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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval keskkonna-, 
rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 
ettepanekud:

A. arvestades, et on teaduslikult tõestatud, et valest toitumisest tingitud haiguste 
esinemissagedus ja tõsidus on naiste ja meeste puhul erinev;

1. väljendab kahetsust selle üle, et komisjoni valges raamatus ei pöörata tähelepanu 
sooküsimustele, ja kutsub komisjoni ja tervisliku toitumise, kehalise aktiivsuse ja 
tervishoiu Euroopa tegevusprogrammi osalisi üles arvestama meeste ja naiste vahelisi 
erinevusi, eriti:

 andmete ja algatuste tulemuste kogumisel kõikidel tasanditel, et võrrelda neid 
Euroopa tasandil;

 parimate tavadel levitamisel, et võtta paremini arvesse inimeste individuaalseid 
omadusi ning muuta teavitus- ja selgituskampaaniad tõhusamaks ja sihipärasemaks; 

 teavitusstrateegiate väljatöötamisel, eelkõige rühmade suhtes, kellel on kõige suurem 
soodumus kiiresti kaalus juurde võtta (endised suitsetajad, rasedad või imetavad 
naised); 

 dialoogis kõikide huvitatud osapooltega (toiduainete tootjad, kiirtoitlustusettevõtted, 
koolide juhtkonnad, lapsevanemate ja laste esindajad jne); 

2. rõhutab, et soolise ebavõrdsuse vähendamiseks toitumisest, ülekaalulisusest ja rasvumisest 
tingitud terviseprobleemide ravis on vaja soolise mõõtmega arvestavaid teenuseid; usub 
seetõttu, et selleks, et naistele oleks tagatud juurdepääs ravile kõikidel tasanditel alates 
esmatasandi abist kuni eriravini, peavad teenused olema kohandatud nende vajadustega; 
palub liikmesriikidel tagada hädavajalik arstiabi kodanikele ning eelkõige naistele ja 
tüdrukutele, kes ei ole kaetud riiklike kindlustusskeemidega;

3. juhib liikmesriikide tähelepanu vajadusele tagada, et riiklikud tervishoiuteenused 
edendaksid spetsiifilise toitumisalase nõu andmist rasedatele ja menopausi läbivatele 
naistele, sest rasedus ja menopaus on naise elus kaks olulist eluetappi, kus esineb kaalus 
juurdevõtmise kõrgendatud oht;

4. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama rinnaga toitmist esmatasandi arstiabi 
keskustes;

5. osutab tõsiasjale, et laste rasvumist esineb järjest rohkem peaaegu kõikides Euroopa 
Liidu liikmesriikides; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles uurima tihedas koostöös 
kohaliku tasandi ametiasutuste, koolide, erasektori ja reklaamisektoriga erinevaid 
võimalusi, et: 

 pakkuda koolisööklates ja asutustes igaühele tasakaalustatud ja eakohast toitu;
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 pakkuda lapsevanematele ja lastele õpetust ja teavet tervislike eluviiside, spordi 
kasulikkuse ning vastutustundliku perekonnakäitumise kohta, eelkõige noorte 
tütarlaste puhul, keda tuleb valmistada ette tulevaseks emaduseks;

– edendada ebasoodsas olukorras olevate rühmade võimalusi tervislikult toituda;

6. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama erikoolitusprogramme ja 
teabekampaaniaid ohtude kohta, mida uue info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning 
eriti arvutimängude ülemäärane kasutamine laste jaoks kujutab, kuna see võib põhjustada 
kehalise ja sportliku aktiivsuse vähenemist ja soodustada seetõttu ülekaalulisust, ning 
edendama asjakohaseid ennetusmeetmeid;

7. julgustab liikmesriike jõudma ettevõtete ja moeloojatega kokkuleppele riiete suuruste 
ühtlustamise osas ning edendama moeürituste korraldajate hulgas põhimõtet, et värvatud 
modellide kehamassiindeks oleks suurem kui 18, mida Maailma Terviseorganisatsioon 
normaalseks peab, et vältida äärmist kõhnust propageeriva iluideaali levitamist, mis võib 
põhjustada terviseprobleeme, nagu anoreksia ja buliimia;

8. kutsub komisjoni üles tagama tulevases toitumise ja kehalise aktiivsuse kõrgetasemelises 
rühmas meeste ja naiste tasakaalustatud esindatus, et käsitleda probleeme paremini ja
pakkuda välja soolist mõõdet arvestavaid parimaid lahendusi, s.t parimaid lahendusi nii 
meeste kui naiste jaoks;

9. tervitab komisjoni kavatsust hinnata 2010. aastal ettevõtjate vabatahtlikke jõupingutusi 
lastele mõeldud toitude ja jookide reklaamimist käsitleva käitumisjuhendi vallas; kutsub 
üles tegema sama ka rasedatele ja rinnaga toitvatele naistele suunatud toodete reklaamiga;

10. kutsub liikmesriike, piirkondlikke ja kohalikke asutusi ning spordiühendusi üles looma 
noorte jaoks kohti vabaõhutegevuseks, pakkuma kõigile kehalise ja sportliku tegevuse 
võimalusi ning toetama ja soodustama juba alates kõige nooremast east ja eelkõige koolis 
spordiga tegelemist, arvestades samas, et naiste ja meeste eelistused võivad olla erinevad; 
rõhutab, et naiste tööalased ja kodused kohustused võivad takistada neil tegeleda 
regulaarselt mingi kindla tegevusega;

11. palub, et spordiühendused pööraksid erilist tähelepanu tõsiasjale, et tütarlapsed jätavad 
teismeliseea lõpus tihti spordiga tegelemise pooleli; arvab, et spordiühendustel on oluline 
roll tüdrukute ja naiste huvi säilitamisel erinevate spordialadega tegelemise vastu;

12. kutsub vastastikuseid ühinguid ja kindlustusandjaid üles kujundama toitumise, 
ülekaalulisuse ja rasvumisega seotud terviseprobleemidega tegelemise raames 
hinnapoliitikat, mille puhul võetaks arvesse naiste ja meeste vahelisi erinevusi;

13. juhib tähelepanu esmatähtsale rollile, mida naised perekonna toitumisalases harimises 
etendavad, ja otsustavale panusele, mida nad rasvumisvastases võitluses anda saavad, sest 
paljudes perekondades on toiduainete valimine otseselt naiste ülesanne;

14. nõuab laiaulatusliku ELi kampaania käivitamist, mis tõstaks teadlikkust rasvumisega 
kaasnevatest ohtudest ning millega loodaks teabekeskus, kuhu inimesed ja eelkõige 
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naised saaksid pöörduda ja kust nõu küsida;
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