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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. připomínaje, že je vědecky dokázáno, že u mužů a žen je procento výskytu a stupeň 
závažnosti patologií spojených se špatnou výživou odlišné,

1. vyjadřuje politování nad tím, že Komise zaujala v bílé knize k otázce pohlaví neutrální 
postoj a žádá Komisi a akční platformu pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví, aby vzaly 
v úvahu rozdíly mezi muži a ženami, a to zejména:

 při shromažďování údajů a výsledků iniciativ na všech úrovních s cílem porovnat je 
na evropské úrovni;

 při šíření osvědčených postupů, aby byly lépe zohledněny individuální vlastnosti 
lidských bytostí a aby informační a vzdělávací kampaně mohly být účinněji a lépe 
zaměřeny; 

 při přípravě informačních strategií, zejména těch, které jsou zaměřeny na skupiny
nejvíce náchylné k rychlému přibírání váhy (bývalí kuřáci, těhotné nebo kojící ženy);  

 při dialogu se všemi zainteresovanými stranami (zemědělsko-potravinářským 
průmyslem, řetězci rychlého občerstvení, školskými orgány, zástupci rodičů nebo dětí 
atd.);

2. zdůrazňuje, že služby zohledňující pohlaví jsou zásadní při omezování nerovného 
zacházení s muži a ženami při řešení zdravotních problémů vyplývajících ze špatné 
výživy, z nadváhy nebo obezity; domnívá se tedy, že služby musí být upraveny podle 
potřeby, aby umožnily ženám přístup k léčení na všech úrovních péče, a to od základní až 
po specializovanou; vyzývá členské státy, aby zajistily občanům, zejména ženám a 
dívkám, na něž se nevztahuje systém vnitrostátního pojištění, záchrannou síť v oblasti 
lékařské péče;

3. upozorňuje členské státy na to, že je nutné, aby vnitrostátní zdravotnická zařízení 
podporovala speciální poradenství v oblasti stravování pro těhotné ženy a ženy 
v menopauze, neboť menopauza a těhotenství jsou dvěma rozhodujícími etapami v životě 
ženy, v jejichž průběhu hrozí zvýšené riziko nadváhy;

4. žádá Komisi a členské státy, aby podporovaly kojení v základních zdravotnických 
zařízeních;

5. konstatuje, že dětská obezita se rychle stává obecným jevem téměř ve všech členských 
státech Unie; vyzývá Komisi a členské státy, aby v úzké spolupráci s místními orgány a 
školami, soukromým sektorem a odvětvím propagace, vyzkoušely různé alternativy 
s cílem:     

 nabídnout vyvážené stravovací režimy přizpůsobené různému věku ve školních 
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jídelnách i jiných zařízeních;  

 nabídnout rodičům a dětem vzdělávací a informační akce o životní hygieně, o 
blahodárném vlivu sportování a o odpovědném rodinném chování, zejména u 
mladých dívek, které je třeba připravit na budoucí mateřské povinnosti;

 napomáhat tomu, aby znevýhodněné skupiny měly přístup ke zdravé výživě;

6. žádá Komisi a členské státy, aby podporovaly speciální vzdělávací programy, informační 
kampaně a preventivní opatření se zaměřením na riziko, jež představuje pro děti 
nadměrné používání nových informačních a komunikačních technologií, a zejména 
videoher, které přispívají k omezování jejich fyzické a sportovní aktivity, a následkem 
toho ke vzniku nadváhy;

7. vybízí členské státy, aby se dohodly s podniky a módními návrháři na sjednocení 
velikostí a vybízely organizátory módních přehlídek, aby najímali modely dosahující 
indexu tělesné hmotnosti přibližně 18, což je index doporučený Světovou zdravotní 
organizací (WHO), který má zabránit šíření kritérií krásy spojených s extrémní hubeností 
a zabránit nebezpečí vzniku zdravotních problémů, jako jsou anorexie nebo bulimie;

8. žádá Komisi, aby zajistila vyrovnané zastoupení žen a mužů v budoucí skupině na vysoké 
úrovni pro výživu a tělesnou aktivitu, aby bylo možno lépe se zaměřit na problémy a 
navrhnout nejlepší řešení podle pohlaví, tj. jednak pro muže a jednak pro ženy;

9. vítá, že Komise má v úmyslu vyhodnotit v roce 2010 dobrovolný závazek tohoto odvětví, 
pokud jde o kodex chování týkající se obchodních sdělení na potravinách a nápojích 
určených pro děti; vyzývá k tomu, aby obdobná sdělení byla také na potravinách a 
nápojích určených pro těhotné nebo kojící ženy;  

10. žádá členské státy, regionální a místní orgány a rovněž sportovní organizace, aby se ujaly 
iniciativy s cílem vytvářet prostory pro pohyb mládeže na čerstvém vzduchu, zpřístupnily 
fyzické a sportovní aktivity všem, aby tyto aktivity podněcovaly a podporovaly u dětí od 
nejútlejšího věku, a to zejména ve školách, a aby přihlížely k případným rozdílným 
preferencím žen a mužů; zdůrazňuje, že pracovní nároky i povinnosti v domácnosti 
mohou ženám bránit v pravidelném provozování fyzické aktivity;

11. žádá sportovní organizace, aby věnovaly zvláštní pozornost skutečnosti, že mladé dívky 
často po pubertě zanechávají sportovní činnosti; připomíná, že tyto organizace mohou 
hrát zásadní roli a dbát na udržení zájmu dívek a žen o provozování různých sportovních 
činností;

12. vyzývá všechny typy pojišťovacích společností, aby stanovily takovou tarifní politiku, 
která zohlední rozdíly mezi ženami a muži, pokud jde o zdravotní potíže související 
s výživou, nadváhou a obezitou;

13. zdůrazňuje základní roli ženy ve stravovacích návycích rodiny a její rozhodující 
příspěvek k boji proti obezitě, protože ve většině rodin právě ona přímo ovlivňuje výběr 
potravin;
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14. podporuje myšlenku uspořádání rozsáhlé kampaně, jejíž pomocí bude Evropská unie 
zvyšovat informovanost o rizicích, která s sebou přináší obezita, a která bude 
informačním centrem, na které se může veřejnost – a zejména ženy – obracet nebo odkud 
může získávat rady.
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