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Pranešimo projektas (PE400.374v01-00)
Anna Záborská
Baltoji knyga dėl Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos 
problemoms spręsti
(2007/2285(INI))

Pakeitimą pateikė Gabriela Creţu

Pakeitimas 1
A konstatuojamoji dalis (nauja)

A. kadangi moksliniais tyrimais įrodyta, kad moterys ir vyrai nevienodai dažnai ir 
sunkiai suserga su netinkama mityba susijusiomis ligomis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gabriela Creţu

Pakeitimas 2
1 dalis

1. apgailestauja, kad Komisija Baltojoje knygoje priėmė lyčių atžvilgiu neutralų 
požiūrį ir prašo Komisijos ir organizacijų, vykdančių veiklos programą, skirtą 
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tinkamai mitybai, fiziniam aktyvumui ir sveikatingumui skatinti, atsižvelgti į vyrų ir 
moterų skirtumus, ypač renkant duomenis ir skleidžiant informaciją bei pažangiąją 
patirtį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Pakeitimas 3
1a dalis (nauja)
1a. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti informavimo ir paramos strategijas 

siekiant padėti išvengti nutukimo greitai priaugti svorio linkusioms visuomenės 
grupėms: asmenims, kurie meta rūkyti, vartoja apetitą skatinančius vaistus, 
nėščioms, žindančioms ar menopauzę išgyvenančioms moterims, imigrantams ir 
nepalankiausioje padėtyje esantiems asmenims;

Or. es

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 4
1a dalis (nauja)

1a. pabrėžia, kad svarbu teikti paslaugas atsižvelgiant į lytį siekiant mažinti lyčių 
nelygybę sprendžiant su netinkama mityba, antsvoriu ar nutukimu  susijusias 
sveikatos problemas; todėl mano, kad siekiant sudaryti moterims gydymosi sąlygas 
visais lygmenimis – nuo  pirminės iki specializuotos sveikatos priežiūros – reikėtų 
teikti su jų poreikiais suderintas paslaugas; ragina valstybes nares užtikrinti 
medicininės priežiūros saugumą nacionalinio draudimo neturintiems asmenims;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 5
1b dalis (nauja)

1b. atkreipia dėmesį į tai, kad visose valstybėse narėse vis daugiau nutukusių vaikų; 
ragina Komisiją ir valstybes nares apsvarstyti, kaip būtų galima tiekti sveikus maisto 
produktus kuo didesniam gyventojų skaičiui ir mokyti bei informuoti vaikus ir tėvus 
apie sveiką gyvenseną;

Or. en

Pakeitimą pateikė Roselyne Lefrançois

Pakeitimas 6
2 dalis

2. prašo Komisijos ir valstybių narių skatinti rengti informavimo kampanijas apie 
pavojus, kurių kyla vaikams per dažnai naudojantis naujomis informacijos ir ryšių 
technologijomis, o ypač žaidžiant vaizdo žaidimus, dėl kurių gali sumažėti jų fizinė ir 
sportinė veikla ir todėl susidaryti palankesnės sąlygos atsirasti antsvoriui;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anni Podimata

Pakeitimas 7
2 dalis

2. prašo Komisijos ir valstybių narių skatinti imtis prevencinių priemonių ir rengti 
informavimo kampanijas apie pavojus, kurių kyla naudojantis naujomis informacijos 
technologijomis, ypač žaidžiant kompiuterinius žaidimus, kurie trukdo mergaitėms ir 
berniukams socializuotis ir dalyvauti sportinėje veikloje ir dėl to susidaro palankios 
sąlygos atsirasti antsvoriui;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Marusya Ivanova Lyubcheva

Pakeitimas 8
2 dalis

2. prašo Komisijos ir valstybių narių skatinti rengti konkrečias mokymo ir informavimo 
kampanijas apie pavojus, kurių kyla naudojantis naujomis informacijos 
technologijomis, ypač žaidžiant kompiuterinius žaidimus, kurie trukdo mergaitėms ir 
berniukams socializuotis ir dalyvauti sportinėje veikloje ir dėl to susidaro palankios 
sąlygos atsirasti antsvoriui;

Or. en

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 9
2 dalis

2. prašo Komisijos ir valstybių narių skatinti rengti informavimo kampanijas apie 
pavojus, kurių kyla naudojantis naujomis informacijos technologijomis, ypač žaidžiant 
kompiuterinius žaidimus, kurie turi įtakos mergaičių ir berniukų socializacijai ir 
dalyvavimui sportinėje veikloje ir dėl to susidaro palankios sąlygos atsirasti 
antsvoriui;

Or. de

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Pakeitimas 10
2a dalis (nauja)

2a. ragina valstybes nares ir mados kūrėjų įmones nuspręsti derinti dydžius ir skatinti 
madų demonstravimo rengėjus rinktis manekenus, kurių svorio rodiklis, kaip 
rekomenduoja Pasaulio sveikatos organizacija, yra maždaug 18, kad nebūtų 
skleidžiami perdėto lieknumo grožio kriterijai, dėl kurių kyla pavojus susirgti, 
pavyzdžiui, anoreksija ar bulimija;

Or. es
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Pakeitimą pateikė Gabriela Creţu

Pakeitimas 11
2a dalis (nauja)

2a. džiaugiasi Komisijos ketinimu bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir 
suinteresuotosiomis šalimis siekiant rengti ir remti informavimo ir mokymo 
kampanijas; ragina Komisiją kaupti pagal lytį suskirstytus duomenis siekiant 
didesnio mokymo kampanijų veiksmingumo ir tikslingumo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 12
2a dalis (nauja)

2a. primena labai svarbų šeimos vaidmenį skatinant vaikus domėtis sveika gyvensena ir 
todėl ragina valstybes nares atkreipti tėvų dėmesį į sveikos mitybos ir sporto naudą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anni Podimata

Pakeitimas 13
3 dalis

3. prašo Komisijos užtikrinti, kad būsimoje Aukšto lygio darbo grupėje, kuri nagrinės 
mitybos ir fizinio aktyvumo klausimus, būtų tolygiai atstovaujama vyrams ir 
moterims, kad būtų galima tikslingiau spręsti problemas ir pateikti geresnius 
pasiūlymus atsižvelgiant į lytį, t. y. atskirai vyrams ir moterims;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Anni Podimata

Pakeitimas 14
4 dalis

4. džiaugiasi dėl to, kad numatyta 2010 m. įvertinti elgesio kodeksą vaikams skirtos 
komercinės komunikacijos apie maistą ir gėrimus srityje; pabrėžia svarbų reklamos ir 
prekybos vaidmenį mitybos įpročiams ir gyvenimo būdui ir ragina šiame sektoriuje 
imtis aktyvių ir atsakingų veiksmų bei bendradarbiauti su maisto pramonės atstovais 
kuriant sveikos mitybos produktų, ypač jei jie skirti vaikams, vartojimą skatinančią 
reklamą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Marusya Ivanova Lyubcheva

Pakeitimas 15
4 dalis

4. džiaugiasi dėl to, kad numatyta 2010 m. įvertinti elgesio kodeksą vaikams ir nėščioms 
ar žindančioms moterims skirtos komercinės komunikacijos apie maistą ir gėrimus 
srityje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 16
4a dalis (nauja)

4a. pabrėžia, kad siekiant išvengti su netinkama mityba, antsvoriu ar nutukimu 
susijusių sveikatos problemų reikėtų, kad suinteresuotosios šalys (žemės ūkio maisto 
pramonės, greitojo maitinimo įstaigų, mokymo institucijų atstovai, tėvai ir vaikai) 
imtųsi prevencinių priemonių daugelyje sričių (švietimo, transporto, mitybos, 
socialinės apsaugos ir pan.) ir kad taikant šiuos veiksnius jungiantį metodą būtų 
galima sėkmingiau vystyti šios srities politiką;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Anni Podimata

Pakeitimas 17
4a dalis (nauja)

4a. ragina valstybes nares skatinti maisto pramonės sektorių atstovus, viena vertus, 
etiketėse geriau nurodyti, kiek maisto produktuose cukraus, riebalų, druskos, 
sočiųjų riebalų ir transriebiųjų rūgščių, ir, kita vertus, – produktus gaminti iš 
sveikesnių sudedamųjų dalių;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anni Podimata

Pakeitimas 18
5 dalis

5. ragina valstybes nares, regionų ir vietos valdžios institucijas bei sporto asociacijas 
imtis iniciatyvos kurti erdvę, kurioje jauni žmonės galėtų užsiimti veikla gryname 
ore, fizinę ir sportinę veiklą padaryti prieinamą visiems ir skatinti bei sudaryti 
palankias sąlygas ja užsiimti, taip pat atsižvelgti į tai, ką labiau mėgsta moterys ir 
vyrai;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 19
5 dalis

5. ragina valstybes nares, regionų ir vietos valdžios institucijas bei sporto asociacijas 
fizinę ir sportinę veiklą padaryti prieinamą visiems ir skatinti bei sudaryti palankias 
sąlygas ja užsiimti kuo jaunesnio amžiaus, pavyzdžiui, mokykloje, taip pat atsižvelgti 
į tai, ką labiau mėgsta moterys ir vyrai;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Edite Estrela

Pakeitimas 20
5 dalis

5. ragina valstybes nares, regionų ir vietos valdžios institucijas bei sporto asociacijas 
fizinę ir sportinę veiklą padaryti prieinamą visiems ir skatinti bei sudaryti palankias 
sąlygas ja užsiimti atsižvelgiant į tai, ką galbūt labiau mėgsta moterys ir vyrai; 
atkreipia dėmesį į tai, kad dėl profesinio užimtumo ir šeiminių pareigų moterims 
dažnai sunku reguliariai užsiimti fizine veikla;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 21
5a dalis (nauja)

5a. ragina valstybes nares pasiūlyti tinkamą ir su amžiumi suderintą maitinimo tvarką 
mokyklų ir susivienijimų valgyklose ir atkreipti piliečių, ypač moterų, dėmesį į tai, 
kad svarbu sveikai maitintis visą gyvenimą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anni Podimata

Pakeitimas 22
5a dalis (nauja)

5a. ragina valstybes nares glaudžiai bendradarbiauti su vietos institucijomis ir 
mokyklomis ir numatyti švietimo programas, kurias rengiant būtų galima, viena 
vertus, atkreipti dėmesį į sveikos mitybos svarbą ir ją skatinti, kita vertus, skatinti 
jaunuolių fizinį aktyvumą ir atkreipti dėmesį į jo svarbą; primena, kad mokyklų 
valgyklose svarbu tiekti sveikus maisto produktus ir skatinti vartoti daugiau 
daržovių bei vaisių ir mažiau vartoti maisto produktų, kuriuose yra daug riebalų ir 
cukraus;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Anni Podimata

Pakeitimas 23
5b dalis (nauja)

5b. atkreipia dėmesį į būtinybę spręsti su mityba susijusias problemas imantis 
veiksmingų priemonių, pavyzdžiui, informuoti apie pavojų sveikatai ir skatinti fizinę 
veiklą, kad būtų galima kovoti su nutukimu, ypač vaikų, nuo pat ankstyvo amžiaus 
ir ypatingą dėmesį skirti vaikams, kilusiems iš nepalankių socialinių ir darbo sąlygų 
aplinkos;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Eva-Britt Svensson

Pakeitimas 24
5a dalis (nauja)

5a. ragina sporto susivienijimus atkreipti ypatingą dėmesį į tai, kad mergaitės praėjus 
paauglystei dažnai nustoja sportuoti ir mieliau stebi, kaip berniukai užsiima sportu; 
atkreipia dėmesį į tai, kad šie susivienijimai turėtų dėti daug pastangų, kad 
mergaitės ir jaunos moterys ir toliau domėtųsi ir užsiimtų įvairia sportine veikla;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Roselyne Lefrançois

Pakeitimas 25
6 dalis

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Marusya Ivanova Lyubcheva

Pakeitimas 26
6a dalis (nauja)

6a. ragina būtinai skirti ypatingą dėmesį tinkamai paauglių, ypač mergaičių, mitybai, 
nes jas reikėtų parengti būsimai motinystei ir atsakomybei šeimoje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anni Podimata

Pakeitimas 27
6a dalis (nauja)

6a. ragina būtinai pradėti kaupti duomenis apie kiekvienos valstybės narės vietos, 
regionų ir nacionaliniu lygmeniu įgyvendinamų įvairių iniciatyvų rezultatus ir juos 
lyginti Europos lygmeniu siekiant keistis gerąja patirtimi, skatinti priemones, kurias 
taikant pasiekta geriausių rezultatų, ir įdiegti padėties pokyčių stebėjimo sistemą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Pakeitimas 28
6a dalis (nauja)

6a. ragina Komisiją pirminės sveikatos priežiūros centruose skatinti motinas žindyti;

Or. es

Pakeitimą pateikė Edite Estrela

Pakeitimas 29
6a dalis (nauja)

6a. ragina valstybes nares skatinti, kad kuo daugiau gyventojų, įskaitant 
nepalankiausioje padėtyje esančias grupes, galėtų vartoti sveikus maisto produktus, 
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ir mažinti šių produktų kainas; taip pat ragina būtinai vienyti privataus sektoriaus 
atstovus, kad būtų galima lengviau skatinti sveiką gyvenseną;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Edite Estrela

Pakeitimas 30
6b dalis (nauja)

6b.  ragina valstybes nares atkreipti dėmesį į tai, kad nacionalinių sveikatos paslaugų 
srityje būtina skatinti konkrečias konsultavimo mitybos klausimais paslaugas 
nėščioms ir menopauzę išgyvenančioms moterims, nes tai du moters gyvenime 
svarbūs laikotarpiai, kai padidėja pavojus priaugti svorio;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Edite Estrela

Pakeitimas 31
6c dalis (nauja)

6c. mano, kad pirmiausia mažinti vaikų nutukimą mokyklose turėtų padėti už 
vaikų švietimą atsakingi asmenys ir todėl jie turėtų dalyvauti konkrečiose 
informavimo kampanijose, skirtose tinkamoms ir lengvai su kasdieniu vaikų 
gyvenimui suderinamoms priemonėms skatinti;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Edite Estrela

Pakeitimas 32
6d dalis (nauja)

6d. pabrėžia svarbų moterų vaidmenį ugdant šeimos mitybą ir svarbų jų 
vaidmenį kovoje su nutukimu, nes daugumoje šeimų būtent jos tiesiogiai 
dalyvauja renkantis maisto produktus;
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Or. pt

Pakeitimą pateikė Siiri Oviir

Pakeitimas 33
6a dalis (nauja)

6a.  ragina Komisiją ir valstybes nares įgyvendinant veiksmų programas sveikatos ir 
mitybos srityje labiau atsižvelgti į pavienių žmonių skirtumus ir ypatingą dėmesį 
skirti su asmeniniais poreikiais suderintoms regionų ir nacionaliniu lygmenimis 
rengiamoms mitybos programoms;

Or. et

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 34
6a dalis (nauja)

6a. ragina rengti visapusišką kampaniją, per kurią Europos Sąjunga galėtų geriau 
informuoti apie dėl nutukimo kylančius pavojus ir galėtų įsteigti informavimo 
centrą, į kurį gyventojai galėtų kreiptis ir kuriame jie galėtų gauti patarimų; pažymi, 
kad sveikos gyvensenos būdas susijęs su socialine ir etnine kilme, todėl į šią sąsają 
reikėtų atsižvelgti prieš imantis sveikos gyvensenos skatinimo priemonių;

Or. en

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 35
6b dalis (nauja)

6b. ragina Komisiją ir valstybes nares numatyti uždrausti prekybą nesveikais maisto 
produktais bent jau mokyklose;

Or. en
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