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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Baltosios knygos dėl Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu 
susijusioms sveikatos problemoms spręsti
(2007/2285(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į „Baltąją knygą dėl Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu 
susijusioms sveikatos problemoms spręsti“ (COM(2007)0279),

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. vasario 1 d. rezoliuciją dėl sveikos mitybos ir fizinio 
aktyvumo skatinimo1,

– atsižvelgdamas į 2007 m. rugsėjo 17–20 d. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 
Europos regioninio komiteto Belgrade patvirtintą antrąjį PSO Europos veiksmų planą dėl 
maisto ir mitybos politikos ir į 2006 m. PSO regioninio biuro patvirtintą Europos kovos su 
nutukimu chartiją,

– atsižvelgdamas į PSO Europos ministrų konferencijoje, vykusioje 2006 m. lapkričio 15–
17 d. Stambule, priimant kovos su nutukimu chartiją nustatytus tikslus,

– atsižvelgdamas į 2004 m. gegužės 22 d. Pasaulio sveikatos asamblėjos 57-ojoje sesijoje 
priimtą Pasaulinę mitybos, fizinio aktyvumo ir sveikatos strategiją,

– atsižvelgdamas į Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų Tarybos 
2005 m. birželio 3 d. išvadas dėl nutukimo, mitybos ir fizinės veiklos,

– atsižvelgdamas į 2006 m. Kopenhagoje vykusio PSO regioninio biuro posėdžio „Fizinė 
veikla ir sveikata Europoje: faktai veiksmams“ išvadas,

– atsižvelgdamas į Komisijos baltąją knygą „Baltoji knyga dėl sporto“ (COM(2007)0391),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto ir Vidaus 
rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomones (A6-0000/2007),

A. kadangi vis smarkiau plinta antsvorio ir nutukimo epidemija ir tai yra pagrindinės Europos 
sergamumo priežastys,

B. kadangi, pasak PSO, daugiau nei 50 proc. Europos suaugusių žmonių turi antsvorio arba 

                                               
1 Priimti tekstai, P6_TA (2007)0019.
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yra nutukę,

C. kadangi daugiau nei 3 mln. vaikų yra nutukę ir beveik 22 mln. vaikų turi antsvorio ir šie 
skaičiai nuolat auga,

D. kadangi Europos piliečiai gyvena „tukinančioje“ aplinkoje, kur daug energijos turinčių 
produktų vartojimas ir sėslus gyvenimo būdas didina nutukimo riziką,

E. kadangi fizinis aktyvumas yra svarbiausia prevencijos nuo antsvorio priemonė, su 
susirūpinimu pažymėdamas, kad kas trečias europietis visai nesimankština laisvalaikiu, o 
vidutinis europietis daugiau nei penkias valandas per dieną praleidžia sėdėdamas,

F. kadangi PSO Europos kovos su nutukimu chartijoje nustatė tikslą pasiekti matomą 
pažangą kovojant su vaikų nutukimu per ateinančius ketverius penkerius metus ir 
vėliausiai iki 2015 m. pasiekti nutukimo augimo tendencijos virtimą mažėjimo tendencija,

G. kadangi antsvorio ir nutukimo problemos turėtų būti sprendžiamos taikant holistinį 
metodą, veikiant visose vyriausybių politikos srityse ir įvairiais vyriausybiniais lygiais, 
ypač nacionaliniu ir vietiniu lygmenimis,

H. primindamas problemos socialinį aspektą ir ypač tai, kad didžiausias antsvorio ir 
nutukimo lygis fiksuojamas žemiausiose socialinėse ekonominėse grupėse; su 
susirūpinimu pažymėdamas, kad nutukimas gali padidinti sveikatos ir socialinę 
ekonominę nelygybę,

I. palankiai vertindamas visas daugelio suinteresuotųjų šalių iniciatyvas, skirtas gerinti 
dialogą, keitimąsi geriausios praktikos pavyzdžiais ir savireguliaciją, pavyzdžiui, ES 
veiklos programą, skirtą tinkamai mitybai, fiziniam aktyvumui ir sveikatai skatinti ir 
Darbo grupę dėl sporto ir sveikatos bei ES tinklą „Sveikatą gerinantis fizinis aktyvumas“
(angl. HEPA),

J. primindamas svarbą įvairių tradicinių virtuvių, kurios turėtų būti išsaugotos kaip mūsų 
kultūrinio palikimo dalis ir skatinamos kaip tinkamos alternatyvos greitojo maisto ar 
pusfabrikačių vartojimo maistui kultūrai,

K. primindamas blogėjančią padėtį rinkodaros sektoriuje ir tai, kad maisto reklama užima 
maždaug pusę viso reklamos laiko televizijoje vaikų žiūrimu laiku, o trys ketvirtadaliai 
tokios reklamos reklamuoja didelio kaloringumo ir mažo maistingumo maisto produktus; 
su susirūpinimu pažymėdamas naujas rinkodaros formas, kurioms naudojamos visos 
technologinės priemonės, ypač vadinamieji reklaminiai žaidimai, įskaitant mobiliuosius 
telefonus, žinučių siuntimą, vaizdo žaidimus ir interaktyvius žaidimus internete,

1. džiaugiasi dėl Baltosios knygos dėl mitybos, kuri yra pradinis nutukimo augimo 
sustabdymo Europoje atskaitos taškas;

2. mano, kad geriausias kovos su ES gyventojų nutukimu būdas yra daugelio lygių išsamaus 
metodo taikymas;
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3. remia Aukšto lygio grupės dėl mitybos ir fizinio aktyvumo įsteigimą ir Europos sveikatos 
tyrimo apklausos būdu (angl. EHIS) sukūrimą, manydamas, kad tai bus veiksmingos 
priemonės politikos formuotojams ir visiems susijusiems veikėjams pagerinti savo žinias 
ir keistis geriausios praktikos pavyzdžiais;

4. pripažįsta esminį savireguliavimo vaidmenį ir efektyvumą; 

5. tačiau ragina imtis labiau apčiuopiamų priemonių, ypač nukreiptų į vaikus ir kitas rizikos 
grupes, pavyzdžiui, pagyvenusius asmenis, ypač moteris, neįgaliuosius, neturtingus 
asmenis ir bedarbius;

6. apgailestauja, kad Baltojoje knygoje trūksta griežtų iniciatyvų, skirtų žymiai sumažinti 
nutukimo augimo lygį per artimiausius ketverius penkerius metus, kaip tai nustatė PSO;

7. ragina regionus ir vietines institucijas kurti „palankias aktyvumui bendruomenes“, ypač 
vykdant miesto planavimą: tai galima pasiekti sujungiant prekybos ir gyvenamųjų zonų
plėtrą, steigiant mokyklas, viešojo transporto priemones ir prieinamą sporto infrastruktūrą 
tiesiant dviračių ir pėsčiųjų takus ir stengiantis išvengti „aplinkosaugos rizikos veiksnių“, 
pavyzdžiui, greitojo maisto įstaigų koncentracijos, kliūčių fiziniam aktyvumui, šaligatvių, 
parkų ir poilsio zonų nebuvimo; pripažįsta, kad nusikalstamumo mažinimas yra svarbi
fizinės veiklos lauke, ypač tarp vaikų ir pagyvenusių asmenų, skatinimo priemonė; ragina 
savivaldybes skatinti tinklą „Miestai už sveiką gyvenimo būdą“, kuris leistų imtis bendrų 
kovos su nutukimu veiksmų;

8. pabrėžia, kad Europos Sąjunga turėtų imtis vadovaujančio vaidmens formuojant bendrą 
metodą ir skatinant derinimą tarp valstybių narių; mano, kad svarbi Europos pridėtinė 
vertė gali būti sukurta taikant šias priemones: vartotojų informavimą, švietimą dėl sveikos 
mitybos, reklamą žiniasklaidoje, žemės ūkio produktų gamybą ir maisto ženklinimą;

9. pabrėžia, kad būtina suteikti specialų finansavimą MVĮ, kad jos, vystydamos naujus 
produktus, informavimo sistemas ir ženklinimą, galėtų prisidėti prie nutukimo 
sumažinimo tikslo pasiekimo;

Mūsų prioritetas: vaikai

10. ragina Komisiją ir visus veikėjus kovai su nutukimu nuo ankstyvo amžiaus suteikti 
pirmenybę;

11. ragina vykdyti informavimo kampanijas, kurios didintų nėščių moterų suvokimą apie 
sveikos mitybos ir maitinimo krūtimi bent šešis mėnesius svarbą; primena, kad devynis 
mėnesius krūtimi maitintų kūdikių rizika nutukti yra 31 proc. mažesnė;

12. ragina Komisiją ir valstybes nares nustatyti ekspertų parengtas gaires, kaip pagerinti fizinį 
aktyvumą jau ikimokykliniame amžiuje, ir jau šiame ankstyvame amžiuje skatinti 
švietimą apie sveiką mitybą;

13. mano, kad norint užtikrinti, jog fizinis aktyvumas ir sveika mityba taptų vaiko elgesio 
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dalimi, svarbiausių veiksmų reikia imtis mokyklos lygmeniu; ragina Komisiją parengti 
gaires dėl mitybos politikos krypčių mokykloje ir dėl švietimo apie sveiką mitybą
skatinimo;

14. taip pat ragina valstybes nares, vietos valdžios institucijas ir mokyklų vadovybę prižiūrėti 
ir gerinti mokyklos maitinimo kokybę ir standartus ir iš naujo įvertinti porcijų dydžius; 
ragina visiškai uždrausti daug riebalų, druskos ar cukraus turintį maistą ir gėrimus; ragina 
vietoj jų pardavimo automatuose pardavinėti šviežius vaisius ir daržoves; ragina valstybes 
nares užtikrinti, kad daugiau pamokų būtų skirta fizinei veiklai ir būtų parengti naujų 
viešųjų sporto centrų statybos planai;

15. mano, kad yra labai svarbu, jog mokyklose būtų uždrausta bet kokia vadinamųjų HSSF
produktų (turinčių daug cukraus, druskos, riebalų) reklama; ragina visas sporto 
organizacijas ir komandas savanoriškai įsipareigoti skatinti sveiką mitybą ir fizinį 
aktyvumą ir ragina jas vengti reklamuoti ir skatinti mažos maistinės vertės maistą;

16. džiaugiasi dėl bendrosios rinkos organizavimo (CMO) reformos, po kurios mokykloms 
bus teikiama daugiau vaisių ir daržovių, su sąlyga, kad bus kontroliuojama šių produktų 
kokybė ir cheminis saugumas; ragina svariau remti organinę gamybą;

17. džiaugiasi dėl ES iniciatyvų, pavyzdžiui, tinklalapio „ES mini virėjai“ sukūrimo ir 
2007 m. lapkričio 8 d. paskelbimo ES sveikos mitybos ir sveiko maisto ruošimo diena; 
pataria organizuoti informavimo kampanijas, kurių metu būtų didinimas supratimas apie 
daug energijos teikiančių produktų ryšį su fiziniu aktyvumu, kurio reikia sudeginti iš tokių 
produktų gautoms kalorijoms;

Sveikų produktų sąmoningas pasirinkimas ir prieinamumas

18. labai džiaugiasi dėl gamintojų savanoriškai prisiimtų įsipareigojimų maisto sudėtyje 
atsižvelgti į sveiko maisto kriterijų;

19. ragina uždrausti transriebalų rūgštis ir ragina ES valstybes nares vadovautis geriausios 
praktikos pavyzdžiais kontroliuojant maisto sudėtį (pavyzdžiui, druskos kiekį); vis dėlto 
pažymi, kad turėtų būti suteiktos specialios išimtys nustatytos kilmės (angl. PDO) ir 
geografinių požymių turintiems (angl. PGI) bei tradiciniams produktams, siekiant 
išsaugoti originalius receptus;

20. ragina valstybes nares skatinti kuponų, skirtų gauti šviežių vaisių ir daržovių ir galiojančių 
tik patvirtintose vietinėse prekyvietėse, kad būtų užtikrinta produktų kokybė, dalijimą 
mažas pajamas turintiems asmenims, ypač pagyvenusiems asmenims ir moterims su 
vaikais;

21. ragina pramonę iš naujo nustatyti vienos porcijos dydžius, pasiūlant didesnį mažesnių 
porcijų pasirinkimą; ragina prekybos centrus, restoranus ir greitojo maisto operatorius 
skatinti organinių produktų prieinamumą tinkamomis kainomis;
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22. prašo Komisijos paspartinti 1990 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyvos dėl maisto produktų 
maistingumo ženklinimo1 persvarstymą, užtikrinant, kad ženklinimas būtų prasmingas ir 
lengvai suprantamas vartotojui;

Žiniasklaida ir reklama

23. ragina žiniasklaidos sektoriaus operatorius savanoriškai žiniasklaidoje vengti bet kokios 
rinkodaros praktikos, kuri apima vaikams siūlomą „nesveiką maistą“; ragina intelektinės 
nuosavybės savininkus nesuteikti leidimų naudoti animacinių filmų personažus tokio 
maisto reklamai;

24. supranta žiniasklaidos reikšmę informuojant, šviečiant ir įtikinant laikytis sveikos ir 
suderintos mitybos; nepaisant to, mano, kad nepakanka pasiūlyme dėl Direktyvos dėl 
„Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugos be sienų“2 patvirtinto metodo, grindžiamo 
savanoriškumo principu;

25. ragina nesveiko maisto reklamai, nukreiptai į vaikus, nustatyti laiko apribojimus; tvirtai 
įsitikinęs, kad menkos maistinės vertės produktų slėpimo filmuose ir animaciniuose 
filmuose problemą taip pat reikėtų spręsti Europos lygiu;

26. ragina įsteigti specialiai į vaikus nukreiptos reklamos priežiūrai skirtą instituciją;

Sveikatos priežiūra ir moksliniai tyrimai

27. pripažįsta, kad bendrosios praktikos gydytojai turi būti informuojami apie jiems tenkantį 
pagrindinį ankstyvos diagnozės dėl gresiančio asmenims antsvorio nustatymo vaidmenį ir 
kad šie gydytojai turėtų būti pagrindiniai veikėjai kovojant su nutukimo epidemija;

28. tvirtai įsitikinęs, kad būtina visiškai pripažinti medicinos profesines kvalifikacijas 
„klinikinis dietologas“ ir „mitybos specialistas“; ragina visas valstybes nares skatinti šių 
gydytojų darbą mokyklose ir visose darbo vietose;

29. ragina Komisiją skatinti geros medicininės praktikos pavyzdžius ir vykdyti informavimo 
kampanijas apie su nutukimu, ypač pilvo nutukimu, susijusią riziką; ragina Komisiją teikti
informaciją apie naminių dietų pavojus, ypač jei laikantis tokių dietų vartojami vaistai nuo 
nutukimo be gydytojo recepto;

30. džiaugiasi, kad 7-ojoje pagrindų programoje, skirtoje sveikatai, diabeto ir nutukimo 
klausimams suteikta pirmenybė;

0

0      0

                                               
1  OL L 276, E 1990 10 6, p. 40.
2 COM(2005)0646 ir COM(2007)0170 - 2005/0260(COD).
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31. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pasaulinė antsvorio ir nutukimo problema pasiekė epidemijos lygį ir kelia rimtą grėsmę 
žmonių sveikatai.

Todėl norėdami išspręsti šią problemą privalome imtis aiškių priemonių visais lygiais. Kovai 
su nutukimu, ypač tarp vaikų, turi būti suteikta pirmenybė tarptautiniu, Europos, nacionaliniu 
lygiais ir šių veiksmų turi bendrai imtis savivaldybės, mokyklos ir šeimos, taip pat pramonė,
sveikatos ir gerovės užtikrinimo profesijų atstovai.

Nutukimas yra vienas daugiausia mirčių lemiančių reiškinių, jis siejamas su daugeliu 
chroniškų ligų, įskaitant 2 tipo diabetą, širdies ligas, aukštą kraujospūdį, infarktą ir tam tikras 
insulto formas.

Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos, daugiau nei 1000 mln. žmonių turi antsvorio, daugiau 
nei 300 mln. žmonių yra nutukę. Šio reiškinio mastas Europoje kelia dar didesnį 
susirūpinimą: daugiau nei pusė Europos gyventojų turi antsvorio, o apie 6 proc. su sveikata 
susijusių išlaidų tiesiogiai siejamos su nutukimu.

Vis daugiau vaikų yra nutukę (22 mln. vaikų Europoje yra nutukę); todėl būtina sutelkti 
dėmesį į PSO tikslą sustabdyti nutukimo lygio didėjimą per ateinančius ketverius ar penkerius 
metus, o 2015 m. pasiekti, kad nutukimo lygis imtų mažėti.

Pranešėja įsitikinusi, kad Europa galėtų sukurti pridėtinę vertę koordinuodama kovos su 
nutukimu Europos politiką, o vienas iš būdų pasiekti žymią pažangą yra geriausios praktikos 
pavyzdžių ieškojimas ir keitimasis tokiais pavyzdžiais Europos lygiu.

Todėl pranešėja džiaugiasi dėl Komisijos ketinimų dėl nutukimo imtis integruoto metodo, 
sutelkiant visas politikos kryptis įvairiais valdymo lygiais. Be jokios abejonės, norint 
veiksmingai išspręsti problemą, būtina dalyvauti privačiajam sektoriui.

Tačiau, atsižvelgdama į Europos Parlamento rezoliucijoje dėl Žaliosios knygos (P6_TA 
(2007)19) išreikštą nuomonę, pranešėja mano, kad Baltosios knygos tekstas turėtų būti 
konkretesnis, ypač pateikiant Europos teisėkūros priemones, kurios galėtų padėti kovoti su 
nutukimu, jei tokios priemonės būtų aiškesnės.

Pranešėjos nuomone, daugiasektorinis bendradarbiavimas su pramone gali duoti puikių 
rezultatų. Komisijos pasirinkta priemonė, Europos veiklos programa, skirta tinkamai mitybai, 
fiziniam aktyvumui ir sveikatai skatinti, be jokios abejonės, padės įtraukti susijusius 
operatorius į veiklos, kuri leis geriau įvertinti kalorijų kiekį produktuose, įgyvendinimą. Kita 
vertus, šis pasiūlymas toli gražu nėra pakankamas; siūlomo metodo veiksmingumo 
įvertinimas bus atliekamas tik 2010 m., todėl toks siūlomas „palaukime ir pamatysime“ būdas 
nedera su vaikų nutukimo lygio sumažinimo per ateinančius penkerius metus tikslu, kurį 
pasiūlė PSO savo antrajame Europos veiksmų plane dėl maisto ir mitybos politikos 2007–
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2012 m. 

Pagal 2007 m. metinį ES veiklos programos pranešimą 31 veiklos programos narė 
įsipareigojo įgyvendinti 203 politikos priemones. Prisiimti įsipareigojimai (34 proc. 
gamintojų, 24 proc. NVO ir 14 proc. platinimo sektoriaus) daugiausia yra susiję su „sveiko 
gyvenimo būdo skatinimu“, „švietimu ir mityba“ ir „fiziniu aktyvumu“.

Įsipareigojimai dėl maistingumo ženklinimo (17 proc.) ir reklamos ir rinkodaros (11 proc.)
yra labai svarbūs ir, pranešėjos nuomone, iš šių įsipareigojimų būtų galima pasisemti įdomių 
idėjų privalomų Europos teisės aktų (kurių nebegalima atidėlioti) nuostatoms dėl 
maistingumo ženklinimo ir reklamos persvarstyti.

Kaip pabrėžė patys Komisijos atstovai, sporto organizacijos turėtų taip pat dalyvauti Europos 
veiklos programoje, galbūt pasižadėdamos atsisakyti rėmėjų, kurie siejami su kaloringais 
produktais.

Tęsdama mintį apie savanoriškumo metodą, pranešėja džiaugiasi, kad buvo sukurta Aukšto 
lygio grupė dėl mitybos ir fizinės veiklos, nes tai sudarys sąlygas valstybėms narėms keistis 
patirtimi ir skatins taikyti geriausios praktikos pavyzdžius. Kuo daugiau pastangų reikia dėti į 
politikos krypčių, kurios skirtos sumažinti dietinių medžiagų, kurių perteklius gali būti 
kenksmingas sveikatai, kiekius. Taip teigdama pranešėja turi omenyje 2003 m. Danijos 
įstatymą, kuriuo iki 2 proc. ribojamas transriebalų kiekis maiste, o daug Europos Parlamento 
narių pakartotinai pripažino šį ribojimą kaip sektiną pavyzdį visose valstybėse narėse. Kitas 
pavyzdys galėtų būti druskos kiekio mažinimo politikos kryptys, pavyzdžiui, Airijoje, kur 
tokią politikos kryptį skatina Nacionalinė maisto saugos tarnyba (angl. FSAI), o tokios 
politikos tikslas – iki 2010 m. pasiekti, kad druskos dienos norma neviršytų 6 gramų. 
Minėtoje aukšto lygio grupėje visos valstybės narės galėtų dalytis panašia patirtimi.

Socialinis aspektas

Netinkama mityba ir nutukimas apima daug veiksnių, iš kurių negalima neatsižvelgti į kainą, 
prieinamumą ir žinias. Būtina nepamiršti, kad daugeliu atvejų maisto produkto kaina yra 
proporcinga jo kokybei.

Todėl nekeista, ypač kalbant apie moteris, kad tarp neturtingesniųjų nutukimas yra apie šešis 
kartus dažnesnis negu tarp labiau pasiturinčiųjų.

Neabejotina, kad didelio kaloringumo, bet prastos maistinės vertės maistas dažnai 
pasirenkamas dėl ekonominių sumetimų.

Todėl pranešėja įsitikinusi, kad asmenims išduodamų kuponų forma reikėtų teikti pagalbą 
remtinoms grupėms. Be to, reikėtų pastatyti, ypač vargingesniuose rajonuose, maisto 
prekyvietes, kuriose būtų parduodami natūralūs produktai (ypač vaisiai ir daržovės) 
„socialine“ kaina, be abejo, nepamirštant visų būtinų maisto kokybės ir saugumo garantijų.

Vaikai
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Vienas iš Baltosios knygos prioritetų turėtų būti mažinti vaikų nutukimą. Labai svarbu, kad 
mūsų kartos turėtų sveiką ateitį.

Siekiant sveiko vystymosi, būtina atsižvelgti į šiuos veiksnius: maitinimą krūtimi, švietimą 
apie sveiką mitybą ir, svarbiausia, fizinį aktyvumą jau ikimokykliniame amžiuje.

Svarbiausias šviečiamasis vaidmuo, įskaitant su mityba susijusius aspektus, tenka tėvams ir 
šeimai, jiems paramą turėtų teikti nacionalinių sveikatos apsaugos institucijų organizuojamos 
plačios informavimo kampanijos, vietinės sveikatos priežiūros paslaugos ir įvairios pramonės 
šakos.

Tačiau atsižvelgiant į tai, kad vaikai vis daugiau laiko praleidžia mokyklose, būtent mokyklos 
galėtų tapti pagrindiniu bendrų kovos su nutukimu veiksmų taikiniu.

Pirmiausia valstybės narės turėtų įdiegti būtinas nuostatas dėl privalomos vaikų fizinės 
veiklos, kuri truktų bent 30 minučių per dieną, kaip rekomenduoja PSO. Dėl to reikėtų 
pakankamai laiko skirti fiziniam lavinimui kiekvieną dieną.

Reikėtų imtis ir kitų priemonių: persvarstyti porcijų dydžius ir patikrinti maisto kokybę bei 
maistinę vertę mokyklose; panaudoti mokyklų valgyklas švietimui apie tinkamą mitybą; 
suteikti pakankamai priemonių, kurios sudarytų sąlygas užsiimti fizine veikla per pertraukas
(sporto aikštynais ir sporto salėmis turėtų būti galima naudotis ir ne per pamokas); parengti 
vadovėlių, kuriuose būtų mokoma mitybos ir su ja susijusių procesų; uždrausti per daug 
riebalų, druskos ar cukraus turinčių produktų prekybą mokyklų bufetuose ir, svarbiausia, 
automatuose; sukurti mokinių lydėjimo į mokyklą ir iš mokyklos pėsčiomis paslaugą.

Be to, mokyklose ir darbo vietose turėtų dirbti mitybos specialistas ar dietologas.

Pranešėjos nuomone, taip pat labai svarbu vengti bet kokios nesveiko maisto reklamos, 
įskaitant renginių rėmimą, ar tokio maisto gaminių dovanų ar nemokamų pavyzdžių dalijimo 
ne mokyklos patalpose. 

Kita vertus, pranešėjai nerimą kelia atvejai, daugiausia ne Europos valstybėse, kai mokyklos 
nužengė per toli ir kūno masės indeksą (KMI) įtraukė į galutinį vaiko veiklos įvertinimą. 
Pranešėja įsitikinusi, kad tokia praktika netinka kovoti su nutukimu ir netgi priešingai –
skatina didelę diskriminaciją vaikų, kurie dėl antsvorio gali susidurti su socializacijos 
problemomis, atžvilgiu.

Būtų daug naudingiau įtikinti vaikus eiti teisingu keliu, t. y. skatinti juos valgyti protingai.

Be to, pramonės atstovai turėtų savanoriškai įsipareigoti sumažinti daugiausia vaikams skirtų 
produktų kalorijų skaičių arba porcijų dydį.

Kalbėdama apie teiginių dėl maisto produktų sveikatingumo reglamentą, pranešėja nori
pasinaudoti galimybe ir pranešime pakartoti, kad EFAS ir Komisija privalo prioritetine tvarka 
atlikti teiginiais apie sveikatingumą pažymėtų vaikų maisto produktų mokslinį įvertinimą, kad 
netinkamos maistinės vertės produktai nebūtų reklamuojami ir skatinami naudojantis 
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neteisingų teiginių apie maisto sveikatingumą įtaka.

Pagyvenę asmenys ir neįgalieji

Pranešėja tvirtai įsitikinusi, kad reikėtų imtis specialių priemonių, kurios sudarytų sąlygas 
aprūpinti maistu ir gėrimais pažeidžiamas grupes, pavyzdžiui, pagyvenusius asmenis, ypač 
vienišus, kurie kenčia nuo su netinkama mityba, dehidratacija ir pan. susijusių problemų. 
Reikėtų vykdyti kampanijas, kurių metu menopauzę išgyvenančios moterys būtų įspėjamos 
apie būtinybę reguliuoti savo svorį, siekiant užtikrinti, kad su hormonais susiję riebalai
nevirstų daugiausia pilvo riebalais, nes tai kelia didelę grėsmę sveikatai.

Neįgaliesiems turėtų būti skirtos paslaugos, įrenginiai ir programos, kurios, be kita ko, 
sudarytų jiems sąlygas užsiimti sportine ir judėjimo veikla.

Vietinė valdžia

Nutukimo prevencija visais gyvenimo etapais yra ne tik sveikatos problema – ši prevencija 
apima ir svarbius kultūrinius bei socialinius aspektus, kurių negalima ignoruoti.

Dėl to daugeliu lygių reikia taikyti bendrą metodą, ir svarbiausi veikėjai šioje veikloje turėtų 
būti vietos valdžios institucijos ir politikos kūrėjai.

Reikia iš naujo apsvarstyti miestų planavimą, pirmenybę teikiant parkams, viešosioms sporto 
salėms ir aikštynams, dviračių ar kitokių fizinę veiklą apimančių transporto priemonių 
takams, taigi – skirti lėšų reguliariai fizinei veiklai kiekvieną dieną.

Taip pat būtų galima paeksperimentuoti reguliuojant greitojo maisto taškų sutelkimą tam 
tikrose zonose ir suteikiant būtinas vietas nedideliems organinių ar tradicinių produktų 
pardavėjams.

Vietinės valdžios institucijos turėtų aktyviai ginti sveiką gyvenimo būdą, kuris nukreiptas į 
sąmoningą vartojimą. Be to, ES turėtų remti tinklus, kurie jungtų didmiesčius ir miestus, 
siekiančius įtikinti savo gyventojus sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo nauda.

Pagalba MVĮ

Reikėtų atsižvelgti į MVĮ ir kitų žemės ūkio produktų sektoriuje dirbančiųjų poreikius.

Negali būti jokios tikros pažangos, ypač dėl mokslinių tyrimų ir sveikų, maistingų naujų 
produktų kūrimo, jei pagrindiniams tokių pokyčių veikėjams nebus suteikta priemonių (iš 
dalies ir pinigų) tokiai veiklai.

Todėl pranešėja siūlo specialias rėmimo priemones, kurios skatintų ir teiktų pagalbą MVĮ, 
kurios siekia pagerinti savo produktus arba vartotojų suvokimą apie tokių produktų maistinę 
vertę.

Sportas
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Atsižvelgiant į PSO rekomendaciją, visiems Europos piliečiams turėtų būti sudarytos sąlygos 
užsiimti fizine veikla bent 30 minučių per dieną. Baltojoje knygoje dėl sporto pateiktos 
iniciatyvos ir bendradarbiavimas su sporto asociacijomis turėtų sudaryti galimybes ES 
parengti veiksmingas gaires dėl fizinės veiklos ir įtraukti jas į ES finansuojamas programas, 
t. y. Septintąją mokslinių tyrimų pagrindų programą, 2008–2013 m. sveikatos programą, 
programas „Veiklus jaunimas“ ir „Aktyvus pilietiškumas“, taip pat skatinti fizinius pratimus 
natūralioje aplinkoje (LIFE+ programa).

Kaip minėta, taip pat labai svarbu, kad sporto organizacijoms būtų geriau atstovaujama 
Europos veiklos programoje, skirtoje tinkamai mitybai, fiziniam aktyvumui ir sveikatai 
skatinti.

Moksliniai tyrimai

Jūsų pranešėja džiaugiasi, kad „diabetas ir nutukimas“ buvo įtraukti į prioritetines mokslinių 
tyrimų sritis septintojoje pagrindų programoje. Svarbiausia yra nustatyti nutukimo priežastis, 
spėjamai įtaką darančius virusinius ir genetinius veiksnius ir tam tikrų medžiagų (pvz., 
mononatrio glutamato) vaidmenį.

Taip pat reikia ištirti nutukimo medicininį gydymą ir prevencijos bei gydymo klinikines 
procedūras, kurios turėtų būti grindžiamos didžiausiu įmanomu paciento sveikatos apsaugos 
laipsniu.

Reklama

Daugelyje tyrimų buvo nustatyta, kad viena iš nutukimo priežasčių, ypač tarp vaikų, yra daug 
riebalų, cukraus ar druskos turinčių produktų reklama. Į vaikus nukreipta reklama ne tik 
transliuojama per televiziją, bet vykdoma ir per mobiliuosius telefonus, internetą, sporto ar 
kultūros renginių rėmimo forma. Dažnai žiniai perduoti pasitelkiami animacinių filmų herojai 
ar įžymybės. Nors pranešėja vertina pramonės ir žiniasklaidos savireguliavimo pastangas, ji 
nemano, kad Direktyvoje „Televizija be sienų“ nustatytas kompromisas gali būti vertinamas 
patenkinamai. Pranešėja norėtų, kad į vaikus nukreiptos reklamos kiekis būtų ribojamas ir
nustatytas tam tikras laikas, kada tokią reklamą būtų galima rodyti.

Pranešėja tikisi, kad Komisija norės iš naujo apsvarstyti kovos su nutukimu strategiją, kad 
būtų specialiai atsižvelgta į reklamos ir rinkodaros priemonių aspektus.

Tradicinių produktų apsauga

Nagrinėdama platų tradicinių produktų apsaugos klausimą, pranešėja mano privalanti 
pabrėžti, kad šie produktai turi būti saugomi, nes jie yra Europos žmonių tradicinio kultūrinio 
paveldo dalis. Todėl pranešėja mano, kad tradiciniai receptai turi būti išsaugoti, net kovos su 
nutukimu metu ketinant pakeisti produktus.
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