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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at det er videnskabeligt bevist, at hyppigheden og alvoren af 
sygdomme, der skyldes fejlernæring, er forskellig hos mænd og kvinder,

1. beklager, at Kommissionen har valgt en kønsneutral strategi i hvidbogen, og anmoder 
Kommissionen og platformen for ernæring, fysisk aktivitet og sundhed om at tage 
hensyn til forskellen mellem mænd og kvinder, særlig:

- i forbindelse med indsamling af oplysninger om og resultater af de forskellige 
initiativer, der træffes på alle planer, med henblik på at sammenligne dem på 
europæisk plan;

- i udbredelsen af bedste praksis for at tage større hensyn til menneskers 
individualitet og gøre informations- og undervisningskampagnerne mere effektive 
og målrettede; 

- i udviklingen af informationsstrategier, som særligt er rettet mod de grupper, der 
er mest udsat for hurtige vægtforøgelser (tidligere rygere, gravide eller ammende 
kvinder); 

- i dialogen med alle interesserede parter (fødevareproducenter, fastfoodkæder, 
skolemyndigheder, repræsentanter for forældre og børn, osv.);

2. understreger, at det er nødvendigt med kønsspecifikke tjenesteydelser for at mindske 
forskellene mellem kønnene med hensyn til behandling af sundhedsproblemer, der 
skyldes usund kost, overvægt og fedme; mener derfor, at man - for at give kvinder 
adgang til behandling på alle niveauer fra almindelig sundhedspleje til 
specialistbehandling - skal skræddersy disse tjenesteydelser efter kvindernes behov; 
opfordrer medlemsstaterne til at stille et sikkerhedsnet af medicinsk behandling til 
rådighed for de borgere, navnlig kvinder og unge piger, som ikke er omfattet af de 
nationale sikringsordninger;

3. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at de nationale sundhedstjenester fremmer særlig 
ernæringsvejledning for gravide kvinder og kvinder i overgangsalderen, eftersom 
graviditet og overgangsalder er to yderst vigtige stadier i kvinders liv, hvor der er en 
øget risiko for fedtoplagring;

4. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme amning i primære 
sundhedscentre;

5. konstaterer, at forekomsten af fedme hos børn stiger hurtigt i så godt som alle Den 
Europæiske Unions medlemsstater; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i 
tæt samarbejde med de lokale myndigheder og skolerne, den private sektor og 
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reklamebranchen at undersøge de forskellige muligheder for at:

- tilbyde en afbalanceret kost, der er afpasset efter alder, i skolekantiner og 
institutioner;

- tilbyde undervisning og oplysning til børn og forældre om sund levevis, fordelene 
ved at dyrke sport og ansvar for familiens levevis, og især til unge piger, for at 
forberede dem på et fremtidigt moderskab;

- fremme adgangen til sund kost for dårligt stillede grupper;

6. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at fremme særlige 
undervisningsprogrammer, oplysningskampagner og præventive foranstaltninger, for så 
vidt angår de risici, som en overdreven anvendelse af de nye informations- og 
kommunikationsteknologier udgør for børn, særlig videospil, som kan føre til mindsket
fysisk og sportslig aktivitet, og dermed fremme udviklingen af overvægt;

7. tilskynder medlemsstaterne til at nå til enighed med virksomheder og modedesignere 
om at harmonisere størrelserne og tilskynde organisatorerne af modeshows til at 
engagere modeller, hvis Body Mass Index (BMI) er på mindst 18, hvilket er det indeks, 
som Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anbefaler, for at undgå udbredelse af
skønhedsnormer, som sammen med ekstrem undervægt risikerer at fremprovokere 
helbredsproblemer, som f.eks. anoreksi eller bulimi;

8. anmoder Kommissionen om sikre en ligelig deltagelse af kvinder og mænd i den 
fremtidige gruppe på højt plan, der skal beskæftige sig med ernæring og fysisk aktivitet, 
således at man mere målrettet kan tage fat på problemerne og foreslå bedre løsninger i 
overensstemmelse med kønsdimensionen, dvs. dels for mænd og dels for kvinder;

9. glæder sig over, at Kommissionen i 2010 har til hensigt at vurdere sektorens frivillige 
bestræbelser hvad angår adfærdskodeksen for kommerciel kommunikation vedrørende 
fødevarer og drikkevarer, der er bestemt for børn; opfordrer til at gøre det samme med 
hensyn til kommerciel kommunikation, der er rettet mod gravide og kvinder, der 
ammer; 

10. opfordrer medlemsstaterne, de regionale og lokale myndigheder og sportsforeningerne 
til at tage initiativ til at skabe områder med udendørs fritidsaktiviteter for unge, give alle 
adgang til sport og fysisk aktivitet generelt og tilskynde til og fremme sportsudøvelse 
fra en meget tidlig alder, især i skolen, under hensyntagen til kvinders og mænds 
eventuelt forskellige præferencer; understreger, at arbejdsmarkedets krav til kvinder og 
det ansvar, der pålægges kvinder i hjemmet, kan vanskeliggøre regelmæssig fysisk 
aktivitet;

11. opfordrer idrætsorganisationer til være særlig opmærksomme på, at unge piger i de 
sidste teenageår ofte holder op med at dyrke sport; mener, at idrætsorganisationerne bør 
spille en stor rolle, når det gælder om at bevare unge pigers og kvinders interesse for 
deltagelse i forskellige idrætsaktiviteter;

12. opfordrer sygekasser og forsikringsselskaber til at udvikle en prispolitik under 
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hensyntagen til forskellen mellem kvinder og mænd i forhold til sundhedsproblemer 
hvad angår ernæring, overvægt og fedme;

13. henleder opmærksomheden på kvinders grundlæggende rolle inden for 
ernæringsvejledning i familien og på det afgørende bidrag, som de kan yde til 
bekæmpelse af fedme, eftersom de i de fleste familier er direkte involveret i valget af 
fødevarer;

14. opfordrer til en omfattende EU-kampagne for at skabe øget bevidsthed om risiciene ved 
fedme og etablere en central informationsinstans, hvor offentligheden, særlig kvinder, 
kan rette henvendelse eller få vejledning.
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