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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että tieteellisesti on todistettu aliravitsemukseen liittyvien tautien 
esiintymistiheyden ja vakavuusasteen olevan erilainen naisilla ja miehillä,

1. pitää valitettavana, että komissio käyttää valkoisessa kirjassaan sukupuolineutraalia 
lähestymistapaa, ja pyytää komissiota sekä ruokavaliota, liikuntaa ja terveyttä käsittelevää 
Euroopan toimintafoorumia ottamaan huomioon miesten ja naisten väliset erot, etenkin:

– kerättäessä tietoja ja eri tasoilla toteutetuista aloitteista saatuja tuloksia niiden 
vertailemiseksi EU:n tasolla 

– levitettäessä parhaita käytänteitä, jotta voidaan ottaa paremmin huomioon ihmisten 
henkilökohtaiset ominaisuudet ja jotta tiedotus- ja koulutuskampanjoista voidaan 
tehdä tehokkaampia ja paremmin kohdennettuja

– kehitettäessä erityisesti herkästi lihoville ryhmille (entiset tupakoitsijat, raskaana 
olevat naiset tai imettävät naiset) suunnattuja tiedotusstrategioita

– käytäessä vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa (elintarviketeollisuus, 
pikaruokaketjut, kouluviranomaiset, lasten tai vanhempien edustajat jne.);

2. korostaa, että palvelut, joissa otetaan sukupuoli huomioon, ovat olennaisia sukupuolten 
välisen epätasa-arvon vähentämiseksi huonosta ravinnosta, ylipainosta tai lihavuudesta 
johtuvien terveysongelmien hoidossa; katsoo siksi, että jotta naisille voidaan taata hoidon 
saatavuus kaikilla tasoilla perushoidosta erikoistuneeseen hoitoon saakka, kyseiset 
palvelut on muokattava vastaamaan heidän tarpeitaan; kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan lääkehoitoa koskevan turvaverkon niille kansalaisille, erityisesti naisille ja 
nuorille tytöille, jotka eivät ole kansallisten vakuutusjärjestelmien piirissä;

3. pyytää jäsenvaltioita kiinnittämään huomiota siihen, että kansallisissa 
terveydenhuoltopalveluissa on edistettävä erityisiä ravintoon liittyviä neuvontapalveluja, 
jotka on suunnattu raskaana oleville naisille ja vaihdevuosia eläville naisille, sillä raskaus 
ja vaihdevuodet ovat kaksi keskeistä vaihetta naisen elämässä ja niihin voi liittyä 
lisääntynyt ylipainon riski;

4. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita edistämään terveyskeskusten toimia imetyksen 
lisäämiseksi;

5. toteaa, että lasten lihavuus yleistyy nopeasti melkein kaikissa unionin jäsenvaltioissa; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tiiviissä yhteistyössä paikallisviranomaisten, 
koulujen, yksityisen sektorin ja mainosalan kanssa tutkimaan erilaisia vaihtoehtoja, joiden 
tarkoituksena on:
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– huolehtia, että koulujen ja julkisyhteisöjen ruokaloissa tarjotaan terveellisiä ja 
monipuolisia aterioita, jotka on mukautettu kunkin ikäryhmän tarpeisiin

– tarjota lapsille ja vanhemmille koulutusta ja tietoa terveydestä, liikunnan hyödyllisestä 
vaikutuksesta sekä vastuullisesta perhe-elämästä, etenkin nuorille tytöille, joita on 
hyvä valmistaa äitiyteen

– edistää epäsuotuisassa asemassa olevien ryhmien mahdollisuutta nauttia terveellisestä 
ruokavaliosta;

6. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan erityisiä opetusohjelmia,
tiedotuskampanjoita ja ennaltaehkäisytoimenpiteitä uusien tieto- ja 
viestintäteknologioiden, erityisesti videopelien liiallisesta käytöstä lapsille aiheutuvista 
riskeistä, jotka voivat johtaa lasten liikunnan ja urheilun vähenemiseen ja siten edistää 
ylipainon kertymistä;

7. kehottaa jäsenvaltioita sopimaan yritysten ja muodinluojien kanssa kokojen 
yhdenmukaistamisesta ja kannustamaan muotinäytösten järjestäjiä käyttämään malleja, 
joiden painoindeksi on enemmän kuin 18, joka on maailman terveysjärjestön (WHO) 
suosittelema indeksi, jotta vältetään levittämästä äärimmäiseen laihuuteen liittyviä 
kauneusihanteita, jotka voivat aiheuttaa anoreksian tai bulimian kaltaisia terveysongelmia;

8. pyytää komissiota takaamaan miesten ja naisten tasapuolisen edustuksen tulevassa 
ravitsemukseen ja liikuntaan liittyviä terveyskysymyksiä käsittelevässä 
asiantuntijaryhmässä, jotta ongelmia voidaan käsitellä kohdennetummin ja jotta voidaan 
ehdottaa parhaita ratkaisuja sukupuoliulottuvuuden perusteella eli yhtäältä miehille ja 
toisaalta naisille;

9. suhtautuu myönteisesti komission aikomukseen arvioida vuonna 2010 alan vapaaehtoisia 
toimia lapsille suunnattua ruoka- ja juomamainontaa koskevien käytännesääntöjen 
aikaansaamiseksi; kehottaa toimimaan samoin raskaana oleville tai imettäville naisille 
suunnatun mainonnan suhteen; 

10. kehottaa jäsenvaltioita, alue- ja paikallisviranomaisia sekä urheilujärjestöjä ryhtymään 
toimenpiteisiin tilojen perustamiseksi nuorten ulkoilutoimintaa varten ja tekemään kaikille 
mahdolliseksi harrastaa liikuntaa ja urheilua sekä kannustamaan ja tukemaan tätä 
harrastusta varhaisesta lapsuudesta lähtien muun muassa koulussa samoin kuin ottamaan 
huomioon miesten ja naisten erilaiset mieltymykset; korostaa, että työelämän vaatimukset 
ja kotiin liittyvät velvollisuudet voivat estää naisia harrastamasta säännöllistä liikuntaa;

11. pyytää urheilujärjestöjä kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että teini-ikäiset tytöt 
lopettavat usein urheilun harrastamisen; huomauttaa, että kyseisillä järjestöillä on 
merkittävä tehtävä pitää yllä tyttöjen ja naisten mielenkiintoa eri urheilumuotojen 
harrastamiseen;

12. kehottaa vakuutusyhtiöitä kehittämään hintapolitiikkaansa niin, että siinä otetaan 
huomioon naisten ja miesten väliset erot ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen 
liittyvien terveysongelmien suhteen;



AD\710920FI.doc 5/6 PE400.374v02-00

FI

13. korostaa naisten olennaista asemaa perheen ravintokasvatuksessa ja heidän ratkaisevaa 
panostaan lihavuuden torjunnassa, koska elintarvikkeiden valinta on useimmissa perheissä 
naisten vastuulla;

14. kehottaa järjestämään laajamittaisen kampanjan, jonka avulla Euroopan unioni voi lisätä 
tietämystä lihavuuden aiheuttamista riskeistä ja perustaa tietokeskuksen, jonka puoleen 
suuri yleisö ja etenkin naiset voivat kääntyä tai josta he voivat saada neuvoja.
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