz
tādu produktu sponsorēšana un reklāma, 
kuros ir liels cukura, sāls un tauku saturs; 
mudina visas sporta organizācijas un 
komandas brīvprātīgi līdzdarboties, lai 
veicinātu līdzsvarotu uzturu un fiziskās 
aktivitātes, kā arī aicina tās nesponsorēt un 
nereklamēt pārtiku ar zemu uzturvērtību;

15. uzskata, ka skolās sponsorēšanas
reklāma, jāpieļauj tikai pēc skolas 
pārvalžu pieprasījuma vai saskaņā ar to 
nepārprotamu vienošanos; mudina visas 
sporta organizācijas un komandas 
brīvprātīgi līdzdarboties, lai veicinātu 
līdzsvarotu uzturu un fiziskās aktivitātes, 
kā arī aicina tās nesponsorēt un nereklamēt 
pārtiku ar zemu uzturvērtību;

Or. en

Grozījums Nr. 183
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka skolās ir obligāti jāaizliedz 
tādu produktu sponsorēšana un reklāma, 
kuros ir liels cukura, sāls un tauku saturs; 
mudina visas sporta organizācijas un 
komandas brīvprātīgi līdzdarboties, lai 
veicinātu līdzsvarotu uzturu un fiziskās 
aktivitātes, kā arī aicina tās nesponsorēt un 
nereklamēt pārtiku ar zemu uzturvērtību;

15. uzskata, ka skolās ir obligāti jāaizliedz 
tādu produktu sponsorēšana un reklāma, 
kuros ir liels cukura, sāls un tauku saturs; 
mudina visas sporta organizācijas un 
komandas brīvprātīgi līdzdarboties, lai 
veicinātu līdzsvarotu uzturu un fiziskās
aktivitātes, kā arī aicina tās nesponsorēt un 
nereklamēt pārtiku ar zemu uzturvērtību un 
ģenētiski modificētu pārtiku;
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Or. pl

Grozījums Nr. 184
Linda McAvan

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka skolās ir obligāti jāaizliedz
tādu produktu sponsorēšana un reklāma, 
kuros ir liels cukura, sāls un tauku saturs; 
mudina visas sporta organizācijas un 
komandas brīvprātīgi līdzdarboties, lai 
veicinātu līdzsvarotu uzturu un fiziskās 
aktivitātes, kā arī aicina tās nesponsorēt un 
nereklamēt pārtiku ar zemu uzturvērtību;

15. mudina dalībvalstis, vietējās iestādes 
un skolu pārvaldes aizliegt skolās tādu 
produktu sponsorēšanu un reklāmu, kuros 
ir liels cukura, sāls un tauku saturs; mudina 
visas sporta organizācijas un komandas 
brīvprātīgi līdzdarboties, lai veicinātu 
līdzsvarotu uzturu un fiziskās aktivitātes, 
kā arī aicina tās nesponsorēt un nereklamēt 
pārtiku ar zemu uzturvērtību;

Or. en

Grozījums Nr. 185
Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka skolās ir obligāti jāaizliedz 
tādu produktu sponsorēšana un reklāma, 
kuros ir liels cukura, sāls un tauku saturs; 
mudina visas sporta organizācijas un 
komandas brīvprātīgi līdzdarboties, lai 
veicinātu līdzsvarotu uzturu un fiziskās 
aktivitātes, kā arī aicina tās nesponsorēt 
un nereklamēt pārtiku ar zemu 
uzturvērtību;

15. uzskata, ka skolās ir obligāti jāaizliedz 
tādas pārtikas un dzērienu sponsorēšana 
un tādu produktu reklāma, kuros ir liels 
cukura, sāls un tauku saturs, skolu 
pārvaldēm vienojoties, kā arī 
sadarbojoties ar skolēnu vecāku 
apvienībām un vietējiem tirgotājiem; 
vienlaikus atzinīgi vērtē dažas veiksmīgas 
partnerības, kas jau skolās sākušas 
darboties, starp sporta apvienībām un 
ražotājiem, lai popularizētu līdzsvarotu 
uzturu un fiziskās aktivitātes;

Or. en
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Grozījums Nr. 186
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka skolās ir obligāti jāaizliedz 
tādu produktu sponsorēšana un reklāma, 
kuros ir liels cukura, sāls un tauku saturs; 
mudina visas sporta organizācijas un 
komandas brīvprātīgi līdzdarboties, lai 
veicinātu līdzsvarotu uzturu un fiziskās 
aktivitātes, kā arī aicina tās nesponsorēt 
un nereklamēt pārtiku ar zemu 
uzturvērtību;

15. uzskata, ka skolās ir obligāti jāaizliedz 
tādu produktu sponsorēšana un reklāma, 
kuros ir liels cukura, sāls un tauku saturs; 

Or. de

Grozījums Nr. 187
Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka skolās ir obligāti jāaizliedz 
tādu produktu sponsorēšana un reklāma, 
kuros ir liels cukura, sāls un tauku 
saturs; mudina visas sporta organizācijas 
un komandas brīvprātīgi līdzdarboties, lai 
veicinātu līdzsvarotu uzturu un fiziskās 
aktivitātes, kā arī aicina tās nesponsorēt 
un nereklamēt pārtiku ar zemu 
uzturvērtību;

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 188
Anja Weisgerber

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka skolās ir obligāti jāaizliedz 
tādu produktu sponsorēšana un reklāma, 
kuros ir liels cukura, sāls un tauku 
saturs; mudina visas sporta organizācijas 
un komandas brīvprātīgi līdzdarboties, lai 
veicinātu līdzsvarotu uzturu un fiziskās 
aktivitātes, kā arī aicina tās nesponsorēt un 
nereklamēt pārtiku ar zemu uzturvērtību;

15. mudina visas sporta organizācijas un 
komandas brīvprātīgi līdzdarboties, lai 
veicinātu līdzsvarotu uzturu un fiziskās 
aktivitātes, kā arī aicina tās nesponsorēt un 
nereklamēt pārtiku ar zemu uzturvērtību;

Or. de

Grozījums Nr. 189
Holger Krahmer

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka skolās ir obligāti jāaizliedz 
tādu produktu sponsorēšana un reklāma, 
kuros ir liels cukura, sāls un tauku saturs; 
mudina visas sporta organizācijas un 
komandas brīvprātīgi līdzdarboties, lai 
veicinātu līdzsvarotu uzturu un fiziskās 
aktivitātes, kā arī aicina tās nesponsorēt un 
nereklamēt pārtiku ar zemu uzturvērtību;

15. uzskata, ka pārtikas un dzērienu 
sponsorēšana un reklāma jāpieļauj tikai 
pēc skolas pārvaldes pieprasījuma vai 
saskaņā ar tās nepārprotamu atļauju; 
mudina visas sporta organizācijas un 
komandas brīvprātīgi līdzdarboties, lai 
veicinātu līdzsvarotu uzturu un fiziskās 
aktivitātes, kā arī aicina tās nesponsorēt un 
nereklamēt pārtiku ar zemu uzturvērtību;

Or. de

Grozījums Nr. 190
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka skolās ir obligāti jāaizliedz 
tādu produktu sponsorēšana un reklāma, 
kuros ir liels cukura, sāls un tauku saturs; 
mudina visas sporta organizācijas un 
komandas brīvprātīgi līdzdarboties, lai 
veicinātu līdzsvarotu uzturu un fiziskās 
aktivitātes, kā arī aicina tās nesponsorēt un 
nereklamēt pārtiku ar zemu uzturvērtību;

15. uzskata, ka skolās ir obligāti jāaizliedz 
tādu produktu sponsorēšana un reklāma, 
kuros ir liels cukura, sāls un tauku saturs; 
mudina visas sporta organizācijas un 
komandas brīvprātīgi līdzdarboties, lai 
veicinātu līdzsvarotu uzturu un fiziskās 
aktivitātes, kā arī aicina tās nesponsorēt un 
nereklamēt pārtiku ar zemu uzturvērtību; 
aicina skolas rīkot teorētiskus un 
praktiskus seminārus par garšu un 
pārtiku, sadarbojoties ar veselības nozares 
profesionāļiem un pazīstamiem 
šefpavāriem;

Or. fr

Grozījums Nr. 191
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka skolās ir obligāti jāaizliedz
tādu produktu sponsorēšana un reklāma, 
kuros ir liels cukura, sāls un tauku saturs; 
mudina visas sporta organizācijas un 
komandas brīvprātīgi līdzdarboties, lai 
veicinātu līdzsvarotu uzturu un fiziskās 
aktivitātes, kā arī aicina tās nesponsorēt 
un nereklamēt pārtiku ar zemu 
uzturvērtību;

15. uzskata, ka dalībvalstīm jācenšas 
ierobežot tādu produktu sponsorēšana un 
reklāma, kuros ir liels cukura, sāls un tauku 
saturs, ar ko saistībā jebkurā gadījumā 
jāņem vērā spēkā esošās valsts un 
starptautiskās uztura pamatnostādnes, kā 
arī kam jānotiek tikai pēc skolu pārvalžu 
pieprasījuma vai saskaņā ar to 
nepārprotamu vienošanos izglītojošiem 
mērķiem; mudina visas sporta 
organizācijas un komandas brīvprātīgi 
līdzdarboties, lai veicinātu līdzsvarotu 
uzturu un fiziskās aktivitātes;

Or. en
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Grozījums Nr. 192
Kathalijne Maria Buitenweg

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. a aicina dalībvalstis, vietējās iestādes 
un skolas pārvaldes nodrošināt, ka skolās 
tirdzniecības automātos ir pieejamas 
veselīgas pārtikas piedāvājums, kā arī ka 
sponsorēšana skolās nav saistīta ar tādu 
uzkožamo un tādas pārtikas 
popularizēšanu, kuru nav ieteicams 
uzturā lietot pārāk bieži; valsts un privātā 
sektora partnerībām jābūt pārredzamām 
un tās rūpīgi jāuzrauga neatkarīgām 
trešām pusēm;

Or. en

Grozījums Nr. 193
Avril Doyle

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. a atbalsta Eiropas Savienības 
iniciatīvu finansēt augļu un dārzeņu 
iegādi, kurus var izplatīt skolās līdzīgi kā 
pašreiz darbojas „Skolu piena 
programma”;

Or. en

Grozījums Nr. 194
Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. a uzskata, ka vispār ir būtiski nekādus 
produktus skolās nereklamēt;

Or. de

Grozījums Nr. 195
Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
15.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.b uzskata, ka pašregulācijai jānoved 
pie veselīgu produktu prioritāra stāvokļa 
veikalu plauktos, neveselīgiem pārtikas 
produktiem nonākot ne tik prioritārā 
situācijā;

Or. de

Grozījums Nr. 196
Kathalijne Maria Buitenweg

Rezolūcijas priekšlikums
15.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.b uzskata, ka pašregulācijai jānoved 
pie veselīgu produktu prioritāra stāvokļa 
veikalu plauktos, neveselīgiem pārtikas 
produktiem nonākot ne tik prioritārā 
situācijā;

Or. en
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Grozījums Nr. 197
Kathalijne Maria Buitenweg

Rezolūcijas priekšlikums
15.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. c uzsver ūdens nozīmi svara 
kontrolēšanā; aicina Eiropas Savienību 
un tās dalībvalstis nodrošināt, lai ūdens ir 
pieejams ikvienam; 

Or. en

Grozījums Nr. 198
Philip Bushill-Matthews

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. atzinīgi vērtē COM dokumenta 
reformu, ar kuru paredz skolās vairāk 
pasniegt augļus un dārzeņus, nodrošinot, ka 
tiek pārbaudīta šo produktu kvalitāte un 
nekaitīgums; prasa vairāk atbalstīt 
bioloģisko lauksaimniecību;

16. atzinīgi vērtē COM dokumenta 
reformu, ar kuru paredz skolās vairāk 
pasniegt augļus un dārzeņus, nodrošinot, ka 
tiek pārbaudīta šo produktu kvalitāte un 
nekaitīgums;

Or. en

Grozījums Nr. 199
Kathy Sinnott

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. atzinīgi vērtē COM dokumenta 
reformu, ar kuru paredz skolās vairāk 
pasniegt augļus un dārzeņus, nodrošinot, ka 
tiek pārbaudīta šo produktu kvalitāte un 
nekaitīgums; prasa vairāk atbalstīt 

16. atzinīgi vērtē COM dokumenta 
reformu, ar kuru paredz skolās vairāk 
pasniegt augļus un dārzeņus, nodrošinot, ka 
tiek pārbaudīta šo produktu kvalitāte un 
nekaitīgums; prasa vairāk atbalstīt 
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bioloģisko lauksaimniecību; bioloģisko lauksaimniecību, ņemot vērā 
nozīmi, kas piemīt rūpīgai uzraudzībai 
nātrija glutamāta klātbūtnes noteikšanai 
un tā norādīšanai pārtikas produktu 
marķējumos;

Or. en

Grozījums Nr. 200
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. atzinīgi vērtē COM dokumenta 
reformu, ar kuru paredz skolās vairāk 
pasniegt augļus un dārzeņus, nodrošinot, ka 
tiek pārbaudīta šo produktu kvalitāte un 
nekaitīgums; prasa vairāk atbalstīt 
bioloģisko lauksaimniecību;

16. atzinīgi vērtē COM dokumenta 
reformu, ar kuru paredz skolās vairāk 
pasniegt augļus un dārzeņus, nodrošinot, ka 
tiek pārbaudīta šo produktu kvalitāte un 
nekaitīgums;

Or. de

Grozījums Nr. 201
Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. atzinīgi vērtē COM dokumenta 
reformu, ar kuru paredz skolās vairāk 
pasniegt augļus un dārzeņus, nodrošinot, ka 
tiek pārbaudīta šo produktu kvalitāte un 
nekaitīgums; prasa vairāk atbalstīt 
bioloģisko lauksaimniecību;

16. atzinīgi vērtē COM dokumenta 
reformu, ar kuru paredz skolās vairāk 
pasniegt augļus un dārzeņus, nodrošinot, ka 
tiek pārbaudīta šo produktu kvalitāte un 
nekaitīgums; prasa pienācīgi atbalstīt 
bioloģisko lauksaimniecību;

Or. de
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Grozījums Nr. 202
Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. a aicina rast risinājumus, lai 
turpinātu bezmaksas augļu un dārzeņu 
nodrošināšanu skolām un labdarības 
iestādēm 2008. gadā, kā to pieprasījušas 
dažas dalībvalstis, gaidot skolu augļu 
shēmas piemērošanu 2009. gada 
1. janvārī;

Or. en

Grozījums Nr. 203
Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
16.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.b mudina ES un jo īpaši ECOFIN 
padomi būt elastīgākā attiecībā pret 
dalībvalstu rīcību, piemērojot zemākas 
PVN likmes sociāliem, ekonomikas, vides 
un ar veselību saistītiem nolūkiem; šajā 
saistībā aicina dalībvalstis, kuras to vēl 
nav izdarījušas, pazemināt PVN augļiem 
un dārzeņiem, atgādinot, ka Kopienas 
tiesību akti ļauj to darīt; turklāt aicina 
grozīt spēkā esošos Kopienas dokumentus, 
lai ļautu augļiem un dārzeņiem gūt 
labumu no ļoti zemas PVN likmes (zem 
5 %);

Or. fr
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Grozījums Nr. 204
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

atzinīgi vērtē tādas ES iniciatīvas kā 
tīmekļa vietnes „ES mazie šefpavāri” 
izveidošanu un „ES veselīgas pārtikas un 
gatavošanas dienas” sarīkošanu 
2007. gada 8. novembrī; ierosina rīkot
informācijas kampaņas, lai uzlabotu 
zināšanas par saikni starp enerģētiski 
bagātiem produktiem un attiecīgi 
nepieciešamo laiku fiziskajām aktivitātēm, 
kāds ir nepieciešams, lai šīs kalorijas 
patērētu;

17. uzskata, ka tīmekļa vietnes „ES mazie 
šefpavāri”* izveidošana ir tādas ES 
iniciatīvas piemērs, kuras lietderīgums, 
ietekme un funkcionalitāte ir stipri 
apšaubāma; uzskata, ka šādu interneta 
projektu ietekme uz pilsoņu veselību ir ļoti 
ierobežota, vienlaikus pastāvot riskam, ka 
skepticisms attiecībā uz ES var 
palielināties, jo pilsoņi to var uztvert par 
ES resursu izsaimniekošanu;

* (http://eu.mini-chefs.eu)

Or. sv

Grozījums Nr. 205
Magor Imre Csibi

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. ļoti atzinīgi vērtē ražotāju brīvprātīgos 
centienus pārtikas sagatavošanā ievērot 
uzturvērtības kritērijus;

18. atzinīgi vērtē ražotāju brīvprātīgos 
centienus pārtikas sagatavošanā ievērot 
uzturvērtības kritērijus; mudina pārtikas 
ražotājus turpināt iesaistīties enerģētiski 
pārbagātu un uzturvielas nesaturošu 
produktu sastāva pārveidošanā, lai 
samazinātu tauku, cukura un sāls saturu 
un palielinātu šķiedrvielu, augļu un 
dārzeņu saturu; aicina pilnībā izpētīt 
jaunas receptes, lai nodrošinātu, ka 
neveselīgas uzturvielas netiek vienkārši 
aizstātas ar tikpat bīstamām sastāvdaļām;

Or. en
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Grozījums Nr. 206
Linda McAvan

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. ļoti atzinīgi vērtē ražotāju brīvprātīgos 
centienus pārtikas sagatavošanā ievērot 
uzturvērtības kritērijus;

18. uzskata, ka produktu sastāva 
pārveidošana ir spēcīgs instruments, lai 
samazinātu tauku, cukura un sāls saturu 
mūsu uzturā, kā arī ļoti atzinīgi vērtē 
ražotāju brīvprātīgos centienus pārtikas 
sagatavošanā ievērot uzturvērtības 
kritērijus; mudina Komisiju ieviest 
mehānismu, lai apmainītos 
paraugpraksēm par produktu sastāva 
pārveidošanu, kā arī lai vienotos par 
brīvprātīgiem mērķiem starp dalībvalstīm 
un ieinteresētām pusēm;

Or. en

Grozījums Nr. 207
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. ļoti atzinīgi vērtē ražotāju brīvprātīgos 
centienus pārtikas sagatavošanā ievērot 
uzturvērtības kritērijus;

18. ļoti atzinīgi vērtē ražotāju brīvprātīgos 
centienus pārtikas sagatavošanā ievērot 
uzturvērtības kritērijus; kopā ar šādām 
brīvprātīgām saistībām uzsver arī valsts 
lomas nozīmi un iesaka dalībvalstīm 
izmantot nodokļu un citus finanšu 
stimulus, lai motivētu ražotājus ražot 
veselīgus pārtikas produktu sastāvus;

Or. hu
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Grozījums Nr. 208
Anja Weisgerber

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. ļoti atzinīgi vērtē ražotāju brīvprātīgos 
centienus pārtikas sagatavošanā ievērot 
uzturvērtības kritērijus;

18. ļoti atzinīgi vērtē ražotāju brīvprātīgos 
centienus pārtikas sagatavošanā ievērot 
uzturvērtības kritērijus; aicina dalībvalstis 
nodrošināt, ka nekāds uztura vai pārtika 
veids netiek diskriminēts nevienā ES 
dalībvalstī;

Or. de

Grozījums Nr. 209
Kathalijne Maria Buitenweg

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. a uzsver, ka gaļa, piena produkti un 
olas ievērojami paaugstina tauku saturu 
uzturā un tādēļ sekmē aptaukošanos; 
aicina Komisiju, dalībvalstis un pārtikas 
ražotājus šo informāciju iekļaut visās to 
veselīga uztura kampaņās;

Or. en

Grozījums Nr. 210
Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. a prasa regulāri visās dalībvalstīs 
uzraudzīt pārtikas kvalitāti, izmantojot 
izlases veida paraugus; iesaka iegūto 
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informāciju izmantot, lai uzlabotu uztura 
kvalitāti;

Or. nl

Grozījums Nr. 211
Dan Jørgensen

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. a uzsver, ka uzturvērtības marķējuma 
jābūt obligātai prasībai un tam jābūt 
nepārprotamam, lai palīdzētu 
patērētājiem veikt veselīgas pārtikas 
izvēli; tādēļ iesaka uzturvērtības 
marķējumā izmantot 100 g/100ml 
mērvienības, lai ļautu patērētājiem 
salīdzināt uzturvielu sastāvu atšķirīgiem 
pārtikas produktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 212
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. a arī mudina dalībvalstis izmantot 
tiešu un netiešu finansiālu atbalstu, lai 
atbalstītu izglītības iestādes, kuras piedāvā 
skolēniem īpaši veselīgu pārtiku skolas 
ēdnīcā un/vai uzkodu tirdzniecības vietā;

Or. hu
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Grozījums Nr. 213
Holger Krahmer

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. a aicina dalībvalstis nodrošināt, 
izmantojot tiesību aktus, ka nekāds uztura 
vai pārtika veids netiek diskriminēts 
nevienā ES dalībvalstī;

Or. de

Grozījums Nr. 214
Alfonso Andria

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. a uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt 
patērētājiem visu viņiem nepieciešamo 
informāciju, lai pienācīgi novērtētu optimālo 
uzturvērtību, kas nepieciešama viņu 
dzīvesveidam un veselības stāvoklim;

Or. it

Grozījums Nr. 215
Philip Bushill-Matthews

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. prasa aizliegt transtaukskābes un 
mudina ES dalībvalstis ievērot atzītu praksi
pārtikas satura (piemēram, sāls satura) 
kontrolē; tomēr norāda, ka īpaši izņēmumi 
ir jānodrošina ACN (aizsargātiem cilmes 
nosaukumiem) un AĢN (aizsargātām 

19. prasa aizliegt mākslīgas 
transtaukskābes un mudina ES dalībvalstis 
ievērot paraugprakses pārtikas satura 
(piemēram, sāls satura) kontrolē; tomēr 
norāda, ka īpaši izņēmumi attiecībā uz 
pārtikas produktu marķēšanas 
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ģeogrāfiskām norādēm), kā arī 
tradicionāliem produktiem, lai saglabātu 
oriģinālreceptes;

noteikumiem ir jānodrošina ACN 
(aizsargātiem cilmes nosaukumiem) un 
AĢN (aizsargātām ģeogrāfiskām 
norādēm), kā arī kvalitatīviem, dabīgiem, 
tradicionāliem produktiem, ņemot vērā to 
kopējo sastāvu un uzturvērtību, lai 
saglabātu oriģinālreceptes;

Or. en

Grozījums Nr. 216
Avril Doyle

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. prasa aizliegt transtaukskābes un 
mudina ES dalībvalstis ievērot atzītu praksi
pārtikas satura (piemēram, sāls satura) 
kontrolē; tomēr norāda, ka īpaši izņēmumi 
ir jānodrošina ACN (aizsargātiem cilmes 
nosaukumiem) un AĢN (aizsargātām 
ģeogrāfiskām norādēm), kā arī 
tradicionāliem produktiem, lai saglabātu 
oriģinālreceptes;

19. prasa visā ES aizliegt transtaukskābes 
un mudina ES dalībvalstis ievērot 
paraugprakses pārtikas satura (piemēram, 
sāls satura) kontrolē; tomēr norāda, ka īpaši 
izņēmumi ir jānodrošina ACN 
(aizsargātiem cilmes nosaukumiem) un 
AĢN (aizsargātām ģeogrāfiskām 
norādēm), kā arī tradicionāliem 
produktiem, lai saglabātu oriģinālreceptes;

Or. en

Grozījums Nr. 217
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. prasa aizliegt transtaukskābes un 
mudina ES dalībvalstis ievērot atzītu 
praksi pārtikas satura (piemēram, sāls 
satura) kontrolē; tomēr norāda, ka īpaši 
izņēmumi ir jānodrošina ACN 
(aizsargātiem cilmes nosaukumiem) un 

svītrots
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AĢN (aizsargātām ģeogrāfiskām 
norādēm), kā arī tradicionāliem 
produktiem, lai saglabātu 
oriģinālreceptes; 

Or. sv

Grozījums Nr. 218
John Bowis

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. prasa aizliegt transtaukskābes un 
mudina ES dalībvalstis ievērot atzītu 
praksi pārtikas satura (piemēram, sāls 
satura) kontrolē; tomēr norāda, ka īpaši 
izņēmumi ir jānodrošina ACN 
(aizsargātiem cilmes nosaukumiem) un 
AĢN (aizsargātām ģeogrāfiskām 
norādēm), kā arī tradicionāliem 
produktiem, lai saglabātu oriģinālreceptes;

19. prasa Eiropas Savienībā aizliegt 
transtaukskābes un mudina ES dalībvalstis 
ievērot paraugpraksi pārtikas satura 
(piemēram, sāls satura) kontrolē un prasa 
Komisijai izstrādāt programmu 
paraugprakses apmaiņai starp ES 
dalībvalstīm; tomēr norāda, ka īpaši 
izņēmumi ir jānodrošina ACN 
(aizsargātiem cilmes nosaukumiem) un 
AĢN (aizsargātām ģeogrāfiskām 
norādēm), kā arī tradicionāliem 
produktiem, lai saglabātu oriģinālreceptes;

Or. en

Grozījums Nr. 219
Linda McAvan

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. prasa aizliegt transtaukskābes un 
mudina ES dalībvalstis ievērot atzītu praksi
pārtikas satura (piemēram, sāls satura) 
kontrolē; tomēr norāda, ka īpaši izņēmumi 
ir jānodrošina ACN (aizsargātiem cilmes 
nosaukumiem) un AĢN (aizsargātām 

19. prasa aizliegt mākslīgas 
transtaukskābes un mudina ES dalībvalstis 
ievērot paraugprakses pārtikas satura 
(piemēram, sāls satura) kontrolē; tomēr 
norāda, ka īpaši izņēmumi ir jānodrošina 
ACN (aizsargātiem cilmes nosaukumiem) 
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ģeogrāfiskām norādēm), kā arī 
tradicionāliem produktiem, lai saglabātu 
oriģinālreceptes;

un AĢN (aizsargātām ģeogrāfiskām 
norādēm), kā arī tradicionāliem 
produktiem, lai saglabātu oriģinālreceptes;

Or. en

Grozījums Nr. 220
Adriana Poli Bortone

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. prasa aizliegt transtaukskābes un 
mudina ES dalībvalstis ievērot atzītu praksi
pārtikas satura (piemēram, sāls satura) 
kontrolē; tomēr norāda, ka īpaši izņēmumi 
ir jānodrošina ACN (aizsargātiem cilmes 
nosaukumiem) un AĢN (aizsargātām 
ģeogrāfiskām norādēm), kā arī 
tradicionāliem produktiem, lai saglabātu 
oriģinālreceptes;

19. prasa aizliegt rūpnieciski ražotas 
transtaukskābes un mudina ES dalībvalstis 
ievērot paraugprakses pārtikas satura 
(piemēram, sāls satura) kontrolē; tomēr 
norāda, ka īpaši izņēmumi ir jānodrošina 
ACN (aizsargātiem cilmes nosaukumiem) 
un AĢN (aizsargātām ģeogrāfiskām 
norādēm), kā arī tradicionāliem 
produktiem, lai saglabātu oriģinālreceptes;

Or. it

Grozījums Nr. 221
Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. prasa aizliegt transtaukskābes un
mudina ES dalībvalstis ievērot atzītu praksi
pārtikas satura (piemēram, sāls satura) 
kontrolē; tomēr norāda, ka īpaši izņēmumi 
ir jānodrošina ACN (aizsargātiem cilmes 
nosaukumiem) un AĢN (aizsargātām 
ģeogrāfiskām norādēm), kā arī 
tradicionāliem produktiem, lai saglabātu 
oriģinālreceptes;

19. mudina ES dalībvalstis ievērot 
paraugprakses pārtikas satura (piemēram, 
sāls satura) kontrolē; tomēr norāda, ka īpaši 
izņēmumi ir jānodrošina ACN 
(aizsargātiem cilmes nosaukumiem) un 
AĢN (aizsargātām ģeogrāfiskām norādēm)
un GTĪ (garantētas tradicionālās 
īpatnības), kā arī citiem tradicionālo 
produktu veidiem, lai saglabātu 
oriģinālreceptes; šajā nolūkā liek lielas 
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cerības uz topošo Zaļo grāmatu par 
kvalitātes politiku lauksaimniecībā 
saistībā ar labāku ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu shēmu kvalitāti un aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 222
Horst Schnellhardt

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. prasa aizliegt transtaukskābes un
mudina ES dalībvalstis ievērot atzītu praksi
pārtikas satura (piemēram, sāls satura) 
kontrolē; tomēr norāda, ka īpaši izņēmumi 
ir jānodrošina ACN (aizsargātiem cilmes 
nosaukumiem) un AĢN (aizsargātām 
ģeogrāfiskām norādēm), kā arī 
tradicionāliem produktiem, lai saglabātu 
oriģinālreceptes;

19. mudina ES dalībvalstis ievērot 
paraugprakses pārtikas satura (piemēram, 
sāls satura) kontrolē; tomēr norāda, ka īpaši 
izņēmumi ir jānodrošina ACN 
(aizsargātiem cilmes nosaukumiem) un 
AĢN (aizsargātām ģeogrāfiskām 
norādēm), kā arī tradicionāliem 
produktiem, lai saglabātu oriģinālreceptes;

Or. de

Grozījums Nr. 223
Kathy Sinnott

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. prasa aizliegt transtaukskābes un 
mudina ES dalībvalstis ievērot atzītu praksi
pārtikas satura (piemēram, sāls satura) 
kontrolē; tomēr norāda, ka īpaši izņēmumi 
ir jānodrošina ACN (aizsargātiem cilmes 
nosaukumiem) un AĢN (aizsargātām 
ģeogrāfiskām norādēm), kā arī 

19. prasa visā ES aizliegt transtaukskābes 
un mudina ES dalībvalstis ievērot 
paraugprakses pārtikas satura (piemēram, 
sāls satura) kontrolē; mērķim jābūt 
pārtikas produktu sastāva pārveidošanai 
un jauninājumu ieviešanai; tomēr norāda, 
ka īpaši izņēmumi ir jānodrošina ACN 
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tradicionāliem produktiem, lai saglabātu 
oriģinālreceptes;

(aizsargātiem cilmes nosaukumiem) un 
AĢN (aizsargātām ģeogrāfiskām 
norādēm), kā arī tradicionāliem 
produktiem, lai saglabātu oriģinālreceptes;

Or. en

Grozījums Nr. 224
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. prasa aizliegt transtaukskābes un 
mudina ES dalībvalstis ievērot atzītu 
praksi pārtikas satura (piemēram, sāls 
satura) kontrolē; tomēr norāda, ka īpaši 
izņēmumi ir jānodrošina ACN 
(aizsargātiem cilmes nosaukumiem) un 
AĢN (aizsargātām ģeogrāfiskām 
norādēm), kā arī tradicionāliem 
produktiem, lai saglabātu 
oriģinālreceptes;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 225
Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. prasa aizliegt transtaukskābes un 
mudina ES dalībvalstis ievērot atzītu praksi
pārtikas satura (piemēram, sāls satura) 
kontrolē; tomēr norāda, ka īpaši izņēmumi 
ir jānodrošina ACN (aizsargātiem cilmes 
nosaukumiem) un AĢN (aizsargātām 
ģeogrāfiskām norādēm), kā arī 
tradicionāliem produktiem, lai saglabātu 

19. prasa pirmām kārtām samazināt 
mākslīgās transtaukskābes un mudina ES 
dalībvalstis ievērot paraugprakses pārtikas 
satura (piemēram, sāls satura) kontrolē;
tomēr norāda, ka īpaši izņēmumi ir 
jānodrošina ACN (aizsargātiem cilmes 
nosaukumiem) un AĢN (aizsargātām 
ģeogrāfiskām norādēm), kā arī 
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oriģinālreceptes; tradicionāliem produktiem, lai saglabātu 
oriģinālreceptes;

Or. de

Grozījums Nr. 226
Dan Jørgensen

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. prasa aizliegt transtaukskābes un 
mudina ES dalībvalstis ievērot atzītu praksi
pārtikas satura (piemēram, sāls satura) 
kontrolē; tomēr norāda, ka īpaši izņēmumi 
ir jānodrošina ACN (aizsargātiem cilmes 
nosaukumiem) un AĢN (aizsargātām 
ģeogrāfiskām norādēm), kā arī 
tradicionāliem produktiem, lai saglabātu 
oriģinālreceptes;

19. prasa aizliegt rūpnieciski ražotas 
transtaukskābes un mudina ES dalībvalstis 
ievērot paraugprakses pārtikas satura 
(piemēram, sāls satura) kontrolē; tomēr 
norāda, ka īpaši izņēmumi ir jānodrošina 
ACN (aizsargātiem cilmes nosaukumiem) 
un AĢN (aizsargātām ģeogrāfiskām 
norādēm), kā arī tradicionāliem 
produktiem, lai saglabātu oriģinālreceptes;

Or. en

Grozījums Nr. 227
Anja Weisgerber

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. prasa aizliegt transtaukskābes un 
mudina ES dalībvalstis ievērot atzītu praksi
pārtikas satura (piemēram, sāls satura) 
kontrolē; tomēr norāda, ka īpaši izņēmumi 
ir jānodrošina ACN (aizsargātiem cilmes 
nosaukumiem) un AĢN (aizsargātām 
ģeogrāfiskām norādēm), kā arī
tradicionāliem produktiem, lai saglabātu 
oriģinālreceptes;

19. prasa aizliegt transtaukskābes, izņemot 
dabīgās govs piena transtaukskābes, un 
mudina ES dalībvalstis ievērot 
paraugprakses pārtikas satura (piemēram, 
sāls satura) kontrolē; tomēr norāda, ka īpaši 
izņēmumi ir noteikti jānodrošina 
lauksaimniecības produktiem;

Or. de
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Grozījums Nr. 228
Johannes Lebech

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. prasa aizliegt transtaukskābes un 
mudina ES dalībvalstis ievērot atzītu praksi
pārtikas satura (piemēram, sāls satura) 
kontrolē; tomēr norāda, ka īpaši izņēmumi 
ir jānodrošina ACN (aizsargātiem cilmes 
nosaukumiem) un AĢN (aizsargātām 
ģeogrāfiskām norādēm), kā arī 
tradicionāliem produktiem, lai saglabātu 
oriģinālreceptes;

19. prasa aizliegt transtaukskābes, jo īpaši 
ražotas transtaukskābes, aizliegumā 
neiekļaujot transtaukskābes, kas mazos 
daudzumos sastopamas dabīgos un 
neapstrādātos produktos, un mudina ES 
dalībvalstis ievērot paraugprakses pārtikas 
satura (piemēram, sāls satura) kontrolē;

Or. en

Grozījums Nr. 229
Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
19.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. a uzsver pašreizējo zinātnisko 
zināšanu mācību, ka pārmērīgs 
transtaukskābju patēriņš (pārsniedzot 2 % 
no kopējā enerģētisko vielu patēriņa) ir 
saistīts ar ievērojami augstāku sirds un 
asinsvadu slimību risku; tādēļ izsaka dziļu 
nožēlu, ka līdz pat šim brīdim neviena 
Eiropas valsts valdība nav rīkojusies, lai 
samazinātu Eiropas patērētāju kopīgo 
risku saistībā ar transtaukskābju un 
piesātināto taukskābju klātbūtni vairākos 
apstrādātos produktos ar zemu 
uzturvērtību;

Or. fr
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Grozījums Nr. 230
Philip Bushill-Matthews

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. aicina dalībvalstis veicināt svaigu augļu 
un dārzeņu kuponu izdali cilvēkiem ar 
zemiem ienākumiem, īpaši veciem 
cilvēkiem un sievietēm ar bērniem, un 
nodrošināt, lai šos kuponus izmantotu 
atzītos vietējās produkcijas tirgos, 
nodrošinot produktu uzturvērtības kvalitāti;

20. aicina dalībvalstis apsvērt veicināt 
svaigu augļu un dārzeņu kuponu izdali 
cilvēkiem ar zemiem ienākumiem, īpaši 
veciem cilvēkiem un sievietēm ar bērniem, 
un nodrošināt, lai šos kuponus izmantotu 
atzītos vietējās produkcijas tirgos, 
nodrošinot produktu uzturvērtības kvalitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 231
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. aicina dalībvalstis veicināt svaigu 
augļu un dārzeņu kuponu izdali cilvēkiem 
ar zemiem ienākumiem, īpaši veciem 
cilvēkiem un sievietēm ar bērniem, un 
nodrošināt, lai šos kuponus izmantotu 
atzītos vietējās produkcijas tirgos, 
nodrošinot produktu uzturvērtības 
kvalitāti;

20. norāda, ka pēdējo simts gadu 
ekonomiskā attīstība visās dalībvalstīs 
liecina, ka finansiālais potenciāls visiem 
pilsoņiem pašlaik ir lielāks nekā jebkad, 
lai viņi varētu veselīgu pārtiku savā 
ikdienas dzīvē izvirzīt par prioritāti;

Or. sv

Grozījums Nr. 232
John Bowis

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. aicina dalībvalstis veicināt svaigu 
augļu un dārzeņu kuponu izdali cilvēkiem 
ar zemiem ienākumiem, īpaši veciem 
cilvēkiem un sievietēm ar bērniem, un 
nodrošināt, lai šos kuponus izmantotu 
atzītos vietējās produkcijas tirgos, 
nodrošinot produktu uzturvērtības 
kvalitāti;

20. aicina dalībvalstis sekmēt informētību 
par ieguvumiem, kas saistīti ar veselīgu 
uzturu un veicināt patērētāju izpratni par 
uzturvērtībām, labākajiem uzturvērtību 
avotiem un citām vērtīgām pārtikas 
sastāvdaļām, piemēram, svaigi augļi un 
dārzeņi, īpaši veciem cilvēkiem un 
sievietēm ar bērniem, kā arī par izvēli, kā 
sasniegt un uzturēt optimālu uzturvielu 
patēriņu, kas vislabāk piemērots cilvēka 
individuālajam dzīvesveidam un veselības 
stāvoklim;

Or. en

Grozījums Nr. 233
Frédérique Ries un Jules Maaten

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. aicina dalībvalstis veicināt svaigu 
augļu un dārzeņu kuponu izdali cilvēkiem 
ar zemiem ienākumiem, īpaši veciem 
cilvēkiem un sievietēm ar bērniem, un 
nodrošināt, lai šos kuponus izmantotu 
atzītos vietējās produkcijas tirgos, 
nodrošinot produktu uzturvērtības 
kvalitāti;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 234
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. aicina dalībvalstis veicināt svaigu 
augļu un dārzeņu kuponu izdali cilvēkiem 
ar zemiem ienākumiem, īpaši veciem 
cilvēkiem un sievietēm ar bērniem, un 
nodrošināt, lai šos kuponus izmantotu 
atzītos vietējās produkcijas tirgos, 
nodrošinot produktu uzturvērtības 
kvalitāti;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 235
Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. aicina dalībvalstis veicināt svaigu 
augļu un dārzeņu kuponu izdali cilvēkiem 
ar zemiem ienākumiem, īpaši veciem 
cilvēkiem un sievietēm ar bērniem, un 
nodrošināt, lai šos kuponus izmantotu 
atzītos vietējās produkcijas tirgos, 
nodrošinot produktu uzturvērtības 
kvalitāti;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 236
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. aicina dalībvalstis veicināt svaigu 
augļu un dārzeņu kuponu izdali cilvēkiem 
ar zemiem ienākumiem, īpaši veciem 

20. aicina dalībvalstis un Eiropas 
Savienību pieņemt pasākumus, lai ļautu 
sabiedrības grupām ar zemiem 
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cilvēkiem un sievietēm ar bērniem, un 
nodrošināt, lai šos kuponus izmantotu 
atzītos vietējās produkcijas tirgos, 
nodrošinot produktu uzturvērtības 
kvalitāti;

ienākumiem iegādāties augļus un 
dārzeņus par saprātīgām cenām, kā arī 
ievērot līdzsvarotāku uzturu;

Or. fr

Grozījums Nr. 237
Holger Krahmer un Anja Weisgerber

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. aicina dalībvalstis veicināt svaigu 
augļu un dārzeņu kuponu izdali cilvēkiem 
ar zemiem ienākumiem, īpaši veciem 
cilvēkiem un sievietēm ar bērniem, un 
nodrošināt, lai šos kuponus izmantotu 
atzītos vietējās produkcijas tirgos, 
nodrošinot produktu uzturvērtības 
kvalitāti;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 238
Edite Estrela

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a aicina dalībvalstis sekmēt visu 
iedzīvotāju, jo īpaši mazāk labvēlīgos 
apstākļos esošu grupu, uzlabotu piekļuvi 
veselīgam uzturam, samazinot PVN 
likmes ar uzturvērtībām līdzsvarotiem 
pārtikas produktiem;

Or. pt
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Grozījums Nr. 239
Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. a aicina dalībvalstis saistībā ar 
sociālajām programmām nodrošināt, ka 
pat sociāli nelabvēlīgākos apstākļos 
esošām grupām ir piekļuve augstas 
kvalitātes pārtikai;

Or. de

Grozījums Nr. 240
Holger Krahmer un Anja Weisgerber

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. a aicina dalībvalstis sekmēt patērētāju 
izpratni par uzturu, labiem pārtikas 
piegādātājiem un citām pozitīvām uztura 
sastāvdaļām, piemēram, svaigiem augļiem 
un dārzeņiem, lai Eiropas patērētāji, jo 
īpaši vecāka gada gājuma cilvēki un 
mātes ar bērniem, var paši izvelēties, kā 
patērēt un nodrošināt optimālu uzturu, 
ņemot vērā viņu dzīvesveidu un veselības 
stāvokli;

Or. de

Grozījums Nr. 241
Philip Bushill-Matthews

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. aicina pārtikas uzņēmumus pārskatīt 
vienai personai paredzēto porciju lielumu, 
piedāvājot plašāku klāstu mazāku porciju;
aicina lielveikalus, restorānus un ātrās 
ēdināšanas uzņēmumus veicināt 
bioloģisko produktu pieejamību par 
saprātīgu cenu;

21. aicina pārtikas uzņēmumus pārskatīt 
vienai personai paredzēto porciju lielumu, 
piedāvājot plašāku klāstu mazāku porciju;

Or. de

Grozījums Nr. 242
John Bowis

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. aicina pārtikas uzņēmumus pārskatīt 
vienai personai paredzēto porciju lielumu, 
piedāvājot plašāku klāstu mazāku porciju;
aicina lielveikalus, restorānus un ātrās 
ēdināšanas uzņēmumus veicināt 
bioloģisko produktu pieejamību par 
saprātīgu cenu;

21. aicina pārtikas uzņēmumus pārskatīt 
vienai personai paredzēto porciju lielumu, 
piedāvājot plašāku klāstu mazāku porciju;

Or. en

Grozījums Nr. 243
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. aicina pārtikas uzņēmumus pārskatīt
vienai personai paredzēto porciju lielumu, 
piedāvājot plašāku klāstu mazāku porciju;
aicina lielveikalus, restorānus un ātrās 
ēdināšanas uzņēmumus veicināt 

21. aicina lielveikalus un restorānus
veicināt bioloģisko produktu pieejamību 
par saprātīgu cenu;
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bioloģisko produktu pieejamību par 
saprātīgu cenu;

Or. fr

Grozījums Nr. 244
Linda McAvan

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. aicina pārtikas uzņēmumus pārskatīt 
vienai personai paredzēto porciju lielumu, 
piedāvājot plašāku klāstu mazāku porciju;
aicina lielveikalus, restorānus un ātrās 
ēdināšanas uzņēmumus veicināt bioloģisko 
produktu pieejamību par saprātīgu cenu;

21. aicina pārtikas uzņēmumus pārskatīt 
vienai personai paredzēto porciju lielumu, 
piedāvājot plašāku klāstu mazāku porciju;
aicina lielveikalus, restorānus un ātrās 
ēdināšanas uzņēmumus veicināt svaigu 
pārtikas produktu plaša klāsta un 
bioloģisko produktu pieejamību par 
saprātīgu cenu, kā arī veicināt, lai 
patērētāji tos izvēlētos;

Or. en

Grozījums Nr. 245
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. aicina pārtikas uzņēmumus pārskatīt 
vienai personai paredzēto porciju lielumu, 
piedāvājot plašāku klāstu mazāku porciju;
aicina lielveikalus, restorānus un ātrās 
ēdināšanas uzņēmumus veicināt 
bioloģisko produktu pieejamību par 
saprātīgu cenu;

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 246
Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. aicina pārtikas uzņēmumus pārskatīt 
vienai personai paredzēto porciju lielumu, 
piedāvājot plašāku klāstu mazāku porciju;
aicina lielveikalus, restorānus un ātrās 
ēdināšanas uzņēmumus veicināt 
bioloģisko produktu pieejamību par 
saprātīgu cenu;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 247
Kathalijne Maria Buitenweg

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. a Prasa ieviest vienotu un 
nepārprotamu marķēšanas sistēmu, kas ir 
arī pamatota uz porcijām, ne tikai uz 
svaru, un kas nepārprotami norāda 
patērētājam, ja produkts ir veselīgs;

Or. en

Grozījums Nr. 248
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. a pamatojoties uz kuponu modeli, kur 
kuponus var apmainīt pret svaigiem 
augļiem un dārzeņiem vietējās pārtikas 
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tirdzniecības vieta, iesaka dalībvalstīm 
organizēt kuponu sadali sporta 
aktivitātēm, piešķirot tos, pamatojoties uz 
sociālās stāvokļa un veselības stāvokļa 
novērtējumu;

Or. hu

Grozījums Nr. 249
Magor Imre Csibi

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. aicina Komisiju paātrināt Padomes 
1990. gada 24. septembra Direktīvas 
90/496/EEK par pārtikas produktu 
uzturvielu marķējumu1 izskatīšanu, ņemot 
vērā, ka patērētājam marķējumi ir 
nozīmīgi un viegli saprotami;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 250
Adamos Adamou

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. aicina Komisiju paātrināt Padomes 
1990. gada 24. septembra Direktīvas 
90/496/EEK par pārtikas produktu 
uzturvielu marķējumu1 izskatīšanu, ņemot 
vērā, ka patērētājam marķējumi ir nozīmīgi 
un viegli saprotami;

22. aicina Komisiju paātrināt Padomes 
1990. gada 24. septembra Direktīvas 
90/496/EEK par pārtikas produktu 
uzturvielu marķējumu1 izskatīšanu, ņemot 
vērā, ka patērētājam marķējumi ir nozīmīgi 
un viegli saprotami un nemaldinoši;

Or. el

                                               
1  OV L 276, 6.10.1990., 40. lpp.
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Grozījums Nr. 251
John Bowis

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. aicina Komisiju paātrināt Padomes 
1990. gada 24. septembra Direktīvas 
90/496/EEK par pārtikas produktu 
uzturvielu marķējumu2 izskatīšanu, ņemot 
vērā, ka patērētājam marķējumi ir nozīmīgi 
un viegli saprotami;

22. aicina Komisiju paātrināt Padomes 
1990. gada 24. septembra Direktīvas 
90/496/EEK par pārtikas produktu 
uzturvielu marķējumu11 izskatīšanu, ņemot 
vērā, ka patērētājam marķējumi ir nozīmīgi 
un viegli saprotami, ietverot obligātu 
uzturvielu marķējumu pakas priekšējā 
daļā, izmantojot krāsu kodus;

Or. en

Grozījums Nr. 252
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. aicina Komisiju paātrināt Padomes 
1990. gada 24. septembra Direktīvas 
90/496/EEK par pārtikas produktu 
uzturvielu marķējumu1 izskatīšanu, ņemot 
vērā, ka patērētājam marķējumi ir nozīmīgi
un viegli saprotami;

22. aicina Komisiju paātrināt Padomes 
1990. gada 24. septembra Direktīvas 
90/496/EEK par pārtikas produktu 
uzturvielu marķējumu1 izskatīšanu, ņemot 
vērā, ka patērētājam marķējumi ir redzami, 
nepārprotami un viegli saprotami;

Or. fr

                                               
1 OV L 276, 6.10.1990., 40. lpp.
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Grozījums Nr. 253
Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. aicina Komisiju paātrināt Padomes 
1990. gada 24. septembra Direktīvas 
90/496/EEK par pārtikas produktu 
uzturvielu marķējumu2 izskatīšanu, ņemot 
vērā, ka patērētājam marķējumi ir nozīmīgi 
un viegli saprotami;

22. atzinīgi vērtē Komisijas jauno 
priekšlikumu attiecībā uz Padomes 
1990. gada 24. septembra Direktīvas 
90/496/EEK par pārtikas produktu 
uzturvielu marķējumu2 izskatīšanu un 
mudina nodrošināt, ka patērētājam 
marķējumi ir nozīmīgi un viegli saprotami;

Or. en

Grozījums Nr. 254
Kathy Sinnott

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. aicina Komisiju paātrināt Padomes 
1990. gada 24. septembra Direktīvas 
90/496/EEK par pārtikas produktu 
uzturvielu marķējumu1 izskatīšanu, ņemot 
vērā, ka patērētājam marķējumi ir nozīmīgi 
un viegli saprotami;

22. aicina Komisiju paātrināt Padomes 
1990. gada 24. septembra Direktīvas 
90/496/EEK par pārtikas produktu 
uzturvielu marķējumu1 izskatīšanu, ņemot 
vērā, ka patērētājam marķējumi ir nozīmīgi 
un viegli saprotami; turklāt jāuzsver 
alerģiju un atkarību, kas ietekmē cilvēka 
pārtikas patēriņu, ievērojamā loma un 
tādejādi uztura individualizēšanas 
nozīme;

Or. en

                                               
1 OV L 276, 6.10.1990., 40. lpp.
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Grozījums Nr. 255
Linda McAvan

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. a aicina izskatīt direktīvu, lai iekļautu, 
kā minimums, obligātu marķējumu visām 
8 uzturvielām (tauki, piesātinātās vielas, 
sāls, cukurs, šķiedrvielas, ogļhidrāti, 
enerģētiskā vērtība un olbaltumvielas), kā 
arī nošķirt mākslīgo transtaukvielu 
marķēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 256
Magor Imre Csibi

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. a atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumu regulai par pārtikas 
informācijas nodrošināšanu patērētājiem, 
ieviešot obligātus uzturvielu marķējumus 
apstrādātiem pārtikas produktiem; tomēr 
izsaka nožēlu, ka Komisijas priekšlikuma 
darbības joma nav pietiekami plaša, lai 
nodrošinātu Eiropas patērētājiem 
nepārprotamu un saprotamu marķēšanas 
sistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 257
John Bowis

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. a turklāt aicina Komisiju uzņemties 
veikt visaptverošu pārskatu par KLP 
ietekmi uz veselību, lai novērtētu, vai būtu 
jāveic politikas izmaiņas, kas sekmētu 
uzlabojumus uzturā Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 258
Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. a aicina Komisiju sagatavot Eiropas 
programmu „Audzē pats – gatavo pats –
pagatavo pats”;

Or. de

Grozījums Nr. 259
Linda McAvan

Rezolūcijas priekšlikums
22.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.b atbalsta tādu vienkāršotu 
marķēšanas sistēmu iepakojuma 
priekšpusē saliktiem, apstrādātiem 
pārtikas un dzērienu produktiem, kura 
satur skaidrojošus elementus, kas 
norādītu relatīvi zemu, vidēju vai augstu 
konkrētas pārtikas sastāvdaļas klātbūtnes 
līmeni, ietverot taukus, sāli un cukuru;

Or. en
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Grozījums Nr. 260
Magor Imre Csibi

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. aicina visus plašsaziņas līdzekļus 
brīvprātīgi veikt pasākumus, lai 
plašsaziņas līdzekļos novērstu jebkādu 
neveselīgas pārtikas reklāmu, kas ir domāta 
bērniem; mudina par intelektuālā īpašuma 
tiesībām atbildīgos nedod licences 
reklāmām, kurās multiplikācijas filmu 
varoņi reklamē neveselīgu pārtiku;

23. aicina visus plašsaziņas līdzekļus veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai plašsaziņas 
līdzekļos, ietverot jaunus plašsaziņas 
līdzekļu veidus, novērstu jebkādu 
neveselīgas pārtikas reklāmu, kas ir domāta 
bērniem un pusaudžiem; mudina par 
intelektuālā īpašuma tiesībām atbildīgos 
nedod licences reklāmām, kurās 
multiplikācijas filmu varoņi reklamē 
neveselīgu pārtiku;

Or. en

Grozījums Nr. 261
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. aicina visus plašsaziņas līdzekļus 
brīvprātīgi veikt pasākumus, lai plašsaziņas 
līdzekļos novērstu jebkādu neveselīgas 
pārtikas reklāmu, kas ir domāta bērniem; 
mudina par intelektuālā īpašuma tiesībām 
atbildīgos nedod licences reklāmām, 
kurās multiplikācijas filmu varoņi 
reklamē neveselīgu pārtiku;

23. aicina visus plašsaziņas līdzekļus 
brīvprātīgi veikt pasākumus, lai plašsaziņas 
līdzekļos novērstu jebkādu neveselīgas 
pārtikas reklāmu, kas ir domāta bērniem; 

Or. sv
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Grozījums Nr. 262
Horst Schnellhardt

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. aicina visus plašsaziņas līdzekļus 
brīvprātīgi veikt pasākumus, lai 
plašsaziņas līdzekļos novērstu jebkādu 
neveselīgas pārtikas reklāmu, kas ir 
domāta bērniem; mudina par intelektuālā 
īpašuma tiesībām atbildīgos nedod 
licences reklāmām, kurās multiplikācijas 
filmu varoņi reklamē neveselīgu pārtiku;

23. aicina visus plašsaziņas līdzekļus, 
sadarbojoties ar dalībvalstīm un sporta 
organizācijām, radīt papildu stimulus 
fiziskām aktivitātēm un iekļaut sportu 
visos plašsaziņas līdzekļos;

Or. de

Grozījums Nr. 263
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. aicina visus plašsaziņas līdzekļus 
brīvprātīgi veikt pasākumus, lai 
plašsaziņas līdzekļos novērstu jebkādu 
neveselīgas pārtikas reklāmu, kas ir 
domāta bērniem; mudina par intelektuālā 
īpašuma tiesībām atbildīgos nedod 
licences reklāmām, kurās multiplikācijas 
filmu varoņi reklamē neveselīgu pārtiku;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 264
Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. aicina visus plašsaziņas līdzekļus 
brīvprātīgi veikt pasākumus, lai plašsaziņas 
līdzekļos novērstu jebkādu neveselīgas 
pārtikas reklāmu, kas ir domāta bērniem; 
mudina par intelektuālā īpašuma tiesībām 
atbildīgos nedod licences reklāmām, 
kurās multiplikācijas filmu varoņi 
reklamē neveselīgu pārtiku;

23. aicina visus plašsaziņas līdzekļus 
brīvprātīgi veikt pasākumus, lai plašsaziņas 
līdzekļos novērstu jebkādu neveselīgas 
pārtikas reklāmu, kas ir domāta bērniem;

Or. de

Grozījums Nr. 265
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

aicina visus plašsaziņas līdzekļus 
brīvprātīgi veikt pasākumus, lai plašsaziņas 
līdzekļos novērstu jebkādu neveselīgas 
pārtikas reklāmu, kas ir domāta bērniem; 
mudina par intelektuālā īpašuma tiesībām 
atbildīgos nedod licences reklāmām, 
kurās multiplikācijas filmu varoņi 
reklamē neveselīgu pārtiku;

23. aicina visus plašsaziņas līdzekļus 
ievērot un, ja nepieciešams, noteikt 
papildu brīvprātīgus pasākumus, lai 
izvairītos no jebkādas bezatbildīgas 
pārtikas un dzērienu reklāmas plašsaziņas 
līdzekļos, kas ir domāta bērniem;

Or. en

Grozījums Nr. 266
Philip Bushill-Matthews

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. apzinās, ka plašsaziņas līdzekļiem ir 
liela loma patērētāju informēšanā, 

24. atgādina, ka plašsaziņas līdzekļiem ir 
liela loma patērētāju informēšanā, 
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izglītošanā un pārliecināšanā par veselīgu 
un līdzsvarotu uzturu; tomēr uzskata, ka 
direktīvas par „Audiovizuālo plašsaziņas 
līdzekļu pakalpojumiem bez robežām”1

priekšlikumā pieņemtā brīvprātīgā pieeja 
nav pietiekama;

izglītošanā un pārliecināšanā par veselīgu 
un līdzsvarotu uzturu, kā arī atgādina to 
lomu stereotipu par ķermeni radīšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 267
Magor Imre Csibi

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. apzinās, ka plašsaziņas līdzekļiem ir 
liela loma patērētāju informēšanā, 
izglītošanā un pārliecināšanā par veselīgu 
un līdzsvarotu uzturu; tomēr uzskata, ka 
direktīvas par „Audiovizuālo plašsaziņas 
līdzekļu pakalpojumiem bez robežām”2

priekšlikumā pieņemtā brīvprātīgā pieeja 
nav pietiekama;

24. apzinās, ka plašsaziņas līdzekļiem ir 
liela loma patērētāju informēšanā, 
izglītošanā un pārliecināšanā par veselīgu 
un līdzsvarotu uzturu; tomēr uzskata, ka 
direktīvā par „Audiovizuālo plašsaziņas 
līdzekļu pakalpojumiem bez robežām”3

pieņemtā brīvprātīgā pieeja nav 
pietiekama; aicina ES aizliegt produktu ar 
lielu tauku, sāls un cukura daudzumu 
reklāmu, kas pievienota vai iekļauta 
bērnu vai pusaudžu programmām; 

Or. en

Grozījums Nr. 268
Lambert van Nistelrooij un Avril Doyle

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

                                               
1 COM(2005)0646 un COM(2007)0170 – 2005/0260(COD).
2 COM(2005)0646 un COM(2007)0170 – 2005/0260(COD).
3 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/65/EK (2007. gada 11. decembris), ar ko groza Padomes 
Direktīvu 89/552/EEK par dažu tādu televīzijas raidījumu veidošanas un apraides noteikumu koordinēšanu, kas 
ietverti dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos (OV L 332, 18.12.2007., 27. lpp.).
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. apzinās, ka plašsaziņas līdzekļiem ir 
liela loma patērētāju informēšanā, 
izglītošanā un pārliecināšanā par veselīgu 
un līdzsvarotu uzturu; tomēr uzskata, ka
direktīvas par „Audiovizuālo plašsaziņas 
līdzekļu pakalpojumiem bez robežām”1

priekšlikumā pieņemtā brīvprātīgā pieeja
nav pietiekama; 

24. apzinās, ka plašsaziņas līdzekļiem ir 
liela loma patērētāju informēšanā, 
izglītošanā un pārliecināšanā par veselīgu 
un līdzsvarotu uzturu; atzinīgi vērtē
direktīvā par „Audiovizuālo plašsaziņas 
līdzekļu pakalpojumiem bez robežām”2

pieņemto brīvprātīgo pieeju, kas nosaka 
skaidru tiesisko regulējumu reklāmai, un 
aicina dalībvalstis un Komisiju mudināt 
plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu 
sniedzējus izstrādāt rīcības kodeksus 
attiecībā uz nepiemērotu audiovizuālo 
komerciālo saziņu, kas saistīta ar pārtikas 
un dzērienu produktiem; 

Or. en

Grozījums Nr. 269
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. apzinās, ka plašsaziņas līdzekļiem ir 
liela loma patērētāju informēšanā, 
izglītošanā un pārliecināšanā par veselīgu 
un līdzsvarotu uzturu; tomēr uzskata, ka 
direktīvas par „Audiovizuālo plašsaziņas 
līdzekļu pakalpojumiem bez robežām”3

priekšlikumā pieņemtā brīvprātīgā pieeja 
nav pietiekama;

24. apzinās, ka plašsaziņas līdzekļiem ir 
liela loma patērētāju informēšanā, 
izglītošanā un pārliecināšanā par veselīgu 
un līdzsvarotu uzturu; norāda, ka 
plašsaziņas līdzekļiem ir liela nozīme 
tendenču noteikšanā attiecībā uz izskatu 
un uzturu;

Or. sv

                                               
1 COM(2005)0646 un COM(2007)0170 – 2005/0260(COD).
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/65/EK (2007. gada 11. decembris), ar ko groza Padomes 
Direktīvu 89/552/EEK par dažu tādu televīzijas raidījumu veidošanas un apraides noteikumu koordinēšanu, kas 
ietverti dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos (OV L 332, 18.12.2007., 27. lpp).
3 COM(2005)0646 un COM(2007)0170 – 2005/0260(COD).
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Grozījums Nr. 270
Linda McAvan

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. apzinās, ka plašsaziņas līdzekļiem ir 
liela loma patērētāju informēšanā, 
izglītošanā un pārliecināšanā par veselīgu 
un līdzsvarotu uzturu; tomēr uzskata, ka 
direktīvas par „Audiovizuālo plašsaziņas 
līdzekļu pakalpojumiem bez robežām”1

priekšlikumā pieņemtā brīvprātīgā pieeja 
nav pietiekama; 

24: apzinās, ka plašsaziņas līdzekļiem ir 
liela loma patērētāju informēšanā, 
izglītošanā un pārliecināšanā par veselīgu 
un līdzsvarotu uzturu; tomēr uzskata, ka 
direktīvā par „Audiovizuālo plašsaziņas 
līdzekļu pakalpojumiem bez robežām”2

pieņemtā brīvprātīgā pieeja nav 
pietiekama; prasa Komisijai ieviest 
skaidru sistēmu brīvprātīgās pieejas 
uzraudzībai, apņemoties ierosināt 
likumdošanas priekšlikumu, ja 2010. gada 
direktīvas pārskatā atklātos, ka 
brīvprātīgā pieeja nav izdevusies;

Or. en

Grozījums Nr. 271
Frédérique Ries un Jules Maaten

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. apzinās, ka plašsaziņas līdzekļiem ir 
liela loma patērētāju informēšanā, 
izglītošanā un pārliecināšanā par veselīgu 
un līdzsvarotu uzturu; tomēr uzskata, ka 
direktīvas par „Audiovizuālo plašsaziņas 
līdzekļu pakalpojumiem bez robežām”3

24. apzinās, ka plašsaziņas līdzekļiem ir 
liela loma patērētāju informēšanā, 
izglītošanā un pārliecināšanā par veselīgu 
un līdzsvarotu uzturu; uzskata, ka direktīvā
par „Audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumiem bez robežām”1 pieņemtā 

                                               
1 COM(2005)0646 un COM(2007)0170 – 2005/0260(COD).
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/65/EK (2007. gada 11. decembris), ar ko groza Padomes 
Direktīvu 89/552/EEK par dažu tādu televīzijas raidījumu veidošanas un apraides noteikumu koordinēšanu, kas 
ietverti dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos (OV L 332, 18.12.2007., 27. lpp).
3 COM(2005)0646 un COM(2007)0170 – 2005/0260(COD).
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priekšlikumā pieņemtā brīvprātīgā pieeja
nav pietiekama; 

brīvprātīgā pieeja ir solis pareizajā 
virzienā un aicina plašsaziņas līdzekļus 
ierosināt konkrētu rīcību valsts līmenī, lai 
īstenotu vai stiprinātu direktīvā pieņemtos 
noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 272
Horst Schnellhardt

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. apzinās, ka plašsaziņas līdzekļiem ir 
liela loma patērētāju informēšanā, 
izglītošanā un pārliecināšanā par veselīgu 
un līdzsvarotu uzturu; tomēr uzskata, ka 
direktīvas par „Audiovizuālo plašsaziņas 
līdzekļu pakalpojumiem bez robežām” 
priekšlikumā pieņemtā brīvprātīgā pieeja 
nav pietiekama;

24. apzinās, ka plašsaziņas līdzekļiem ir 
liela loma patērētāju informēšanā, 
izglītošanā un pārliecināšanā par veselīgu 
un līdzsvarotu uzturu; 

Or. de

Grozījums Nr. 273
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. apzinās, ka plašsaziņas līdzekļiem ir 
liela loma patērētāju informēšanā, 
izglītošanā un pārliecināšanā par veselīgu 
un līdzsvarotu uzturu; tomēr uzskata, ka 
direktīvas par „Audiovizuālo plašsaziņas 

24. apzinās, ka plašsaziņas līdzekļiem ir 
liela loma patērētāju informēšanā, 
izglītošanā un pārliecināšanā par veselīgu 
un līdzsvarotu uzturu; 

                                                                                                                                                  
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/65/EK (2007. gada 11. decembris), ar ko groza Padomes 
Direktīvu 89/552/EEK par dažu tādu televīzijas raidījumu veidošanas un apraides noteikumu koordinēšanu, kas 
ietverti dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos (OV L 332, 18.12.2007., 27. lpp).
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līdzekļu pakalpojumiem bez robežām” 
priekšlikumā pieņemtā brīvprātīgā pieeja 
nav pietiekama;

Or. de

Grozījums Nr. 274
Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. apzinās, ka plašsaziņas līdzekļiem ir 
liela loma patērētāju informēšanā, 
izglītošanā un pārliecināšanā par veselīgu 
un līdzsvarotu uzturu; tomēr uzskata, ka 
direktīvas par „Audiovizuālo plašsaziņas 
līdzekļu pakalpojumiem bez robežām” 
priekšlikumā pieņemtā brīvprātīgā pieeja
nav pietiekama;

24. apzinās, ka plašsaziņas līdzekļiem ir 
liela loma patērētāju informēšanā, 
izglītošanā un pārliecināšanā par veselīgu 
un līdzsvarotu uzturu; uzskata, ka 
direktīvas par „Audiovizuālo plašsaziņas 
līdzekļu pakalpojumiem bez robežām” 
priekšlikumā pieņemtā brīvprātīgā pieeja ir 
pietiekama;

Or. de

Grozījums Nr. 275
Philip Bushill-Matthews

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. a atzinīgi vērtē privāto uzņēmumu, 
kuri pārstāv vairāk nekā 50 % no pārtikas 
un dzērienu reklāmas jomas ES, 
brīvprātīgās, bet stingrās apņemšanās 
aizliegt visa veida reklāmu produktiem, 
kas paredzēti bērniem jaunākiem par 
12 gadiem, izņemot produktus, kas atbilst 
uzturvērtību kritērijiem, pamatojoties uz 
atzītiem zinātniskiem pierādījumiem 
un/vai piemērojamām valsts un 
starptautiskām uztura pamatnostādnēm; 
uzskata, ka jāļauj pietiekams laiks, lai 
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uzraudzītu šo apņemšanos ietekmi praksē;

Or. en

Grozījums Nr. 276
Adamos Adamou un Dimitrios Papadimoulis

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. a aicina steidzamā kārtā visā ES 
īstenot pārtikas produktu ar lielu tauku, 
sāls un cukura daudzumu reklāmas 
bērniem aizliegumu pēc plkst. 21.00;

Or. en

Grozījums Nr. 277
Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. a norāda, ka reklāma jaunajos 
plašsaziņas līdzekļos un jaunās reklāmas 
prakses, kuru mērķauditorija ir bērni, 
piemēram, īsziņas uz mobilajiem 
telefoniem, tiešsaistes spēles un rotaļu 
lauku sponsorēšana, nav jāizslēdz no 
pašlaik izstrādātajiem standartiem 
tradicionālajiem plašsaziņas līdzekļiem, 
un aicina ātri ieviest efektīvu rīcību ES 
līmenī, lai ietvertu visas šīs jaunās 
prakses;

Or. en
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Grozījums Nr. 278
Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
24.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.b vienlaikus atzinīgi vērtē brīvprātīgās 
apņemšanās, ko nesen uzņēmušies 
11 milzīgi pārtikas ražotāji (proti, ES 
solījums) ierobežot pārtikas un dzērienu 
reklāmu televīzijā, presē un internetā, 
kuras mērķauditorija ir bērni jaunāki par 
12 gadiem Eiropas Savienībā, taču uzsver, 
ka nepieciešams nodrošināt, ka šādas 
apņemšanās efektīvi uzrauga neatkarīga 
struktūra, lai nebūtu šaubu, ka pienācīgi 
var izmērīt paveikto;

Or. en

Grozījums Nr. 279
Kathalijne Maria Buitenweg

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. prasa ierobežot laiku, kurā tiek 
pārraidītas neveselīgas pārtikas reklāmas, 
kuru mērķauditorija ir bērni, kā arī aizliegt 
šādas reklāmas; ir pārliecināts, ka zemas 
uzturvērtības produktu slēpta reklāma 
filmās un multiplikācijas filmās arī ir 
jārisina visas Eiropas līmenī;

25. Neattiecas uz versiju latviešu valodā

Or. en
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Grozījums Nr. 280
Philip Bushill-Matthews

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. prasa ierobežot laiku, kurā tiek 
pārraidītas neveselīgas pārtikas reklāmas, 
kuru mērķauditorija ir bērni, kā arī aizliegt 
šādas reklāmas; ir pārliecināts, ka zemas 
uzturvērtības produktu slēpta reklāma 
filmās un multiplikācijas filmās arī ir 
jārisina visas Eiropas līmenī;

25. prasa ierobežot laiku, kurā tiek 
pārraidītas neveselīgas pārtikas reklāmas, 
kuru mērķauditorija ir bērni, kā arī aizliegt 
šādas reklāmas; uzskata, ka zemas 
uzturvērtības produktu slēpta reklāma 
filmās un multiplikācijas filmās arī ir 
jārisina;

Or. en

Grozījums Nr. 281
Lambert van Nistelrooij un Avril Doyle

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. prasa ierobežot laiku, kurā tiek 
pārraidītas neveselīgas pārtikas reklāmas, 
kuru mērķauditorija ir bērni, kā arī aizliegt 
šādas reklāmas; ir pārliecināts, ka zemas 
uzturvērtības produktu slēpta reklāma 
filmās un multiplikācijas filmās arī ir 
jārisina visas Eiropas līmenī;

25. aicina pārtikas uzņēmumus pievērst 
īpašu uzmanību, reklamējot pārtikas 
produktus, kas paredzēti bērniem; un 
prasa ierobežot laiku, kurā tiek pārraidītas 
neveselīgas pārtikas reklāmas, kuru 
mērķauditorija ir bērni, kā arī aizliegt šādas 
reklāmas; ir pārliecināts, ka zemas 
uzturvērtības produktu slēpta reklāma 
filmās un multiplikācijas filmās arī ir 
jārisina visas Eiropas līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 282
Linda McAvan

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. prasa ierobežot laiku, kurā tiek 
pārraidītas neveselīgas pārtikas reklāmas, 
kuru mērķauditorija ir bērni, kā arī aizliegt 
šādas reklāmas; ir pārliecināts, ka zemas 
uzturvērtības produktu slēpta reklāma 
filmās un multiplikācijas filmās arī ir 
jārisina visas Eiropas līmenī;

25. prasa ierobežot laiku, kurā tiek 
pārraidītas neveselīgas pārtikas reklāmas, 
kuru mērķauditorija ir bērni, pievēršot 
uzmanību, lai nodrošinātu, ka šāds 
aizliegums ietver arī tādus plašsaziņas
līdzekļu jaunos veidus kā tiešsaistes 
spēles, uznirstošie dialogi un īsziņas, kā 
arī aizliegt šādas reklāmas; ir pārliecināts, 
ka zemas uzturvērtības produktu slēpta 
reklāma filmās un multiplikācijas filmās arī 
ir jārisina visas Eiropas līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 283
Frédérique Ries un Jules Maaten

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. prasa ierobežot laiku, kurā tiek 
pārraidītas neveselīgas pārtikas reklāmas, 
kuru mērķauditorija ir bērni, kā arī 
aizliegt šādas reklāmas; ir pārliecināts, ka 
zemas uzturvērtības produktu slēpta 
reklāma filmās un multiplikācijas filmās 
arī ir jārisina visas Eiropas līmenī;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 284
Horst Schnellhardt

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. prasa ierobežot laiku, kurā tiek 25. mudina plašsaziņas līdzekļu 
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pārraidītas neveselīgas pārtikas reklāmas, 
kuru mērķauditorija ir bērni, kā arī 
aizliegt šādas reklāmas; ir pārliecināts, ka 
zemas uzturvērtības produktu slēpta 
reklāma filmās un multiplikācijas filmās 
arī ir jārisina visas Eiropas līmenī;

pakalpojumu sniedzējus noteikt rīcības 
kodeksus nepiemērotai audiovizuāli 
komerciālai saziņai, kas pievienota bērnu 
programmām vai ir tajās ietverta, kā arī 
attiecībā uz pārtiku un dzērieniem, kas 
satur ar uzturu saistītas vai ar 
psiholoģisku ietekmi uzturvielas vai 
vielas, jo īpaši transtaukskābes, 
sāls/nātrijs un cukurs, kuru pārmērīgs 
patēriņš nav uzturā ieteicams;

Or. de

Grozījums Nr. 285
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. prasa ierobežot laiku, kurā tiek 
pārraidītas neveselīgas pārtikas reklāmas, 
kuru mērķauditorija ir bērni, kā arī 
aizliegt šādas reklāmas; ir pārliecināts, ka 
zemas uzturvērtības produktu slēpta 
reklāma filmās un multiplikācijas filmās arī 
ir jārisina visas Eiropas līmenī;

25. prasa ierobežot laiku; ir pārliecināts, ka 
zemas uzturvērtības produktu slēpta 
reklāma filmās un multiplikācijas filmās arī 
ir jārisina;

Or. de

Grozījums Nr. 286
Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. prasa ierobežot laiku, kurā tiek 
pārraidītas neveselīgas pārtikas reklāmas, 
kuru mērķauditorija ir bērni, kā arī aizliegt 
šādas reklāmas; ir pārliecināts, ka zemas 
uzturvērtības produktu slēpta reklāma 

25. prasa ierobežot laiku, kurā tiek 
pārraidītas neveselīgas pārtikas reklāmas, 
kuru mērķauditorija ir bērni, kā arī aizliegt 
šādas reklāmas; 
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filmās un multiplikācijas filmās arī ir 
jārisina visas Eiropas līmenī;

Or. de

Grozījums Nr. 287
Philip Bushill-Matthews

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. prasa izveidot īpašu uzraudzības 
iestādi, lai kontrolētu bērniem domātas 
reklāmas plašsaziņas līdzekļos;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 288
Lambert van Nistelrooij un Avril Doyle

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. prasa izveidot īpašu uzraudzības 
iestādi, lai kontrolētu bērniem domātas 
reklāmas plašsaziņas līdzekļos;

26. prasa Komisijai, pārtikas uzņēmumiem 
un citām ES rīcības programmas 
sabalansēta uztura, fiziskās aktivitātes un 
veselības veicināšanai ieinteresētajām 
pusēm turpināt šajā forumā pieņemto 
brīvprātīgo apņemšanos pārredzamu, 
ietverošu un neatkarīgi pārbaudītu 
uzraudzību un regulāri ziņot par paveikto;

Or. en
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Grozījums Nr. 289
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. prasa izveidot īpašu uzraudzības 
iestādi, lai kontrolētu bērniem domātas 
reklāmas plašsaziņas līdzekļos;

svītrots

Or. sv

Grozījums Nr. 290
John Bowis

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. prasa izveidot īpašu uzraudzības 
iestādi, lai kontrolētu bērniem domātas 
reklāmas plašsaziņas līdzekļos;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 291
Horst Schnellhardt

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. prasa izveidot īpašu uzraudzības 
iestādi, lai kontrolētu bērniem domātas 
reklāmas plašsaziņas līdzekļos;

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 292
Kathy Sinnott

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. prasa izveidot īpašu uzraudzības 
iestādi, lai kontrolētu bērniem domātas
reklāmas plašsaziņas līdzekļos;

26. prasa izveidot īpašu uzraudzības 
iestādi, lai kontrolētu bērniem domātas 
reklāmas plašsaziņas līdzekļos, ņemot 
vērā, ka tai jābūt neitrālai iestādei, kas 
nav saistīta ar reklāmas nozari;

Or. en

Grozījums Nr. 293
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. prasa izveidot īpašu uzraudzības 
iestādi, lai kontrolētu bērniem domātas 
reklāmas plašsaziņas līdzekļos;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 294
Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. prasa izveidot īpašu uzraudzības 
iestādi, lai kontrolētu bērniem domātas 
reklāmas plašsaziņas līdzekļos;

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 295
Pilar Ayuso

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.a atgādina savu aicinājumu 
dalībvalstīm atzīt aptaukošanos par 
hronisku slimību, lai novērstu to, ka 
cilvēkiem ar aptaukošanās problēmām 
uzliek „kauna zīmi”, un iesaka 
dalībvalstīm nodrošināt, ka šiem cilvēkiem 
ir piekļuve piemērotai ārstēšanai saskaņā 
ar attiecīgās valsts veselības aprūpes 
sistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 296
Kathalijne Maria Buitenweg

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.a aicina aizliegt bērnu elku 
izmantošanu, lai bērnu vidū popularizētu 
pārtiku ar lielu tauku, cukura vai sāls 
daudzumu;

Or. en

Grozījums Nr. 297
Edite Estrela

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.a uzsver, ka nepieciešams aizsargāt 
patērētājus, jo īpaši bērnus, no 
maldinošām pārtikas produktu reklāmām; 
aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt 
efektīvu uzraudzību un piemērot sodus 
komerciālām praksēm, kas var maldināt 
patērētājus;

Or. pt

Grozījums Nr. 298
Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.a aicina Padomi un Komisiju visā 
Eiropā organizēt vispārēju plašsaziņas 
līdzekļu kampaņu par veselīgu uzturu un 
fiziskām aktivitātēm;

Or. de

Grozījums Nr. 299
Philip Bushill-Matthews

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. atzīst, ka ģimenes ārsti ir jāinformē par 
nozīmīgo lomu, kāda viņiem ir, lai agrīni 
konstatētu, kuriem cilvēkiem draud liekais 
svars, un par to, ka viņi faktiski ir 
galvenie, kas cīnās pret aptaukošanās 
epidēmiju;

27. atzīst, ka veselības jomas profesionāļi
ir jāinformē par nozīmīgo lomu, kāda 
viņiem ir, lai agrīni konstatētu, kuriem 
cilvēkiem draud liekais svars, un uzskata, 
ka viņiem jābūt galvenajiem, kas cīnās 
pret aptaukošanās epidēmiju;

Or. en
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Grozījums Nr. 300
Avril Doyle

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. atzīst, ka ģimenes ārsti ir jāinformē par 
nozīmīgo lomu, kāda viņiem ir, lai agrīni 
konstatētu, kuriem cilvēkiem draud liekais 
svars, un par to, ka viņi faktiski ir galvenie, 
kas cīnās pret aptaukošanās epidēmiju;

27. atzīst, ka ģimenes ārsti ir jāinformē par 
nozīmīgo lomu, kāda viņiem ir, lai agrīni 
konstatētu, kuriem cilvēkiem draud liekais 
svars un sirds un asinsvadu slimības, un 
par to, ka viņiem jābūt galvenajiem, kas 
cīnās pret aptaukošanās epidēmiju un 
neinfekcijas slimībām;

Or. en

Grozījums Nr. 301
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. atzīst, ka ģimenes ārsti ir jāinformē par 
nozīmīgo lomu, kāda viņiem ir, lai agrīni 
konstatētu, kuriem cilvēkiem draud liekais 
svars, un par to, ka viņi faktiski ir galvenie, 
kas cīnās pret aptaukošanās epidēmiju;

27. atzīst, ka ģimenes ārsti ir jāinformē par
nozīmīgo lomu, kāda viņiem ir, lai agrīni 
konstatētu, kuriem cilvēkiem draud liekais 
svars, un par to, ka viņiem jābūt 
galvenajiem, kas cīnās pret aptaukošanās 
epidēmiju; aicina izstrādāt, nolūkā izvērst 
Kopienas līmeņa rīcību, tādus Eiropas 
rādītāju kā vidukļa apkārtmērs un jebkurš 
cits riska faktors, kas saistīts ar 
aptaukošanos (jo īpaši vēdera 
aptaukošanos);

Or. fr
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Grozījums Nr. 302
John Bowis

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. atzīst, ka ģimenes ārsti ir jāinformē par 
nozīmīgo lomu, kāda viņiem ir, lai agrīni 
konstatētu, kuriem cilvēkiem draud liekais 
svars, un par to, ka viņi faktiski ir galvenie, 
kas cīnās pret aptaukošanās epidēmiju;

27. atzīst, ka veselības jomas profesionāļi
ir jāinformē par nozīmīgo lomu, kāda 
viņiem ir, lai agrīni konstatētu, kuriem 
cilvēkiem draud liekais svars, un par to, ka 
viņiem jābūt galvenajiem, kas cīnās pret 
aptaukošanās epidēmiju;

Or. en

Grozījums Nr. 303
Christa Klaß

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. atzīst, ka ģimenes ārsti ir jāinformē par 
nozīmīgo lomu, kāda viņiem ir, lai agrīni 
konstatētu, kuriem cilvēkiem draud liekais 
svars, un par to, ka viņi faktiski ir galvenie, 
kas cīnās pret aptaukošanās epidēmiju;

27. atzīst, ka ģimenes ārsti, jo īpaši 
pediatri, ir jāinformē par nozīmīgo lomu, 
kāda viņiem ir, lai agrīni konstatētu, 
kuriem cilvēkiem draud liekais svars, un 
par to, ka viņiem jābūt galvenajiem, kas 
cīnās pret aptaukošanās epidēmiju;

Or. de

Grozījums Nr. 304
Adriana Poli Bortone

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. atzīst, ka ģimenes ārsti ir jāinformē par 
nozīmīgo lomu, kāda viņiem ir, lai agrīni 
konstatētu, kuriem cilvēkiem draud liekais 

27. atzīst, ka ģimenes ārstiem un 
farmaceitiem jābūt informētiem par 
nozīmīgo lomu, kāda viņiem ir, lai agrīni 
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svars, un par to, ka viņi faktiski ir galvenie, 
kas cīnās pret aptaukošanās epidēmiju;

konstatētu, kuriem pacientiem draud 
liekais svars, un par to, ka viņiem, pieliekot 
kopīgas pūles, jābūt galvenajiem, kas cīnās 
pret aptaukošanās epidēmiju;

Or. it

Grozījums Nr. 305
Kathy Sinnott

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. atzīst, ka ģimenes ārsti ir jāinformē par 
nozīmīgo lomu, kāda viņiem ir, lai agrīni 
konstatētu, kuriem cilvēkiem draud liekais 
svars, un par to, ka viņi faktiski ir galvenie, 
kas cīnās pret aptaukošanās epidēmiju;

27. atzīst, ka veselības jomas profesionāļi
ir jāinformē par nozīmīgo lomu, kāda 
viņiem ir, lai agrīni konstatētu, kuriem 
cilvēkiem draud liekais svars un sirds un 
asinsvadu slimības, un par to, ka viņiem, 
pieliekot kopīgas rūpes, jābūt galvenajiem, 
kas cīnās pret aptaukošanās epidēmiju un 
neinfekcijas slimībām; turklāt uzskata, ka 
ES jāiegulda izglītība, kas nodrošina 
zinātniski pareizu informāciju par 
atbalstu uzvedībā un apmācību 
dietologiem un uztura speciālistiem, kā 
arī jānodrošina pieaugošs finansiālais 
atbalsts, lai ļautu veselības jomas 
profesionāļiem vairāk laika veltīt 
preventīviem pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 306
Antonios Trakatellis

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. atzīst, ka ģimenes ārsti ir jāinformē par 
nozīmīgo lomu, kāda viņiem ir, lai agrīni 

27. atzīst, ka ģimenes ārsti ir jāinformē par 
nozīmīgo lomu, kāda viņiem ir, lai agrīni 
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konstatētu, kuriem cilvēkiem draud liekais 
svars, un par to, ka viņi faktiski ir galvenie, 
kas cīnās pret aptaukošanās epidēmiju;

konstatētu, kuriem cilvēkiem draud liekais 
svars, un par to, ka viņiem jābūt 
galvenajiem, kas cīnās pret aptaukošanās 
epidēmiju; tādēļ uzsver, ka ir svarīgi veikt 
sistemātiskus rutīnveida antropometriskus 
mērījumus saistībā ar citu 
kardiometabolisko riska faktoru pārbaudi, 
lai novērtētu liekā svara/aptaukošanās 
blakus saslimšanas pirmajā veselības 
aprūpes posmā; 

Or. en

Grozījums Nr. 307
Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. atzīst, ka ģimenes ārsti ir jāinformē 
par nozīmīgo lomu, kāda viņiem ir, lai 
agrīni konstatētu, kuriem cilvēkiem draud 
liekais svars, un par to, ka viņi faktiski ir 
galvenie, kas cīnās pret aptaukošanās 
epidēmiju;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 308
Anja Weisgerber

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. atzīst, ka ģimenes ārsti ir jāinformē par 
nozīmīgo lomu, kāda viņiem ir, lai agrīni 
konstatētu, kuriem cilvēkiem draud liekais 
svars, un par to, ka viņi faktiski ir galvenie, 
kas cīnās pret aptaukošanās epidēmiju;

27. atzīst, ka veselības jomas profesionāļi
ir jāinformē par nozīmīgo lomu, kāda 
viņiem ir, lai agrīni konstatētu, kuriem 
cilvēkiem draud liekais svars, un par to, ka 
viņiem jābūt galvenajiem, kas cīnās pret 
aptaukošanās epidēmiju; iesaka padarīt 
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pieejamu apmācību un zinātnisku 
informāciju par uzvedības terapijām, lai 
atbalstītu veselības jomas profesionāļus;

Or. de

Grozījums Nr. 309
Edite Estrela

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a mudina veselības jomas 
profesionāļus, kā arī zinātniskās aprindas 
uzskatīt vēdera aptaukošanos kā galveno 
faktoru sirds un vielmaiņas slimībās, kā 
arī mudina nodrošināt šāda aptaukošanās 
veida mērījumu, novērtējumu un 
pārvaldību;

Or. en

Grozījums Nr. 310
Dan Jørgensen

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a uzsver, ka rūpnieciski apstrādātas 
transtauksābes rada nopietnus, plaši 
dokumentētus un nevajadzīgus draudus 
eiropiešu veselībai un ka to jautājums 
jārisina ar piemērotu likumdošanas 
iniciatīvu, kuras mērķis ir efektīvi likvidēt 
rūpnieciski apstrādātas transtauksābes no 
pārtikas produktiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 311
Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a vērš uzmanību uz nepilnvērtīga 
uztura problēmu, stāvokli, kurā 
trūkumam, pārmērībai vai 
nelīdzsvarotībai uzturā ir ievērojama 
negatīva ietekme uz audiem, ķermeņa 
formu un ķermeņa funkcijām; atzīmē arī, 
ka nepilnvērtīgs uzturs ir smaga nasta 
gan indivīda labklājībai, gan sabiedrībai, 
jo īpaši veselības aprūpes sistēmai, un ka 
tas noved pie saslimšanas gadījumu skaita 
palielināšanās, garākiem slimnīcā 
uzturēšanās periodiem, smagākiem 
sarežģījumiem un samazinātas dzīves 
kvalitātes pacientiem; atgādina, ka 
papildu dienas slimnīcā un nepilnvērtīga 
uztura dēļ radušos sarežģījumu ārstēšana 
valsts budžetā izmaksā miljardus eiro 
katru gadu;

Or. nl

Grozījums Nr. 312
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a iesaka arī papildus 
iepriekšminētajiem pasākumiem izmantot 
plašsaziņas līdzekļu nodrošinātās iespējas,
lai pieradinātu bērnus pie veselīga 
dzīvesveida, izmantojot pozitīvu reklāmu 
un materiālus, kas parāda pievilcīgus 
veselīga uztura un regulāru fizisko 
aktivitāšu piemērus;
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Or. hu

Grozījums Nr. 313
Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a atzīst, ka ģimenes ārsti ir jāinformē 
par vadošo lomu, kāda viņiem ir, lai 
agrīni konstatētu, kuriem cilvēkiem draud 
liekais svars, un par to, ka viņi būs 
galvenie, kas cīnīsies pret aptaukošanās 
epidēmiju;

Or. de

Grozījums Nr. 314
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. ir pārliecināts, ka pilnīgi jāatzīst tādu 
medicīnas speciālistu kā diētas ārstu un 
uztura speciālistu kvalifikācija; mudina 
dalībvalstis sekmēt, lai šādi ārsti būtu 
pieejami skolās un visās darba vietās;

svītrots

Or. sv

Grozījums Nr. 315
Adriana Poli Bortone

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. ir pārliecināts, ka pilnīgi jāatzīst tādu 
medicīnas speciālistu kā diētas ārstu un 
uztura speciālistu kvalifikācija; mudina 
dalībvalstis sekmēt, lai šādi ārsti būtu 
pieejami skolās un visās darba vietās;

28. ir pārliecināts, ka pilnīgi jāatzīst tādu 
medicīnas speciālistu kā diētas ārstu un 
uztura speciālistu kvalifikācija; mudina 
dalībvalstis sekmēt, lai šādi ārsti būtu 
pieejami skolās un visās darba vietās; 
uzskata, ka šādu profesionāļu apmācībā 
pienācīga vērība jāpievērš dzimuma, 
kultūras, etniskajām un vecuma 
atšķirībām vispārējā sabiedrībā;

Or. it

Grozījums Nr. 316
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. ir pārliecināts, ka pilnīgi jāatzīst tādu 
medicīnas speciālistu kā diētas ārstu un 
uztura speciālistu kvalifikācija; mudina 
dalībvalstis sekmēt, lai šādi ārsti būtu 
pieejami skolās un visās darba vietās;

28. ir pārliecināts, ka pilnīgi jāatzīst tādu 
medicīnas speciālistu kā diētas ārstu un 
uztura speciālistu kvalifikācija; mudina 
dalībvalstis sekmēt, lai šādi ārsti vai citi 
medicīniskās un veselības aprūpes 
speciālisti būtu pieejami skolās un visās
darba vietās;

Or. hu

Grozījums Nr. 317
Kathy Sinnott

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. ir pārliecināts, ka pilnīgi jāatzīst tādu 
medicīnas speciālistu kā diētas ārstu un 
uztura speciālistu kvalifikācija; mudina 
dalībvalstis sekmēt, lai šādi ārsti būtu 
pieejami skolās un visās darba vietās;

28. ir pārliecināts, ka pilnīgi jāatzīst tādu 
medicīnas speciālistu kā diētas ārstu un 
uztura speciālistu kvalifikācija; mudina 
dalībvalstis sekmēt, lai viņi būtu pieejami 
skolās un visās darba vietās, tādējādi 
nodrošinot sabiedrībai vieglu piekļuvi 
šiem ārstiem;

Or. en

Grozījums Nr. 318
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. ir pārliecināts, ka pilnīgi jāatzīst tādu 
medicīnas speciālistu kā diētas ārstu un 
uztura speciālistu kvalifikācija; mudina 
dalībvalstis sekmēt, lai šādi ārsti būtu 
pieejami skolās un visās darba vietās;

28. ir pārliecināts, ka pilnīgi jāatzīst tādu 
medicīnas speciālistu kā diētas ārstu un 
uztura speciālistu kvalifikācija;

Or. de

Grozījums Nr. 319
Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. ir pārliecināts, ka pilnīgi jāatzīst tādu 
medicīnas speciālistu kā diētas ārstu un 
uztura speciālistu kvalifikācija; mudina 
dalībvalstis sekmēt, lai šādi ārsti būtu 
pieejami skolās un visās darba vietās;

28. ir pārliecināts, ka pilnīgi jāatzīst tādu 
medicīnas speciālistu kā diētas ārstu un 
uztura speciālistu kvalifikācija; mudina 
dalībvalstis to sekmēt;

Or. de
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Grozījums Nr. 320
Avril Doyle

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. aicina Komisiju veicināt medicīnas 
paraugpraksi un informācijas kampaņas 
par aptaukošanās draudiem un īpaši 
vēdera aptaukošanos; mudina Komisiju 
izplatīt informāciju par pašrocīgu diētu 
radītajiem draudiem, īpaši, ja šajās diētās 
lieto pretaptaukošanās zāles bez ārsta 
norādījuma;

29. aicina Komisiju veicināt medicīnas 
paraugpraksi, piemēram, izmantojot ES 
Veselības forumu; mudina Komisiju 
izplatīt informāciju par pašrocīgu diētu 
radītajiem draudiem, īpaši, ja šajās diētās 
lieto pretaptaukošanās zāles bez ārsta 
norādījuma;

Or. en

Grozījums Nr. 321
Adamos Adamou

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. aicina Komisiju veicināt medicīnas 
paraugpraksi un informācijas kampaņas par 
aptaukošanās draudiem un īpaši vēdera 
aptaukošanos; mudina Komisiju izplatīt 
informāciju par pašrocīgu diētu radītajiem 
draudiem, īpaši, ja šajās diētās lieto 
pretaptaukošanās zāles bez ārsta 
norādījuma;

29. aicina Komisiju veicināt medicīnas 
paraugpraksi un informācijas kampaņas par 
aptaukošanās draudiem un īpaši vēdera 
aptaukošanos; mudina Komisiju izplatīt 
informāciju par pašrocīgu diētu radītajiem 
draudiem, īpaši, ja šajās diētās lieto 
pretaptaukošanās zāles bez ārsta 
norādījuma; atzīmē, ka valstu slimnīcās 
būtu lietderīgi organizēt programmas un 
sarunas par cīņu pret aptaukošanos;

Or. el



AM\702355LV.doc 147/157 PE400.373v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 322
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. aicina Komisiju veicināt medicīnas 
paraugpraksi un informācijas kampaņas par 
aptaukošanās draudiem un īpaši vēdera 
aptaukošanos; mudina Komisiju izplatīt 
informāciju par pašrocīgu diētu radītajiem 
draudiem, īpaši, ja šajās diētās lieto 
pretaptaukošanās zāles bez ārsta 
norādījuma;

29. aicina Komisiju veicināt medicīnas 
paraugpraksi un informācijas kampaņas par 
aptaukošanās draudiem un īpaši vēdera 
aptaukošanos, vēršot uzmanību uz sirds un 
asinsvadu slimībām; mudina Komisiju 
izplatīt informāciju par pašrocīgu diētu 
radītajiem draudiem, īpaši, ja šajās diētās 
lieto pretaptaukošanās zāles bez ārsta 
norādījuma;

Or. fr

Grozījums Nr. 323
Miroslav Mikolášik

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. aicina Komisiju veicināt medicīnas 
paraugpraksi un informācijas kampaņas par 
aptaukošanās draudiem un īpaši vēdera 
aptaukošanos; mudina Komisiju izplatīt 
informāciju par pašrocīgu diētu 
radītajiem draudiem, īpaši, ja šajās diētās 
lieto pretaptaukošanās zāles bez ārsta 
norādījuma;

29. aicina Komisiju veicināt medicīnas 
paraugpraksi un informācijas kampaņas par 
aptaukošanās draudiem un īpaši vēdera 
aptaukošanos; mudina izpētīt potenciālo 
klīniski pierādītu svara zaudēšanas 
medikamentu nozīmi, lai ar tiem 
papildinātu, kad nepieciešams, uzturu un 
fiziskās aktivitātes;

Or. en

Grozījums Nr. 324
Adriana Poli Bortone

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. aicina Komisiju veicināt medicīnas 
paraugpraksi un informācijas kampaņas par 
aptaukošanās draudiem un īpaši vēdera 
aptaukošanos; mudina Komisiju izplatīt 
informāciju par pašrocīgu diētu radītajiem 
draudiem, īpaši, ja šajās diētās lieto 
pretaptaukošanās zāles bez ārsta 
norādījuma;

29. aicina Komisiju veicināt medicīnas 
paraugpraksi un informācijas kampaņas par 
aptaukošanās draudiem un īpaši vēdera 
aptaukošanos un atbalstīt preventīvas 
apmācības kampaņas veselības aprūpes 
jomas profesionāļiem, kā arī sabiedrības 
informēšanas kampaņas par sirds un 
asinsvadu slimību risku novēršanu; 
mudina Komisiju izplatīt informāciju par 
pašrocīgu diētu radītajiem draudiem, īpaši, 
ja šajās diētās lieto pretaptaukošanās zāles 
bez ārsta norādījuma;

Or. it

Grozījums Nr. 325
Kathy Sinnott

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. aicina Komisiju veicināt medicīnas 
paraugpraksi un informācijas kampaņas par 
aptaukošanās draudiem un īpaši vēdera 
aptaukošanos; mudina Komisiju izplatīt 
informāciju par pašrocīgu diētu radītajiem 
draudiem, īpaši, ja šajās diētās lieto 
pretaptaukošanās zāles bez ārsta 
norādījuma;

29. aicina Komisiju veicināt medicīnas 
paraugpraksi, piemēram, izmantojot ES 
Veselības forumu, un informācijas 
kampaņas par aptaukošanās draudiem un 
īpaši vēdera aptaukošanos; mudina 
Komisiju izplatīt informāciju par pašrocīgu 
diētu radītajiem draudiem, īpaši, ja šajās 
diētās lieto pretaptaukošanās zāles bez 
ārsta norādījuma vai atļaujas;

Or. en

Grozījums Nr. 326
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. aicina Komisiju veicināt medicīnas 
paraugpraksi un informācijas kampaņas par 
aptaukošanās draudiem un īpaši vēdera 
aptaukošanos; mudina Komisiju izplatīt 
informāciju par pašrocīgu diētu radītajiem 
draudiem, īpaši, ja šajās diētās lieto 
pretaptaukošanās zāles bez ārsta 
norādījuma;

29. aicina Komisiju veicināt medicīnas 
paraugpraksi un informācijas kampaņas par 
aptaukošanās draudiem un īpaši vēdera 
aptaukošanos; mudina Komisiju izplatīt 
informāciju par pašrocīgu diētu radītajiem 
draudiem, īpaši, ja šajās diētās lieto 
pretaptaukošanās zāles bez ārsta 
norādījuma; aicina Komisiju veltīt vairāk 
uzmanības nepietiekamam un 
nepilnvērtīgam uzturam, kā arī 
dehidrācijai;

Or. de

Grozījums Nr. 327
Antonios Trakatellis

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. aicina Komisiju veicināt medicīnas 
paraugpraksi un informācijas kampaņas par 
aptaukošanās draudiem un īpaši vēdera 
aptaukošanos; mudina Komisiju izplatīt 
informāciju par pašrocīgu diētu radītajiem 
draudiem, īpaši, ja šajās diētās lieto 
pretaptaukošanās zāles bez ārsta 
norādījuma;

29. aicina Komisiju izstrādāt Eiropas 
antropometriskos rādījumus un 
pamatnostādnes par 
kardiometaboliskajiem riskiem, kas 
saistīti ar aptaukošanos, lai veicinātu
medicīnas paraugpraksi un informācijas 
kampaņas par aptaukošanās draudiem un 
īpaši vēdera aptaukošanos; mudina 
Komisiju izplatīt informāciju par pašrocīgu 
diētu radītajiem draudiem, īpaši, ja šajās 
diētās lieto pretaptaukošanās zāles bez 
ārsta norādījuma;

Or. en
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Grozījums Nr. 328
Pilar Ayuso

Rezolūcijas priekšlikums
29.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. a atzīst, ka daudzu eiropiešu centienus 
veiksmīgi pārvaldīt savu svaru apgrūtina 
diētas produkti un programmas, kas nav 
pamatotas uz rūpīgiem, klīniskiem 
pētījumiem un sniedz maldinošus 
apgalvojumus, kā arī kam nav 
medicīnisku atļauju; aicina Komisiju 
veikt visaptverošu svara zaudēšanas 
programmu un produktu tirgus 
novērtējumu, kā arī skaidri nošķirt 
klīniski pierādītos produktus no tiem, kas 
tādi nav;

Or. en

Grozījums Nr. 329
John Bowis

Rezolūcijas priekšlikums
29.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. a aicina Komisiju un dalībvalstis 
finansēt pētījumus par saiknēm starp 
aptaukošanos un tādām hroniskām 
slimībām kā vēzis un diabēts, jo 
epidemioloģiskajiem pētījumiem jānosaka 
faktori, kas visbiežāk ir saistīti ar 
aptaukošanās gadījumu skaita 
palielināšanos; arī aicina veikt pētījumus, 
kuri salīdzina un novērtē dažādu 
iejaukšanos efektivitāti;

Or. en
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Grozījums Nr. 330
Anja Weisgerber

Rezolūcijas priekšlikums
29.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. a atzīmē, ka daudzu eiropiešu 
centienus nepieņemties svarā, izmantojot 
diētas produktus un programmas, kas nav 
pamatotas uz rūpīgiem, klīniskiem
pētījumiem, ir apgrūtināti, jo tādi produkti 
un programmas sniedz maldinošus 
apgalvojumus, kā arī tiem nav 
medicīnisku atļauju; aicina Komisiju 
veikt visaptverošu svara zaudēšanas 
programmu un produktu tirgus 
novērtējumu, skaidri nošķirot klīniski 
pierādītos produktus no tiem, kas tādi 
nav;

Or. de

Grozījums Nr. 331
Antonios Trakatellis

Rezolūcijas priekšlikums
29.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. a aicina dalībvalstis izveidot sistēmu, 
lai nodrošinātu piekļuvi preventīviem 
pakalpojumiem un to piegādes kvalitāti, 
kā arī lai nodrošinātu liekā svara, 
aptaukošanās un saistīto hronisko slimību 
pārbaudi un pārvaldību;

Or. en
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Grozījums Nr. 332
Kathy Sinnott

Rezolūcijas priekšlikums
29.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29.b aicina Eiropas Parlamentu un 
Komisiju finansēt pamatpētījumuus, pētot 
saiknes starp aptaukošanos un tādām 
hroniskām slimībām kā vēzis, kā arī 
pētījumus, kuri salīdzina un novērtē 
dažādas iejaukšanās; jāveic 
epidemioloģiskie pētījumi, lai noteiktu 
faktorus, kas visbiežāk ir saistīti ar 
aptaukošanās gadījumu skaita 
palielināšanos, un kopā ar iejaukšanās 
pētījumiem un pētījumiem psiholoģijas 
jomā jānosaka tie faktori, kas varētu 
veicināt izmaiņas;

Or. en

Grozījums Nr. 333
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. atzinīgi vērtē, ka diabēts un 
aptaukošanās kā prioritāras jomas ir 
ietvertas Septītās pamatprogrammas 
veselības sadaļā;

30. atzinīgi vērtē, ka diabēts un 
aptaukošanās kā prioritāras jomas ir 
ietvertas Septītās pamatprogrammas 
veselības sadaļā, jo diabēts ir hroniska 
slimība, kas bieži ir saistīta ar 
aptaukošanos, jo īpaši vēdera 
aptaukošanos;

Or. fr
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Grozījums Nr. 334
Adriana Poli Bortone

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. atzinīgi vērtē, ka diabēts un 
aptaukošanās kā prioritāras jomas ir 
ietvertas Septītās pamatprogrammas 
veselības sadaļā;

30. atzinīgi vērtē, ka diabēts un 
aptaukošanās kā prioritāras jomas ir 
ietvertas Septītās pamatprogrammas 
veselības sadaļā un aicina ietvert arī citus 
sirds un asinsvadu slimību riska faktorus;

Or. it

Grozījums Nr. 335
Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. atzinīgi vērtē, ka diabēts un 
aptaukošanās kā prioritāras jomas ir 
ietvertas Septītās pamatprogrammas 
veselības sadaļā;

30. atzinīgi vērtē, ka diabēts un 
aptaukošanās kā prioritāras jomas ir 
ietvertas Septītās pamatprogrammas 
veselības sadaļā un aicina Komisiju 
finansēt pamatpētījumus, piemēram, 
daudzvariāciju biorādītāju priekšmetu 
apakšgrupās identificēšana un 
novērtēšana;

Or. en

Grozījums Nr. 336
Philip Bushill-Matthews

Rezolūcijas priekšlikums
30.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. a uzsver aprēķinus, kas rāda, 40 % 
slimnīcu pacientu un apmēra 40 un 80 % 
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vecāka gada gājuma cilvēku aprūpes 
mājās saņem nepilnvērtīgu uzturu; aicina 
dalībvalstis uzlabot slimnīcu un aprūpes 
māju pārtikas kvantitāti un kvalitāti, kas 
novedīs pie slimnīcā pavadīta laika 
samazināšanās;

Or. en

Grozījums Nr. 337
Adamos Adamou

Rezolūcijas priekšlikums
30.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. a mudina veikt turpmākus zinātniskus 
pētījumus par vēdera aptaukošanos, kā 
arī to uzraudzīt saistībā ar ES pētniecības 
pamatprogrammu;

Or. el

Grozījums Nr. 338
John Bowis

Rezolūcijas priekšlikums
30.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. a mudina veikt turpmākus zinātniskus 
pētījumus par vēdera aptaukošanos, kā 
arī to uzraudzīt saistībā ar ES pētniecības 
pamatprogrammu;

Or. en
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Grozījums Nr. 339
Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo 
rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

31. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo 
rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu un kandidātvalstu valdībām un 
parlamentiem un Pasaules Veselības 
organizācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 340
Adriana Poli Bortone

Rezolūcijas priekšlikums
30.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. a mudina Komisiju uzturam piemērot 
vairāk holistisku pieeju, kā arī 
nepilnvērtīgu uzturu kopā ar 
aptaukošanos izvirzīt par galvenajām 
prioritātēm uztura un veselības jomās, 
iekļaujot tos, kad vien iespējams, ES 
finansētās pētniecības iniciatīvās un ES 
līmeņa partnerībās;

Or. en

Grozījums Nr. 341
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
30.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. a ir pārliecināts, ka nepieciešama 
horizontāla pieeja gan Eiropas, gan 
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dalībvalstu līmenī, lai izstrādātu un 
popularizētu veselīgu uzturu un veselīgu 
dzīvesveidu termina plašākajā nozīmē, kā 
arī lai atrisinātu pašreizējās problēmas, 
paturot prātā to daudznozaru iezīmi;

Or. hu

Grozījums Nr. 342
Adriana Poli Bortone

Rezolūcijas priekšlikums
30.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30.b aicina dalībvalstis sekmēt pamācības 
kursus un nodarbības medicīnas/veselības 
jomas profesionāļiem ar mērķi veicināt 
vēdera aptaukošanās pārbaudes, diagnozi 
un ārstēšanu;

Or. it

Grozījums Nr. 343
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
30.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30.b uzsver horizontālas pieejas nozīmi 
problēmām, ko izraisījis uzturs, liekais 
svars un aptaukošanās, jo īpaši ņemot 
vērā Eiropas Savienības kopējo 
lauksaimniecības politiku, ar kuru 
saistībā daudzos gadījumos netiek 
pievērsta uzmanība subsidētu programmu 
ietekmei uz veselību, runājot par 
Kopienas līdzekļu piešķiršanu;

Or. hu
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Grozījums Nr. 344
Adriana Poli Bortone

Rezolūcijas priekšlikums
30.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30.c aicina Komisiju veicināt visa Eiropā 
informācijas kampaņas, kuru 
mērķauditorija būtu vispārējā sabiedrība 
un, jo īpaši, mediķi, lai sekmētu 
informētību par vēdera aptaukošanās 
radītajiem riskiem;

Or. it
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