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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Balto grāmatu attiecībā uz uzturu, lieko svaru un veselības jautājumiem, kas saistīti 
ar aptaukošanos
(2007/2285(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā „Balto grāmatu par Eiropas stratēģiju attiecībā uz uzturu, lieko svaru un 
veselības jautājumiem, kas saistīti ar aptaukošanos” (COM(2007)0279),

– ņemot vērā 2007. gada 1. februāra rezolūciju par veselīga uztura un fiziskās aktivitātes 
veicināšanu1,

– ņemot vērā PVO otro Eiropas rīcības plānu par pārtikas un uztura politiku 2007.–
2012. gadam, kuru PVO Eiropas reģionālā komiteja pieņēma Belgradā 2007. gada 17.–
20. septembrī, kā arī Eiropas Harta par aptaukošanās novēršanu, kuru 2006. gadā pieņēma 
PVO reģionālais birojs,

– ņemot vērā mērķus, kurus 2006. gada 15.–17. novembrī Stambulā notikušajā PVO Eiropas 
ministru konferencē pieņēma ar Eiropas Hartu par aptaukošanās novēršanu,

– ņemot vērā Uztura, fizisko aktivitāšu un veselības globālo stratēģiju, kuru 2004. gada 
22. maijā pieņēma 57. Pasaules veselības asamblejā,

– ņemot vērā Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu padomes 
2005. gada 3. jūnija secinājumus „Aptaukošanās, uzturs un fiziskā aktivitāte”,

– ņemot vērā 2006. gadā Kopenhāgenā notikušās PVO Reģionālā biroja sanāksmes 
secinājumus „Fiziskā aktivitāte un veselība Eiropā — fakti rīcībai”,

– ņemot vērā Komisijas „Balto grāmatu par sportu” (COM(2007)0391),

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu, kā 
arī Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas, Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komitejas un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumus 
(A6-0000/2007),

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

B. tā kā saskaņā ar PVO datiem vairāk nekā 50 % pieaugušo Eiropā cieš no liekā svara vai 
aptaukošanās;

                                               
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0019.
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C. tā kā no aptaukošanās cieš 3 miljoni bērnu un liekais svars ir vairāk nekā 22 miljoniem 
bērnu, un šie skaitļi strauji pieaug; 

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

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;

F. uzskatot, ka PVO ar Eiropas Hartu par aptaukošanās novēršanu ir noteikusi mērķi gūt 
ievērojamus panākumus bērnu aptaukošanās apkarošanā tuvāko četru vai piecu gadu laikā 
un vēlākais līdz 2015. gadam panākt pretēju tendenci;

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;

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;

I. atzinīgi vērtējot visas iniciatīvas, kurās ir iesaistītas daudzas ieinteresētās puses, lai 
uzlabotu dialogu, paraugprakses apmaiņu un pašregulējumu, piemēram, ES Uztura, 
fiziskās aktivitātes un veselības rīcības platformu, kā arī Sporta un veselības darba grupu 
un EiropasVeselību veicinošo fizisko aktivitāšu tīklu (HEPA);

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;

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;

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

2. uzskata, ka vispatveroša daudzlīmeņu pieeja ir labākais veids, kā apkarot ES iesdzīvotāju 
aptaukošanos;

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;
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4. atzīst pašregulējuma lielo nozīmi un efektivitāti;

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;

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

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;

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, laiksaimniecības produktu un pārtikas marķēšana;

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

Mūsu priotitāte — bērni

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

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 %;

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;

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;

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 
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fiziskām aktivitātēm, un sagatavot plānus jaunu sabiedrībai pieejamu sporta objektu 
celtniecībai;

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;

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;

17. 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;

Apzināta izvēle un veselīgu produktu pieejamība

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

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;

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 producijas tirgos, nodrošinot produktu uzturvērtības 
kvalitāti;

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;

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

Plašsaziņas līdzekļi un reklāma

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;

                                               
1  OV L 276, 6.10.1990., 40. lpp.
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24. apzinās, ka plašsaziņas līdzekļiem ir liela loma patērētāju informēšanā, izglītošanā un 
pārliecināšanā par veselīgu un līdzsvarotu uzturu;

nevertheless considers the voluntary approach adopted in the proposal for a directive on 
‘Audiovisual media services without frontiers’1 insufficient;

tomēr uzskata, ka direktīvā par 
25. Asks for protected times and for restrictions on commercials for unhealthy food 

specifically targeted at children; is convinced that the problem of hidden placement of 
products of poor nutritional value in films and cartoons should also be addressed at 
European level;

26. Calls for the institution of an ad hoc observatory on advertising in the media directed at 
children;

Health care and research

27. Acknowledges that general practitioners should be made aware of their essential role in 
the early identification of people at risk of overweight and the fact that they should be the 
main actors in the fight against the obesity epidemic;

28. Is convinced of the need for full recognition of the qualification of medical professionals 
as ‘clinical dietitians’ as well as ‘nutritionists’; urges Member States to promote the 
presence at school and in all workplaces of these kinds of doctors;

29. Calls on the Commission to promote best medical practices as well as information 
campaigns on obesity-related risks and abdominal obesity in particular; urges the 
Commission to provide information about the dangers of home diets, especially if they 
involve the use of anti-obesity drugs taken without medical prescription;

30. Welcomes the inclusion of ‘diabetes and obesity’ as a priority within the 7th Framework 
Programme dedicated to health;

0

0      0

31. Instructs its President to forward this resolution to the Council and Commission and to the 
governments and parliaments of the Member States.

                                               
1 COM(2005)0646 and COM(2007)0170 – 2005/0260(COD).
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PASKAIDROJUMS

Visā pasaulē izplatītā liekā svara un aptaukošanās problēma ir sasniegusi epidēmijai līdzīgus 
apmērus, radot nopietnus riskus cilvēku veselībai.

Tieši tāpēc mums jāveic skaidri noteikti pasākumi visos līmeņos, lai risinātu šo problēmu. 
Cīņai ar lieko svaru, it īpaši bērnu vidū, jākļūst par starptautiska, Eiropas, valsts un vietējā 
līmeņa prioritāti, kuras īstenošanā jāapvienojas pašvaldībām, skolām un ģimenēm, piesaistot 
arī rūpniecības speciālistus un veselības un labklājības darbiniekus.

Aptaukošanās ir viens no biežākajiem nāves cēloņiem, un tā ir saistīta ar daudzām hroniskām 
slimībām, arī 2. tipa diabētu, sirds un asinsvadu saslimšanām, augstu asinsspiedienu, koronāro 
sirds slimību un dažādu veidu audzējiem.

Pēc Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ziņām vairāk nekā 1000 miljoniem cilvēku ir 
liekais svars un pāri par 300 miljoniem cilvēku cieš no aptaukošanās. Eiropā šīs parādības 
mērogs ir vēl biedējošāks — liekais svars ir vairāk nekā pusei Eiropas iedzīvotāju, un 
apmēram 6 % no visiem ar veselību saistītajiem izdevumiem ir tieša saistība ar aptaukošanos.

Aptaukošanās bērnu vidū aug ļoti strauji (Eiropā ir 22 miljoni bērnu ar lieko svaru), tādēļ 
jāpievērš vajadzīgā uzmanība PVO mērķim turpmākajos četros vai piecos gados apturēt 
aptaukošanās izplatības pieauguma tempus, lai līdz 2015. gadam panāktu pretēju tendenci.

Esmu pārliecināta, ka Eiropa spēj sniegt pievienoto vērtību, koordinējot aptaukošanās 
apkarošanas politiku Eiropā, un paraugprakses apzināšana un apmaiņa Eiropas līmenī ir viens 
no veidiem, kā gūt ievērojamus panākumus šajā jomā.

Es atzinīgi vērtēju Komisijas nodomu izstrādāt vienotu pieeju aptaukošanās problēmas 
risināšanai, kas aptvertu visas politikas jomas un dažādus pārvaldes līmeņus. Privātā sektora 
līdzdalība arī ir būtiska, lai efektīvi risinātu šo problēmu.

Tomēr es uzskatu, ka Baltās grāmatas teksts varēja būt konkrētāks, jo īpaši aprakstot Eiropas 
tiesību aktus, kas varētu palīdzēt cīnīties ar aptaukošanos, ja būtu skaidrāk noformulēti, un 
šajā jautājumā man nav mazsvarīgs arī Parlamenta viedoklis, kurš izteikts rezolūcijā par Zaļo 
grāmatu (P6_TA (2007)19).

Es pievienojos uzskatam, ka, uzsākot daudznozaru sadarbību ar ražotājiem, var tikt panākts 
būtisks izrāviens. Komisijas atbalstītais variants, proti, ES rīcības programma sabalansēta 
uztura, fiziskās aktivitātes un veselības veicināšanai, neapšaubāmi palīdzēs iesaistīt attiecīgos 
uzņēmumus tādu pasākumu īstenošanā, kuri varētu ļaut rūpīgāk izvērtēt produktu kaloriju 
daudzumu. No otras puses, izteiktajiem priekšlikumiem, pēc manām domām, trūkst vēriena. 
„Dzīvosim, redzēsim” attieksme, kuras dēļ ierosinātās pieejas efektivitāte tiks izvērtēta 
2010. gadā, neatbilst mērķim samazināt bērnu aptaukošanos nākamajos piecos gados, ko PVO 
ir izvirzījusi savā otrajā Eiropas pārtikas un uztura politikas rīcības plānā 2007.–2012. gadam.

Saskaņā ar ES rīcības programmas 2007. gada pārskatu programmas 31 dalībnieks ir 
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apņēmies īstenot 203 politikas pasākumus. Starp saistībām, ko uzņēmušies dalībnieki (34 % 
uzņēmušies ražotāji, 24 % NVO un 14 % izplatīšanas nozare), visvairāk ir tādu, kas attiecas 
uz „veselīga dzīvesveida veicināšanu”, „izglītību un uzturu” un „fiziskajām aktivitātēm.”

Saistības attiecībā uz uzturvērtības marķēšanu (17 %) un reklāmu un tirdzniecību (11 %) ir 
nozīmīgas, un es uzskatu, ka šajā sakarā varētu rasties interesanti priekšlikumi par to, kādam 
jābūt pamatam, uz kura tiks veidoti Eiropas saistošie tiesību akti par izmaiņām uzturvērtības 
marķēšanā un reklāmā, kuru izstrādāšanu vairs nevar ilgāk atlikt.

Kā to ir norādījuši paši Komisijas pārstāvji, Eiropas rīcības programmā jāpiedalās arī sporta 
organizācijām, iespējams, apsolot atteikties no sponsordarbības, kas ir saistīta ar tādiem 
produktiem, kuros ir ļoti daudz kaloriju.

Turpinot apspriest brīvprātīgo pieeju, jūsu referente atzinīgi vērtē Augsta līmeņa grupas 
pārtikas un fizisko aktivitāšu jautājumos izveidošanu, jo tā ļaus dalībvalstīm apmainīties ar 
pieredzi un sekmēt paraugprakses izmantošanu. Jāpieliek visas pūles, lai veicinātu politiku, 
kas ir vērsta uz tādu uzturvielu daudzuma samazināšanu, kuras var būt kaitīgas veselībai, ja 
tiek patērētas pārāk lielā daudzumā, — šeit es domāju 2003. gadā pieņemto Dānijas likumu, 
ar kuru hidrogenēto tauku daudzums pārtikas produktos tika ierobežots līdz 2 % un kuru 
daudzi Eiropas Parlamenta deputāti ir vairākkārt minējuši kā mērķi, kas būtu jāsasniedz 
ikvienai dalībvalstij. Vēl viens piemērs ir sāls daudzuma pazemināšanas politika (piemēram, 
Īrijā, kur to atbalsta vietējā pārtikas nekaitīguma iestāde — FSAI), kuras mērķis ir līdz 
2010. gadam panākt dienas devas samazināšanos līdz 6 gramiem. Augsta līmeņa grupā visas 
dalībvalstis varēs dalīties šāda veida pieredzē un izplatīt informāciju par to.

Sociālais aspekts

Ar neveselīgu vai nepietiekamu uzturu un aptaukošanos ir saistīta vesela virkne faktoru, un 
starp tiem pilnīgi noteikti jāņem vērā tādi faktori kā cena, pieejamība un informētība. 
Jāatceras, ka daudzos gadījumos pārtikas produkta cena ir apgriezti proporcionāla tā 
kvalitātei.

Tā nav sagadīšanās, ka nabadzīgāko iedzīvotāju vidū aptaukošanās ir sastopama sešas reizes 
biežāk nekā starp pārtikušajiem, it īpaši, ja runa ir par sievietēm.

Nevar noliegt, ka izvēli par labu pārtikai ar ļoti lielu kaloriju daudzumu, bet zemu uzturvielu 
līmeni bieži vien diktē ekonomiskais izdevīgums.

Šī iemesla dēļ es uzskatu, ka būtu jāsniedz palīdzība personām, kas iekļautas maznodrošināto 
kategorijā, piešķirot tām kuponus. Papildus būtu jāuzceļ pārtikas tirgi, it īpaši nabadzīgajos 
rajonos, lai tur pārdotu veselīgus dabiskus produktus (jo sevišķi augļus un dārzeņus) par 
„sociālām” cenām, vienlaikus sniedzot visas nepieciešamās garantijas par kvalitāti un pārtikas 
nekaitīgumu.

Bērni

Bērnu aptaukošanās samazināšanai jābūt vienai no Baltās grāmatas prioritātēm. Ir svarīgi, lai 
mūsu pēcnācējiem būtu veselīga nākotne.
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Barošana ar krūti, izglītība uztura izvēles jautājumos un pirmām kārtām fizisko nodarbību 
uzsākšana pirmsskolas vecumā ir izšķiroši faktori veselīgas attīstības nodrošināšanā.

Attiecībā uz izglītošanu, arī uztura jautājumos, vislielākā nozīme ir vecākiem un ģimenei, 
tādēļ tie būtu jāatbalsta ar konkrētām plaša mēroga informācijas kampaņām, ko organizētu 
valsts veselības iestādes, vietējie veselības dienesti un dažādas rūpniecības nozares.

Taču jāņem vērā arī tas, ka pieaugot bērni aizvien vairāk laika pavada skolā, tādēļ kopīgajos 
centienos apkarot aptaukošanos skolām varētu pievērst īpašu uzmanību.

Vispirms dalībvalstīm jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu bērniem obligātās 
fiziskās aktivitātes — 30 minūtes dienā — atbilstoši PVO ieteikumam. Tāpēc katru dienu 
jāparedz pietiekami ilgs laiks fiziskajai audzināšanai.

Tāpat jāveic arī citi pasākumi, piemēram, jāpārskata porciju lielums un jāpārbauda skolu 
ēdienu kvalitāte un uzturvērtība, jāizmanto skolu ēdnīcas, lai veicinātu izpratni par pareizu 
uztura izglītību, jānodrošina plašas iespējas, kas sekmētu fiziskas nodarbības starpbrīžos 
(rotaļu laukumi un sporta zāles, kurām jābūt pieejamām arī pēc stundām), jāizstrādā zinātņu 
mācību programmas, iekļaujot tajās arī mācības un izpratnes iegūšanu par uzturu un ar to 
saistītajiem procesiem, jāaizliedz pārdot pārtiku ar pārāk lielu tauku, sāls vai cukura 
daudzumu skolu kafejnīcās un jo īpaši uzkodu tirdzniecības automātos un jāorganizē skolas 
pavadoņu dienests, lai pavadītu skolēnus ceļā uz skolu un atpakaļ uz mājām.

Turklāt skolās, kā arī darbavietās būtu jāstrādā uztura speciālistam vai diētas ārstam.

Es uzskatu, ka ir būtiski svarīgi nepieļaut neko, kas varētu veicināt neveselīgu pārtikas 
produktu reklāmu, arī pasākumu sponsorēšanu vai šādu produktu izdalīšanu ārpus skolas 
ēkām, pasniedzot tos kā dāvanas vai bezmaksas paraugus.

No otras puses, jūsu referente ir nobažījusies par gadījumiem, lielākoties gan valstīs ārpus 
Eiropas, kad dažas skolas ir gājušas pat tik tālu, ka iekļauj bērna mācību galīgajā novērtējumā 
ķermeņa masas indeksu (ĶMI). Es uzskatu, ka šī doma neatbilstoši padara aptaukošanos par 
apkaunojumu un sekmē nesamērīgu diskrimināciju pret bērniem, kuriem liekā svara dēļ var 
būt socializēšanās problēmas.

Daudz lietderīgāk būtu rosināt bērnus pievērsties pozitīvai attīstībai, iedrošinot viņus ēst 
pareizi.

Turklāt rūpniecībai būtu brīvprātīgi jāapņemas samazināt galvenokārt bērniem paredzētu 
produktu kaloriju daudzumu vai porciju lielumu.

Visbeidzot, runājot par regulu par veselīguma norādēm, es vēlētos izmantot iespēju šajā 
ziņojumā atkārtoti uzsvērt, ka zinātniska novērtējuma veikšanai attiecībā uz veselīguma 
norādēm uz bērnu pārtikas ir jākļūst par EPNI un Komisijas absolūtu prioritāti, lai nepieļautu, 
ka produktus ar nesabalansētu uzturvērtību reklamē, izmantojot nepamatotas norādes par to 
veselīgumu.

Veci cilvēki un invalīdi
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Referente ir cieši pārliecināta, ka jāveic īpaši pasākumi, lai parūpētos par neaizsargātām 
grupām, piemēram, veciem cilvēkiem, it īpaši tādiem, kas dzīvo vieni un cieš no problēmām, 
kuras ir saistītas ar nepilnvērtīgu uzturu, dehidratāciju u.c. Jāorganizē kampaņas, lai pievērstu 
it īpaši menopauzes vecuma sieviešu uzmanību nepieciešamībai kontrolēt savu svaru, lai 
nodrošinātu, ka ar hormonu lietošanu saistītie tauku nogulsnējumi nepārvēršas galvenokārt 
vēdera taukos, jo tie rada nopietnu risku veselībai.

Invalīdiem jābūt pieejamiem uzticamiem dienestiem, aprīkojumam un programmām, lai viņi 
cita starpā varētu nodarboties ar sportu un motoriskām darbībām.

Vietējās iestādes

Aptaukošanās profilakse jebkurā dzīves posmā nav tikai veselības problēma — tai ir būtiskas 
kultūras un sociālas sekas, kuras nav iespējams ignorēt.

Šī iemesla dēļ globāla pieeja jāīsteno daudzos līmeņos, kuros darbotos vietējās iestādes un 
politikas veidotāji.

Jāveic izmaiņas pilsētu plānošanā, piešķirot prioritāti parkiem, pašvaldību sporta zālēm un 
sporta laukumiem, velosipēdistu celiņiem vai aktīviem pārvietošanās veidiem un tādējādi 
nodrošinot iespējas katru dienu veikt regulāras fiziskās aktivitātes.

Iespējams, varētu eksperimentēt arī ar paņēmieniem, kā regulēt ātro uzkodu ēstuvju 
koncentrāciju konkrētā rajonā, vienlaikus nodrošinot nepieciešamo platību nelielām 
mazumtirdzniecības vietām, kur pārdotu organiskos vai tradicionālos produktus.

Tādējādi vietējās iestādes aktīvi atbalstītu veselīgu dzīvesveidu, kas vērsts uz informētu 
patēriņu. ES turklāt būtu jāatbalsta sadarbības tīklu izveidošana starp pilsētām, kas cenšas 
pārliecināt savus iedzīvotājus par veselīga uztura un fizisko aktivitāšu priekšrocībām.

Palīdzība MVU

Jāņem vērā MVU un citu lauksaimniecības pārtikas preču nozares dalībnieku vajadzības.

Reāls progress, it īpaši attiecībā uz jaunu veselīgu, barojošu produktu izpēti un izstrādi, nav 
iespējams, ja šādu izmaiņu galvenie virzītāji nav nodrošināti ar nepieciešamajiem līdzekļiem, 
ne tikai ar naudu, lai panāktu šīs izmaiņas.

Tādēļ es ierosinu veikt konkrētus atbalsta pasākumus, lai iedrošinātu un atbalstītu tādus 
MVU, kas cenšas uzlabot savus produktus pēc būtības vai patērētāju informētību par šo 
produktu uzturvērtību.

Sports

Visiem Eiropas pilsoņiem jābūt iespējai nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, ievērojot PVO 
ieteikumu veltīt fiziskām nodarbībām vismaz 30 minūtes dienā. Baltajā grāmatā par sportu 
paredzētajām iniciatīvām un sadarbībai ar sporta asociācijām būtu jādod ES iespēja izstrādāt 
efektīvas pamatnostādnes par fiziskajām aktivitātēm un iekļaut tās visas ES finansētajās 
programmās, proti, Septītajā izpētes pamatprogrammā, veselības programmā 2008.–
2013. gadam, programmā „Jaunatne darbībā”, programmā „Aktīvs pilsoniskums” un arī 



PE398.631v01-00 12/12 PR\700197LV.doc

LV

programmā LIFE+, lai veicinātu fiziskās nodarbības dabas vidē.

Kā jau minēts vairākās nodaļās, ir būtiski svarīgi, lai sporta organizācijas būtu plašāk 
pārstāvētas ES rīcības programmā sabalansēta uztura, fiziskās aktivitātes un veselības 
veicināšanai.

Izpēte

Referente atzinīgi vērtē to, ka „diabēts un aptaukošanās” ir ietverti Septītajā pamatprogrammā 
kā viena no prioritārajām izpētes jomām. Vissvarīgāk ir noteikt aptaukošanās cēloņus, to, 
iespējams, veicinošos vīrusus un ģenētiskos faktorus, kā arī konkrētu vielu (piemēram, nātrija 
glutamāta) nozīmi.

Starp citām izpētes jomām var minēt medicīnisko ārstēšanu un klīniskās procedūras 
aptaukošanās profilaksei un ārstēšanai, kas jāizstrādā, noteikti nodrošinot pacienta veselības 
vislabāko iespējamo aizsardzību.

Reklāma

Daudzos pētījumos ir noskaidrots, ka viens no cēloņiem kas veicina aptaukošanos, it īpaši 
bērnu vidū, ir tādu produktu reklāma, kuri satur daudz tauku, cukura vai sāls. Bērniem 
paredzētās reklāmas pārraida ne tikai televīzijā, tās atrodas mobilajos tālruņos un internetā un 
var izpausties arī kā sporta vai kultūras pasākumu sponsorēšana. Lai izplatītu reklāmas 
vēstījumu, bieži tiek izmantoti animācijas filmu varoņi vai slavenības. Es novērtēju 
rūpniecības un plašsaziņas līdzekļu pašregulācijas centienus, taču nedomāju, ka direktīvā 
„Televīzija bez robežām” paredzētais kompromiss var tikt uzskatīts par apmierinošu. Es 
vēlētos redzēt ierobežojumus attiecībā uz bērniem adresētu reklāmu un laika intervāliem, 
kuros šādu reklāmu drīkst pārraidīt.

Es ceru, ka Komisija vēlēsies pārskatīt stratēģiju cīņai pret aptaukošanos, lai risinātu 
konkrētus ar reklāmu un tirdzniecību saistītus jautājumus.

Tradicionālo produktu aizsardzība

Aplūkojot plašo jautājumu par tradicionālo produktu aizsardzību, es uzskatu par savu 
pienākumu norādīt, ka šie produkti jāaizsargā, jo tie ir daļa no Eiropas tautu tradicionālā 
kultūras mantojuma. Tieši tāpēc es uzskatu, ka tradicionālās receptes ir jāsaglabā pat tad, ja 
produktus ir paredzēts pārveidot, lai cīnītos ar aptaukošanos.
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