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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. επισημαίνοντας ότι έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι η συχνότητα και ο βαθμός 
σοβαρότητας των παθήσεων που συνδέονται με την κακή διατροφή επηρεάζουν με 
διαφορετικό τρόπο τους άνδρες και τις γυναίκες,

1. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή υιοθέτησε μια ουδέτερη από άποψη 
φύλου προσέγγιση στη Λευκή βίβλο και ζητεί από την Επιτροπή και την ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα δράσης για τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την υγεία να λάβει υπόψη  
τις διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, ιδίως

- κατά την συλλογή των δεδομένων και των αποτελεσμάτων από πρωτοβουλίες σε όλα 
τα επίπεδα, προκειμένου να παραβληθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

- κατά τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να ληφθούν περισσότερο 
υπόψη τα ατομικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων και να γίνουν αποτελεσματικότερες 
και πιο στοχοθετημένες οι ενημερωτικές και εκπαιδευτικές εκστρατείες·

- κατά την ανάπτυξη στρατηγικών ενημέρωσης, που απευθύνονται ιδίως στις ομάδες 
που είναι πιο επιρρεπείς στη ταχεία πρόσληψη βάρους (πρώην καπνιστές, γυναίκες που 
είναι έγκυοι ή θηλάζουν)·

- στον διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (βιομηχανίες τροφίμων,  αλυσίδες fast 
food, σχολικοί οργανισμοί, εκπρόσωποι γονέων ή παιδιών κλπ)· 

2. τονίζει ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν υπηρεσίες που λαμβάνουν υπόψη το φύλο, 
προκειμένου να περιοριστούν οι ανισότητες λόγω φύλου στην αντιμετώπιση των 
προβλημάτων υγείας που οφείλονται στην κακή διατροφή, το υπερβολικό βάρος ή την 
παχυσαρκία·  εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι προκειμένου να έχουν πρόσβαση οι γυναίκες στη 
θεραπευτική αγωγή σε όλα τα επίπεδα, από τη βασική περίθαλψη έως την ειδικευμένη 
περίθαλψη, οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να είναι διαμορφωμένες με βάση τις ανάγκες τους· 
καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν στους πολίτες, ιδίως στις γυναίκες και στις νεαρές 
κοπέλες, που δεν καλύπτονται από τα εθνικά συστήματα ασφάλισης ένα δίχτυ ασφαλείας 
για τις ιατρικές θεραπευτικές αγωγές·

3. εφιστά την προσοχή των κρατών μελών στην ανάγκη να προωθήσουν οι εθνικές 
υπηρεσίες υγείας την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διατροφής ειδικά για 
εγκύους και γυναίκες στην εμμηνόπαυση, καθώς η εγκυμοσύνη και η εμμηνόπαυση 
συνιστούν δύο ζωτικής σημασίας σταθμούς στη ζωή των γυναικών, που συνοδεύονται 
από αυξημένο κίνδυνο υπερβολικού βάρους·

4. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν το μητρικό θηλασμό στα 
κέντρα πρωτοβάθμιας περίθαλψης·
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5. διαπιστώνει ότι η παιδική παχυσαρκία εξαπλώνεται με γρήγορους ρυθμούς σε όλα σχεδόν 
τα κράτη μέλη της Ένωσης·  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία 
με τις τοπικές αρχές και τα σχολεία, τον ιδιωτικό τομέα και τον τομέα της διαφήμισης, να 
διερευνήσουν διάφορες εναλλακτικές λύσεις προκειμένου  

- να προτείνεται ισορροπημένη και προσαρμοσμένη στην ηλικία διατροφή στις 
σχολικές και άλλες καντίνες·

-  να προτείνεται στους γονείς και στα παιδιά ειδική αγωγή και πληροφόρηση σχετικά 
με την υγιεινή διαβίωση, τα ευεργετικά οφέλη του αθλητισμού και την υπεύθυνη 
οικογενειακή συμπεριφορά, ιδίως για τις νεαρές κοπέλες που θα πρέπει να 
προετοιμάζονται για τη μελλοντική τους μητρότητα·

- να προωθείται η πρόσβαση των μειονεκτουσών ομάδων στην υγιεινή διατροφή·

6. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν ειδικά εκπαιδευτικά 
προγράμματα, εκστρατείες ενημέρωσης και προληπτικά μέτρα σχετικά με τους κινδύνους 
που συνιστά για τα παιδιά η υπερβολική χρήση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας
και της επικοινωνίας, ιδίως δε των βιντεοπαιχνιδιών, που μπορεί να συνεπιφέρει
περιορισμό της σωματικής άσκησης και της αθλητικής δραστηριότητας και, κατά 
συνέπεια, να ευνοήσει  την εμφάνιση παχυσαρκίας·

7. παροτρύνει τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν με τις επιχειρήσεις και τους δημιουργούς 
μόδας στην ενοποίηση των μεγεθών και να ενθαρρύνουν τους διοργανωτές επιδείξεων 
μόδας να προσλαμβάνουν μοντέλα με μεγαλύτερο δείκτη μάζας σώματος, τουλάχιστον
γύρω στο 18, όπως συνιστά η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), προκειμένου να 
αποφεύγεται η διάδοση κριτηρίων ομορφιάς τα οποία, καθώς συνδέονται με μεγάλη
ισχνότητα, μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα υγείας όπως ανορεξία ή βουλιμία·

8. ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ισορροπημένη εκπροσώπηση ανδρών και 
γυναικών στη μελλοντική ομάδα υψηλού επιπέδου για τη διατροφή και την σωματική 
άσκηση, έτσι ώστε να εντοπισθούν καλύτερα τα προβλήματα και να προταθούν οι 
καλύτερες λύσεις με βάση τη διάσταση του φύλου, δηλαδή τόσο για τους άνδρες όσο και 
για τις γυναίκες·

9. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να αξιολογήσει, το 2010, 
τις εκούσιες προσπάθειες του τομέα στο θέμα του κώδικα συμπεριφοράς σχετικά με την 
εμπορική επικοινωνία όσον αφορά τα τρόφιμα και τα ποτά που απευθύνονται στα παιδιά· 
ζητεί να γίνει το ίδιο και για τις εγκύους ή τις θηλάζουσες μητέρες·

10. καλεί τα κράτη μέλη, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές καθώς και τα αθλητικά 
σωματεία να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη δημιουργία χώρων για δραστηριότητες για 
νέους στο ύπαιθρο, να θέσουν στη διάθεση όλων αθλητικές δραστηριότητες και να 
ενθαρρύνουν την σωματική άσκηση ήδη από πολύ νεαρή ηλικία και συγκεκριμένα από το 
σχολείο, λαμβάνοντας υπόψη τις ενδεχομένως διαφορετικές προτιμήσεις ανδρών και 
γυναικών· τονίζει ότι οι επαγγελματικές απαιτήσεις και οι οικιακές ευθύνες των γυναικών 
μπορεί να παρακωλύουν την τακτική σωματική άσκηση·

11. ζητεί από τα αθλητικά σωματεία να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι τα 
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νεαρά κορίτσια, με το πέρας της εφηβείας, συχνά εγκαταλείπουν την άσκηση αθλητικής 
δραστηριότητας·  επισημαίνει ότι τα σωματεία αυτά καλούνται να διαδραματίσουν ρόλο 
μείζονος σημασίας για να διατηρήσουν ζωντανό το ενδιαφέρον των νεαρών κοριτσιών και 
των γυναικών  για τις διάφορες αθλητικές δραστηριότητες·

12. καλεί τα ταμεία αλληλασφάλισης καθώς και τους ασφαλιστές να αναπτύξουν πολιτική 
τιμών που να λαμβάνει υπόψη τις διαφορές ανδρών και γυναικών ως προς τα προβλήματα 
υγείας που συνδέονται με τη διατροφή. το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία·

13. υπογραμμίζει το θεμελιώδη ρόλο της γυναίκας στη διατροφική διαπαιδαγώγηση της 
οικογένειας και την αποφασιστική συμβολή της στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας, 
δεδομένου ότι η γυναίκα είναι εκείνη η οποία, κατά κανόνα, έχει άμεσο ρόλο στην 
επιλογή των τροφίμων για την οικογένεια·

14. ζητεί να διεξαχθεί εκστρατεία μεγάλης κλίμακας, με την οποία ή Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
συμβάλει στην περαιτέρω συνειδητοποίηση των κινδύνων που συνεπάγεται η παχυσαρκία 
και θα παράσχει ένα κεντρικό σημείο ενημέρωσης στο οποίο οι πολίτες, ιδίως οι γυναίκες, 

θα μπορούν να απευθύνονται και να λαμβάνουν συμβουλές..
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