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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. sajnálja, hogy a Bizottság fehér könyvében a nemek szempontjából semleges 
megközelítést fogadott el, és kéri a Bizottságot és az étrenddel, testmozgással és 
egészséggel foglalkozó fórumot, hogy vegye figyelembe a férfiak és nők közötti 
különbséget

 az adatgyűjtés és a különböző szinten zajló kezdeményezések eredményeinek mérése 
során, ezek európai szintű összehasonlítása érdekében, 

 a bevált gyakorlatok terjesztése során az emberek egyéni jellemzőinek fokozottabb 
figyelembe vétele érdekében, valamint a tájékoztatási és nevelési kampányok 
hatékonyságának növelése és ezek célcsoportjainak jobb meghatározása érdekében, 

 különösen a gyors súlygyarapodásra leghajlamosabb csoportok (volt dohányosok, 
terhes vagy szoptató anyák) számára kidolgozott tájékoztatási stratégiák fejlesztése 
során, 

 valamint az összes érintett féllel (élelmiszertermelő ágazatokkal, gyorsétterem-
láncokkal, iskolai hatóságokkal, a szülők vagy a gyermekek képviselőivel stb.) 
folytatott párbeszéd során;

2. hangsúlyozza, hogy a helytelen táplálkozásból, a túlsúlyból vagy az elhízásból eredő 
egészségügyi problémák kezelésében a nemek közötti egyenlőtlenségek csökkentése 
céljából lényeges, hogy a szolgáltatások figyelembe vegyék a nemek közötti 
különbségeket; ezért úgy véli, ahhoz, hogy a nők – minden szinten, az alapellátásoktól a 
szakellátásokig – hozzájussanak a kezeléshez, e szolgáltatásokat az ő szükségleteikhez 
kell igazítani; felkéri a tagállamokat, hogy biztosítsanak egy védőhálót az egészségügyi 
ellátásokhoz azon állampolgáraik – különösen a nők és fiatal lányok – számára, akik a 
nemzeti biztosítási rendszerekben nem rendelkeznek biztosítási jogviszonnyal;

3. felhívja a tagállamok figyelmét arra, hogy a nemzeti egészségügyi szolgálatoknak 
támogatniuk kell a várandós és a változó korban lévő nőknek szóló egyedi táplálkozási 
tanácsadással foglalkozó szolgáltatásokat, mivel ez két olyan szakasz a nők életében, 
amikor nagyobb az elhízás veszélye;

4. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az alapellátási központokban népszerűsítsék a 
szoptatást;

5. megállapítja, hogy a gyermekkori elhízás egyre gyakoribb jelenség az Unió csaknem 
valamennyi tagállamában; felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a helyi 
hatóságokkal és iskolákkal, a magánszférával és a reklámszakmával szoros 
együttműködésben vizsgálják meg a fellépés lehetőségét az alábbiak érdekében:   
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 a kiegyensúlyozott és a mindenkori életkornak megfelelő étrend felkínálása az iskolai 
és közösségi étkezdékben, 

 képzés és tájékoztatás biztosítása a szülők és a gyermekek számára az általános 
higiéniáról, a sportolás kedvező hatásairól és a felelős családi magatartásról, 
különösen a fiatal lányok körében, akiket fel kell készíteni majdani anyaságukra,

 az egészséges táplálkozás lehetőségének elérhetővé tétele a hátrányos helyzetű 
csoportok körében;

6. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassákaz új információs és 
kommunikációs technológiák, különösen a videojátékok túlzott használatának fizikai 
aktivitást csökkentő, következésképpen az elhízást előősegítő hatása miatt a gyermekekre 
leselkedő vesélyekkel kapcsolatos speciális oktatási programokat, tájékoztató 
kampányokat és megelőző intézkedéseket;

7. arra buzdítja a tagállamokat, hogy állapodjanak meg a vállalkozásokkal és a 
divattervezőkkel annak érdekében, hogy egységesítsék a méreteket, és ösztönözzék a 
divatbemutatók szervezőit, hogy alkalmazzanak olyan modelleket, akik testtömeg indexe 
meghaladja a 18-at, amelyet az Egészségügyi Világszervezet javasolt mutatóként, az 
olyan szépségkritériumok terjesztésének elkerülése érdekében, amelyek a kóros 
soványsággal társulva egészségzavarokat, például anorexiát vagy a bulímiát okozhatnak;

8. kéri a Bizottságot, hogy oly módon biztosítsa a nők és férfiak kiegyensúlyozott 
képviseletét a táplálkozással és a testmozgással foglalkozó majdani magas szintű 
munkacsoportban, hogy jobban meghatározhassák a problémákat, és nemtől függően, 
vagyis egyrészt a nők, másrészt a férfiak számára a legjobb megoldásokat javasolhassák;

9. üdvözli, hogy a Bizottság 2010-ben értékelni kívánja az élelmiszerekről és italokról 
szóló, gyermekeket célzó kereskedelmi kommunikációra vonatkozó magatartási kódex 
betartására az ágazaton belül tett önkéntes erőfeszítéseket; felhív egy hasonló értékelés 
elvégzésére a várandós vagy szoptató anyákat célzó kommunikáció vonatkozásában;

10. felkéri a tagállamokat, a regionális és helyi hatóságokat, valamint a sportegyesületeket, 
hogy kezdeményezzék fiataloknak szánt, szabadtéri tevékenységekhez használatos terek 
kialakítását, mindenki számára tegyék elérhetővé a sportolási lehetőségeket, ösztönözzék 
és támogassák a sporttevékenységet a legkisebb kortól kezdve, különösen az iskolában, 
figyelembe véve a nők és férfiak esetlegesen eltérő preferenciáit; hangsúlyozza, hogy a 
szakmai elvárások és a nők háztartási kötelezettségei akadályozhatják a rendszeres 
testmozgást;

11. kéri a sportegyesületeket, hogy fordítsanak különös figyelmet arra, hogy a fiatal lányok –
a serdülőkor végén – gyakran abbahagyják a sporttevékenységet; figyelmeztet arra, hogy 
ezen egyesületeknek alapvető szerepük van abban, hogy fenntartsák a fiatal lányok és nők 
érdeklődését a különféle sporttevékenységek iránt;

12. felkéri a kölcsönös segélyezési pénztárakat és biztosítókat, hogy tarifális politikájuk 
kialakításakor vegyék figyelembe a helytelen táplálkozással, a túlsúllyal és elhízással 
összefüggő egészségi problémák tekintetében a nők és férfiak között megfigyelhető 
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különbségeket;

13. hangsúlyozza a nő alapvető szerepét a család táplálkozási szokásainak kialakításában és 
az elhízás elleni küzdelemben, mivel a családok többségében a nő állítja össze az 
étrendet;

14. felszólít egy nagyszabású kampány megindítására, amellyel az Európai Unió 
fokozottabban tudatosíthatja az elhízás kockázatait, és központi információs pontot 
hozhat létre, amelyhez a nyilvánosság, különösen a nők, információért és tanácsért 
fordulhatnak.
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