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DIĒTA, FIZISKĀ AKTIVITĀTE UN VESELĪBA – EIROPAS 
RĪCĪBAS PLATFORMA 

1. Problēma 
Eiropas Savienības pilsoņi pārāk maz kustas un pārāk daudz patērē – pārāk daudz 
enerģijas, pārāk daudz kaloriju, pārāk daudz tauku, cukura un sāls. Šī iemesla dēļ visā 
Eiropas Savienībā iedzīvotājiem ir vērojama noturīga un akūta liekā svara un 
aptaukošanās pieauguma tendence. Aptaukošanās pieaugums ir īpaši nopietns bērniem un 
pusaudžiem. Šī tendence pasliktina veselības stāvokli un saīsina dzīves ilgumu. Tādi 
cilvēkresursu zaudējumi nav pieņemami. Nopietnas ir arī budžeta un ekonomiskās 
izmaksas. Šīs sociālās slimības iemesli ir daudzveidīgi. Vienkārši problēmas risinājumi 
neeksistē. Ir izveidots Uztura un fiziskās aktivitātes ekspertu tīkls, kas Komisijai dod 
padomus izvērstas stratēģijas izstrādāšanā, lai sniegtu atbalstu valstu un vietēja mēroga 
centieniem stāties pretī šim izaicinājumam. Tāpat arī saskaņā ar Sabiedrības veselības 
aizsardzības rīcības programmu tiek finansēti vairāki ar uzturu, aptaukošanos un fiziskām 
aktivitātēm saistīti projekti. Dalībvalstu un Pasaules Veselības organizācijas līmenī 
izstrādātajās rekomendācijās pamatā valda vienprātība par uzturvielu nozīmi un 
aptuvenām proporcijām sabalansētā diētā. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) ir 
pilnvarota sniegt turpmāku palīdzību saziņā par šādiem uztura jautājumiem. Diētas 
jautājumos jau tagad izmanto līdzīgas izejas pozīcijas.  

2. Rīcības platforma 
Problēma jau šobrīd ir pietiekami nopietna un pietiekami izprasta, lai zināmas iesaistītās 
personas un institūcijas būtu gatavas uzņemties vadību tādu pasākumu veikšanā, kas 
varētu palīdzēt apturēt vai pavērst atpakaļ pašreiz valdošās tendences. Šīs personas un 
institūcijas ir pulcējušās, lai apstiprinātu šo platformu.  
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Platformas darbību vada Eiropas Komisija, kuras galvenais uzdevums ir nodrošināt uz 
sadarbību un rīcību vērstas pieejas ievērošanu un panākt, lai platformas darbība būtu 
saskaņā ar Eiropas Uztura un fiziskās aktivitātes tīkla darbu, kā arī ar diskusijām Padomē 
un Eiropas Parlamentā.  

Platformas nolūks ir izveidot kopīgu forumu Eiropas līmenī visiem ieinteresētajiem 
dalībniekiem, kurā:   

(a) tie var izskaidrot savus plānus par konkrētu ieguldījumu veselīga uztura, 
fiziskās aktivitātes un cīņas pret aptaukošanos mērķu sasniegšanā un kurā šos 
plānus var apspriest; 

(b) ir iespējams sniegt ziņojumus un apspriest dalībnieku darbības rezultātus un 
pieredzi, lai laika gaitā savāktu labākas liecības par efektīvākajām darbības 
metodēm un skaidrāk definētu labas prakses kritērijus. 

Platforma vēl neaptver visus iespējamos dalībniekus, taču tā ir atvērta sadarbībai ar 
visiem, kas izrāda gatavību sniegt savu ieguldījumu. Rodoties jauniem pierādījumiem un 
jauniem politiskiem norādījumiem, platformas darba plānus būs iespējams uzlabot. 
Rezultāti darbam, ko rosinājusi līdzdalība platformas darbībā, sniegs jaunus datus jau 
šobrīd gatavotajai izvērstajai analīzei. 

Ir nepārprotami, ka atsevišķas skolas, kompānijas, nevalstiskās organizācijas un kopienas 
jau ir sākušas līdzīgas iniciatīvas un ka atsevišķos reģionos vai dalībvalstīs arī tiek 
veidoti vai jau darbojas līdzīgi sadarbības tīkli. Atzīstams ir  arī tas, ka darbu turpina 
ekspertu tīkls un programma par normatīvajiem un reglamentējošajiem aktiem ražošanā 
attiecībā uz dažādiem pārtikas marķējuma un komerciālās informācijas aspektiem. 
Platforma negrasās kļūt par aizvietotāju šīm darbībām. Platformas uzdevums ir tiekties 
pēc ciešas koordinācijas ar citām iniciatīvām un mēģināt panākt, lai veiksmīgu pasākumu 
pieredze šajā jomā tiktu ātrāk izplatīta starp potenciālajiem partneriem un līdzīgu 
pasākumu veicējiem visā Eiropas Savienībā. Tā rezultātā pašreizējās platformas mērķis ir 
kļūt par tādu piemēru, kam vēlēsies sekot citi, un sniegt savu ieguldījumu turpmākajās 
Eiropas Savienības politikas debatēs. 

3. Darbība diētas un fiziskās aktivitātes jomās 
Pašreizējo platformas dalībnieku līdz šim noteiktās darbības jomas atspoguļo to atšķirīgo 
pieredzi. Tās ir šādas: 

• informācija patērētājiem, ieskaitot marķēšanu, 

• izglītošana, 

• fiziskās aktivitātes veicināšana, 

• tirgdarbība un reklāma, 

• pārtikas sastāvs, veselīgas pārtikas pieejamība, pārtikas devu lielums. 

Šīs jomas savstarpēji pārklājas un ir radniecīgas, tāpēc minēto sarakstu var paplašināt.  

4. Saistības 

Platformas dalībnieki ir vienojušies savstarpēji dalīties ar rīcības plāniem, izskaidrojot, 
ko un kādā veidā viņi cer sasniegt. Lai skaidri parādītu plānus par resursu atvēlēšanu 
darbībai, platformas dalībnieki vienojas par sekojošo. 

• Lielākā daļa, ja arī ne visi platformas dalībnieki jau pieliek zināmas pūles 
aptaukošanās jautājuma risināšanā. Dalībnieki savu darbību sāks, par izejas punktu 
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pieņemot ziņojumus par 2004. gadā veiktajiem un jau 2005. gadam ieplānotajiem 
pasākumiem. 

• Katrs dalībnieks (vai dalīborganizācija) noteiks veicamos pasākumus, saskaņojot tos 
ar debatēs par aptaukošanos parasti ieinteresēto pušu rīcību. Visiem dalībniekiem nav 
jāpiedalās visās norādītajās darbības jomās. Dalībnieki paši nosaka, kuras darbības 
jomas atbilst to saistību atsevišķiem elementiem. 

• ES līmeņa saistības, kas pieņemtas platformas procesa sakarā, valsts un vietējā līmenī 
var īstenot dažādos veidos, vienojoties ar vietējām ieinteresētajām pusēm. 

• Mērķis 2006. gadam ir panākt, ka ikviens dalībnieks, pārsniedzot izejas pozīcijās 
paredzēto, apņemas veltīt arvien lielākus pūliņus un resursus jau notiekošiem vai 
jauniem pasākumiem aptaukošanās tendenču mazināšanai. Rīcības plānos būs skaidras 
norādes par šo saistību izpildītājiem. Ja dalībnieks uzņemas saistības kāda grupējuma 
vai federācijas vārdā, tad šo saistību apmērs tiek noteikts pēc iespējas precīzi.  

• Mērķis ir panākt, lai saistības 2006. gadam ievērotu liela daļa dalībnieku un lai tiktu 
noteikti atskaites punkti, kā arī iespējamie rīcības un tās rezultātu rādītāji.  

5. Rīcības uzraudzība 

• Dalībnieki pārskatāmi un atbildīgi uzrauga paši savu darbību progresu, rezultātu 
novērtējumā iesaistot arī ieinteresētās puses, tādējādi radot uzticību iegūtajiem datiem. 
Šim nolūkam ir nepieciešamas jaunas uzraudzības metodes. Minētais jautājums tiek 
uzskatīts par nozīmīgu aspektu platformas darbā un tas tiks apspriests un izskaidrots 
šajā forumā.  

• Dalībniekiem ir vispārēja vēlme izveidot ne tikai līdzdalīgu paš-pārraudzības sistēmu, 
bet tālejošāki mērķi attiecībā uz vislabākās prakses apkopošanu pārraudzības jomā, 
ieskaitot novērtēšanu. Komisija, kā arī programmas dalībnieki ir apņēmušies 
2005. gadā strādāt pie šādas metodes izveides. 

• Platformas dalībnieki regulāri pārskatīs saņemtos datus, lai izdarītu secinājumus par 
nākamajiem posmiem katra dalībnieka rīcības plānā.  

6. Saistību ilgums 

• Visi platformas dalībnieki ir vienisprātis, ka tās darbs ir izaicinājumiem bagāts 
jaunrades process. Platformas dalībnieki 2006. gadā novērtēs sasniegto progresu un 
pieņems lēmumus par tālāko darbību, reformēšanu vai likvidāciju atkarībā no tā, kas 
līdz tam laikam būs sasniegts pašreizējo tendenču mazināšanā gan platformas un 
radniecīgo organizāciju darba rezultātā, gan arī citādi. Ir paredzēts, ka tad pašreizējie 
platformas dalībnieki varētu pārskatīt savu līdzdalību un ka jauni dalībnieki var tai 
pievienoties jebkurā laikā. 

7. Citas iniciatīvas 
Platforma kalpo kopīgas izpratnes padziļināšanai par aptaukošanās radītajiem 
sarežģījumiem, pret aptaukošanos vērsto pretpasākumu iekļaušanai dažādos ES politikas 
aspektos, kā arī dod savu ieguldījumu turpmāko rīcības jomu noteikšanā. 

Šajā nolūkā 

• platforma kalpos arī kā forums to jautājumu apspriešanai, kas formāli vēl nav iekļauti 
tās darbības jomās. Ar šādu ievirzi tā 2005. un 2006. gada laikā sāks pētīt, kā politiku 
citās jomās, piemēram, lauksaimniecībā, vides aizsardzībā, izglītībā un zinātniskajā 
pētniecībā labāk padarīt „neuzņēmīgu pret aptaukošanos”. Veselības aizsardzības 



 - 4 - 

komisārs sadarbosies ar saviem kolēģiem un to attiecīgajiem dienestiem, lai 
sagatavotu pamatu šīm debatēm; 

• platforma kalpos kā līdzeklis tam, lai tās dalībniekos padziļinās izpratni par pašreizējo 
zināšanu līmeni un pierādījumiem galvenajos jautājumos, jo īpaši pirmajā posmā 
strādājot darba grupās par jautājumiem, kas skar dzīves veidu, ieskaitot fizisko 
aktivitāti un par patērētāju uzvedības ietekmēšanu ar izglītošanu, informāciju un 
komerciālo informāciju. Ja līdzekļi atļaus, platformas dalībnieki 2005. gada nogalē 
pārskatīs jautājumu loku, lai izveidotu citas darba grupas. Ir izteikti priekšlikumi par 
īpašām darba grupām pārtikas marķēšanas, kā arī tirgdarbības un reklāmas jomās.  

8. Aicinājums atbalstam 
Platformas dalībnieki aicina Luksemburgu kā Ministru Padomes prezidējošo valsti 
meklēt atbalstu šai iniciatīvai. Mēs aicinām Padomi iesaistīt dalībvalstu veselības 
aizsardzības un izglītības pārvaldes iestādes un rosināt vietējā, reģionālā un valsts līmeņa 
medicīnas darbiniekus atvēlēt līdzekļus pašreiz pieejamo labas prakses metožu 
kopēšanai, kā arī cieši sadarboties ar platformas dalībniekiem 2005. gadā, lai radītu 
nepieciešamo impulsu. Mēs aicinām visas attiecīgās Eiropas Parlamenta komitejas 
atbalstīt mūsu centienus. 

Platforma ir atvērta visiem, kas var dot zināmu ieguldījumu ar konkrētu rīcības plānu. Jo 
īpaši mēs vēršamies pie medicīnas, izglītības un plašsaziņas līdzekļu speciālistiem, lai 
panāktu to aktīvu iesaisti mūsu darbā. 

9. Dibinātāji 
Pašreiz platformā ir šādi dalībnieki 

Koordinators: Markos Kyprianou – Eiropas Komisijas vārdā 

Mars Di Bartolomeo, Luksemburgas Lielhercogistes Veselības aizsardzības un sociālā 
nodrošinājuma ministrs 

Karl-Heinz Florenz, Eiropas Parlamenta Vides, veselības aizsardzības un pārtikas 
nekaitīguma komitejas priekšsēdētājs 

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) 

ES Pārtikas un dzērienu rūpniecības konfederācija (CIAA) 

EuroCommerce 

EuroCoop 

Eiropas Patērētājorganizācija (BEUC) 

Eiropas Moderno restorānu asociācija 

Eiropas Tirdzniecības automātu asociācija (EVA) 

Pasaules reklāmdarbinieku federācija (WFA) 

Starptautiskā aptaukošanās novēršanas darba grupa (IOTF) 

Eiropas Kardioloģijas tīkls (EHN) 

Pastāvīgā Eiropas ārstu komiteja 

Pasaules Veselības organizācija (PVO), ko pārstāv tās galvenā mītne un Eiropas 
Reģionālais birojs, sniedz atbalstu platformai attiecīgās tehnikas jomās. 
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10. Citi dalībnieki 
Pēdējo nedēļu laikā šīs iniciatīvas sagatavošanā ir sākušas piedalīties turpmāk minētās 
organizācijas. Tās atbalsta platformas dalībnieku darbu, vienlaikus turpinot precizēt 
savas darbības apjomu, lai dotu konkrētu ieguldījumu. 

Ekonomikas un sociālo lietu komiteja  

Eiropas Sabiedrības veselības alianse (EPHA) 

Lauksaimniecības organizācijas un kooperatīvi (COPA-COGECA) 

Eiropas Pediatru gastroenteroloģijas un uzturzinātnes biedrība (ESPGAN) 

Eiropas Dietologu asociāciju federācija (EFAD) 

Komerciālās televīzijas asociācija (ACT) 

Eiropas Televīzijas reklāmas grupa (EGTA) 

Eiropas Pārtikas informācijas padome (EUFIC) 

Eiropas asociācija aptaukošanās problēmu pētījumiem (EASO) 

Eiropas pārtikas piegādātāju un sabiedriskās ēdināšanas organizāciju federācija (FERCO) 

Starptautiskais bērnu pārtikas rīcības tīkls (IBFAN) 


