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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A. като отбелязва, че е научно доказано, че процентът на заболеваемост и степента на 
сериозност на болестите, свързани с лошото хранене, са различни при мъжете и 
жените,

1. изразява съжаление относно възприетия от Комисията неутрален по отношение на 
половите различия подход в Бялата книга и призовава Комисията и платформата за 
действие относно храненето, физическата дейност и здравето да вземат под 
внимание разликата между мъжете и жените, по-специално:

 при събирането на данни и резултати от инициативи на всички равнища, за да 
се сравняват с европейското равнище;

 при разпространяването на най-добри практики, за да се вземат предвид в по-
голяма степен индивидуалните човешки особености и да се направят 
образователните и информационни кампании по-ефективни и по-добре 
насочени;

 при разработването на стратегии за информиране, особено по отношение на 
групите, които са най-предразположени към бързо увеличаване на теглото 
(бивши пушачи, бременни или кърмещи жени);

 в диалога с всички заинтересовани страни (производители на храни, заведения 
за бързо хранене, училищни органи, представители на родители или на деца и 
т.н.);

2. подчертава, че за да се намали неравнопоставеността между половете при 
лечението на здравни проблеми, причинени от лошо хранене, наднормено тегло 
или затлъстяване, от основно значение са услугите, съобразени с половите 
различия; следователно счита, че за да могат жените да имат достъп до лечение на 
всички равнища, от първично здравно обслужване до лечение от специалисти, 
услугите трябва да бъдат адаптирани към техните нужди; призовава държавите-
членки да гарантират наличието на подсигурителна мрежа за медицинско 
обслужване за граждани, и особено за жени и момичета, които не са покрити от 
националните осигурителни системи;

3. обръща вниманието на държавите-членки върху необходимостта националните 
здравни служби да насърчават услуги за предоставяне на конкретни съвети в 
областта на храненето за бременни жени и жени в менопауза, като се има предвид, 
че бременността и менопаузата са два ключови периода в живота на жената, които 
са придружени от повишен риск от натрупване на наднормено тегло;
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4. призовава Комисията и държавите-членки да насърчават кърменето в центровете за 
първични грижи;

5. отбелязва, че равнището на детско затлъстяване расте бързо в практически всички 
държави-членки на Европейския съюз; приканва Комисията и държавите-членки, в 
тясно сътрудничество с местните органи и училищата, с частния сектор и 
рекламния сектор, да проучват различни варианти за:   

 предлагане в училищните столове и в организациите на хранителен режим, 
който е уравновесен и адаптиран към всяка възраст,

 предоставяне на обучение и информация за родители и деца относно 
здравословния начин на живот, ползата от практикуването на спортове и 
отговорното семейно поведение, най-вече за момичетата, които следва да бъдат 
подготвени за бъдещата им роля на майки;

 насърчаване на достъпа на групите в неравностойно положение до 
здравословно хранене;

6. призовава Комисията и държавите-членки да насърчават специални програми за 
обучение, информационни кампании и профилактични мерки по отношение на 
рисковете, които представляват за децата прекалената употреба на новите 
информационни и комуникационни технологии, и по-специално на видео игри, 
които могат да доведат до намаляване на физическата и спортна активност и по 
такъв начин да способстват за натрупване на наднормено тегло;

7. настоятелно призовава държавите-членки да постигнат съгласие относно 
уеднаквяване на размерите на дрехите с предприятията и модните дизайнери и да 
насърчават организаторите на модни прояви да наемат модели с индекс на телесна 
маса над 18, стойност, препоръчана от Световната здравна организация (СЗО), с 
цел да се избегне разпространяването на критерии за красота, които се свързват с 
крайно слаба фигура и е възможно да предизвикат здравни проблеми като 
анорексия или булимия;

8. призовава Комисията да гарантира балансирано представителство между мъжете и 
жените в бъдещата група на високо равнище относно храненето и физическата 
активност, така че да се постигне по-добър фокус върху проблемите и да се 
предложат най-добрите решения според измерението, свързано с пола, тоест от 
една страна за мъже, а от друга –за жени;

9. приветства намерението на Комисията да извърши оценка през 2010 г. на 
доброволните усилия на сектора във връзка с кодекса за поведение по отношение 
на търговските съобщения за храните и напитките, предназначени за деца;
призовава същото да бъде извършено относно търговските съобщения за бременни 
или кърмещи жени;

10. призовава държавите-членки, регионалните и местни органи, както и спортните 
сдружения да поемат инициативи с оглед създаване на площи за дейности на 
открито за младите хора, да предоставят физически и спортни дейности за всички и 
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да насърчават и благоприятстват участието в тях от най-ранна възраст, особено в 
училищата, като държат сметка за възможността да съществуват различни 
предпочитания при жените и мъжете; подчертава, че професионалните изисквания 
и домакинските отговорности на жените могат да затруднят редовната активност;

11. призовава спортните сдружения да обръщат особено внимание на факта, че 
момичетата в късен пубертет често се отказват от практикуването на спортни 
дейности; счита, че тези асоциации имат голяма роля за запазване на интереса на 
момичетата и жените към практикуването на различни спортни дейности;

12. призовава взаимоспомагателните дружества и застрахователите да разработят 
ценова политика, която отчита различията между жените и мъжете по отношение 
на здравните проблеми, свързани с храненето, наднорменото тегло и 
затлъстяването;

13. подчертава основната роля на жените в процеса на образоване на семейството по 
отношение на храненето и техния решителен принос в борбата срещу 
затлъстяването, тъй като в повечето семейства жените имат пряко участие в избора 
на храни;

14. призовава за мащабна кампания на ЕС за повишаване осведомеността относно 
рисковете от затлъстяването и предоставяне на централен пункт за информация, 
към който хората, и по-специално жените, да могат да се обръщат или от който да 
могат да получават съвети.
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