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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi moksliniais tyrimais įrodyta, kad moterys ir vyrai nevienodai dažnai ir sunkiai 
suserga su netinkama mityba susijusiomis ligomis;

1. apgailestauja, kad Komisija Baltojoje knygoje priėmė lyčių atžvilgiu neutralų požiūrį ir 
prašo Komisijos ir organizacijų, vykdančių veiklos programą, skirtą tinkamai mitybai, 
fiziniam aktyvumui ir sveikatingumui skatinti, atsižvelgti į vyrų ir moterų skirtumus, 
ypač:

– ragina būtinai pradėti kaupti duomenis apie kiekvienos valstybės narės vietos, regionų 
ir nacionaliniu lygmeniu įgyvendinamų įvairių iniciatyvų rezultatus, kad juos galima būtų 
lyginti Europos lygmeniu; 

– ragina keistis gerąją patirtimi, siekiant labiau atsižvelgti į pavienių žmonių skirtumus 
ir siekiant, kad informavimo ir švietimo kampanijos būtų veiksmingesnės ir tikslingesnės;

– ragina vystyti informavimo strategijas, ypač skirtas greitai priaugti svorio linkusioms 
visuomenės grupėms (asmenims, kurie meta rūkyti, nėščioms ar žindančioms moterims);

– pabrėžia, kad būtinas dialogas su visomis suinteresuotomis šalimis (maisto pramonės 
įmonėmis, greitojo maitinimo įstaigomis, mokyklų valdžios institucijomis, tėvų ir vaikų 
atstovais ir kt.);

2. pabrėžia, kad svarbu teikti paslaugas atsižvelgiant į lytį siekiant mažinti lyčių nelygybę 
sprendžiant su netinkama mityba, antsvoriu ar nutukimu susijusias sveikatos problemas; 
todėl mano, kad siekiant sudaryti moterims gydymosi sąlygas visais lygmenimis – nuo 
pirminės iki specializuotos sveikatos priežiūros – reikėtų teikti su jų poreikiais suderintas 
paslaugas; ragina valstybes nares užtikrinti medicininės priežiūros saugumą nacionalinio 
draudimo neturintiems asmenims;

3. ragina valstybes nares atkreipti dėmesį į tai, kad nacionalinių sveikatos paslaugų srityje 
būtina skatinti konkrečias konsultavimo mitybos klausimais paslaugas nėščioms ir 
menopauzę išgyvenančioms moterims, nes tai du moters gyvenime svarbūs laikotarpiai, 
kai padidėja pavojus priaugti svorio;

4. ragina Komisiją pirminės sveikatos priežiūros centruose skatinti motinas žindyti;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad visose valstybėse narėse sparčiai daugėja nutukusių vaikų;
ragina Komisiją ir valstybes nares, glaudžiai bendradarbiaujant su vietos valdžios 
institucijomis ir mokyklomis, privačiuoju sektoriumi ir reklamos pramone ištirti įvairias 
galimybes siekiant:
– siūlyti subalansuotas dietas, pritaikytas visoms amžiaus grupėms, mokyklų ir vietos 
valdžios institucijų valgyklose,
– mokyti bei informuoti tėvus ir vaikus apie sveiką gyvenseną, sporto ir atsakingo šeimos 
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elgesio naudą, ypač mergaitėms, kurios turėtų būti rengiamos motinystei,
– palengvinti nuskriaustų grupių žmonėms galimybę sveikai maitintis;

6. prašo Komisijos ir valstybių narių skatinti rengti informavimo kampanijas apie pavojus, 
kurių kyla vaikams per dažnai naudojantis naujomis informacijos ir ryšių technologijomis, 
o ypač žaidžiant vaizdo žaidimus, dėl kurių gali sumažėti jų fizinė ir sportinė veikla ir 
todėl susidaryti palankesnės sąlygos atsirasti antsvoriui;

7. ragina valstybes nares ir mados kūrėjų įmones nuspręsti derinti dydžius ir skatinti madų 
demonstravimo rengėjus rinktis manekenus, kurių svorio rodiklis, kaip rekomenduoja 
Pasaulio sveikatos organizacija, yra maždaug 18, kad nebūtų skleidžiami perdėto 
lieknumo grožio kriterijai, dėl kurių kyla pavojus susirgti, pavyzdžiui, anoreksija ar 
bulimija;

8. prašo Komisijos užtikrinti, kad būsimoje Aukšto lygio darbo grupėje, kuri nagrinės 
mitybos ir fizinio aktyvumo klausimus, būtų tolygiai atstovaujama vyrams ir moterims, 
kad būtų galima tikslingiau spręsti problemas ir pateikti geresnius pasiūlymus 
atsižvelgiant į lytį, t. y. atskirai vyrams ir moterims;

9. džiaugiasi dėl to, kad Komisijos numatyta 2010 m. įvertinti sektoriaus savanoriškas 
pastangas atitikti elgesio kodeksą vaikams skirtos komercinės komunikacijos apie maistą 
ir gėrimus srityje; ragina įvertinti ir šio elgesio kodekso laikymąsi nėščioms ar 
žindančioms moterims skirtos atitinkamos komunikacijos apie produktus srityje;

10. ragina valstybes nares, regionų ir vietos valdžios institucijas bei sporto asociacijas imtis 
iniciatyvos kurti erdvę, kurioje jauni žmonės galėtų užsiimti veikla gryname ore, fizinę ir 
sportinę veiklą padaryti prieinamą visiems ir skatinti bei sudaryti palankias sąlygas ja 
užsiimti, taip pat atsižvelgti į tai, ką labiau mėgsta moterys ir vyrai;

11. ragina sporto susivienijimus atkreipti ypatingą dėmesį į tai, kad mergaitės praėjus 
paauglystei dažnai nustoja sportuoti; atkreipia dėmesį į tai, kad šie susivienijimai turėtų 
dėti daug pastangų, kad mergaitės ir jaunos moterys ir toliau domėtųsi ir užsiimtų įvairia 
sportine veikla;

12. ragina sveikatos draudimo fondus ir draudimo bendroves nustatyti kainų politiką, kurioje 
būtų atsižvelgiama į  moterų ir vyrų skirtumus, susijusius su sveikatos problemomis, 
kurios susijusios su mityba, antsvoriu ir nutukimu;

13. pabrėžia svarbų moterų vaidmenį ugdant šeimos mitybą ir svarbų jų vaidmenį kovoje su 
nutukimu, nes daugumoje šeimų būtent jos tiesiogiai dalyvauja renkantis maisto 
produktus;

14. ragina rengti visapusišką kampaniją, per kurią Europos Sąjunga galėtų geriau informuoti 
apie dėl nutukimo kylančius pavojus ir galėtų įsteigti informavimo centrą, į kurį 
gyventojai, ypač moterys, galėtų kreiptis ir kuriame jie galėtų gauti patarimų.
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