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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut 
šādus ierosinājumus:

A. tā kā zinātniski ir pierādīts, ka vīriešus un sievietes nepareiza uztura sekas un tā izraisīto 
pataloģiju smagums ietekmē atšķirīgi,

1. pauž nožēlu par to, ka Komisija Baltajā grāmatā izstrādājusi attiecībā uz dzimumu 
neitrālu pieeju, un prasa Komisijai un rīcības platformā uztura, fiziskās aktivitātes un 
veselības jomā ņemt vērā atšķirību starp vīriešiem un sievietēm, jo īpaši 

 datu vākšanā, ierosmju rezultātu aspektā visos līmeņos, lai tos salīdzinātu Eiropas 
mērogā;

 izplatot paraugpraksi, lai vairāk ņemtu vērā cilvēku individuālās atšķirības un 
padarītu efektīvākas un precīzāk orientētas informācijas un izglītošanas kampaņas;

 attīstot informācijas stratēģijas, jo īpaši tās, kas domātas grupām, kurām ir vislielākais 
risks ātri pieņemties svarā (agrākie smēķētāji, grūtnieces vai mātes, kas baro ar krūti);

 uzturot dialogu ar visām ieinteresētajām pusēm (agrorūpniecību un pārtikas ražošanu, 
ātrās ēdināšanas ķēdēm, skolu iestādēm, vecāku pārstāvjiem vai bērniem utt.); 

2. uzsver, ka tādi pakalpojumi, kas ņem vērā dzimuma aspektu, ir ļoti svarīgi, lai samazinātu 
dzimumu nevienlīdzību, ārstējot veselības problēmas, kas radušās nepareiza uztura, liekā 
svara vai aptaukošanās dēļ; tāpēc uzskata, lai sievietes varētu piekļūt ārstēšanai visos 
līmeņos, sākot ar pamataprūpi līdz speciālai aprūpei, šiem pasākumiem jāatbilst viņu 
vajadzībām; aicina dalībvalstis nodrošināt pilsoņiem, it īpaši sievietēm un jaunām 
meitenēm, uz kurām neattiecas valstu veselības apdrošināšanas shēmas, paredzēt drošības 
pasākumus attiecībā uz ārstēšanu;

3. aicina dalībvalstis pievērst uzmanību tam, ka nepieciešams, lai valsts veselības aprūpes 
dienesti veicinātu īpašu uztura konsultāciju pakalpojumu attīstību, kas domāti 
grūtniecēm, sievietēm menopauzes periodā, jo grūtniecība un menopauze ir divi ļoti 
svarīgi posmi sievietes dzīvē, kuru laikā pieaug liekā svara risks;

4. prasa Komisijai un dalībvalstīm sekmēt to, lai primārās aprūpes centros veicinātu krūts 
barošanu;

5. konstatē, ka bērnu aptaukošanās ātri plešas plašumā gandrīz visās Eiropas Savienības 
dalībvalstīs; aicina Komisiju un dalībvalstis, cieši sadarbojoties ar vietējām pašvaldībām 
un skolām, privāto un reklāmas sektoru, izpētīt vairākas iespējas, lai:   

 piedāvātu līdzsvarotus un katram vecumam piemērotus uztura režīmus skolu ēdnīcās 
un kopienās, 
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 piedāvātu vecākiem un bērniem izglītību un informāciju par dzīves higiēnu, par 
sporta labvēlīgo ietekmi un par atbildīgu rīcību ģimenē, jo īpaši attiecībā uz jaunām 
meitenēm, kuras jāsagatavo nākamajai mātes lomai;

 veicinātu neaizsargāto grupu piekļuvi veselīgam uzturam,

6. prasa Komisijai un dalībvalstīm sekmēt speciālas izglītības un informatīvas kampaņas, kā 
arī aizsardzības pasākumus attiecībā uz riskiem, kādus bērniem rada pārmērīga jauno 
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, īpaši datorspēļu izmantošana, kas var mazināt 
bērnu fizisko un sporta aktivitāti, kā rezultātā tiek veicināta liekā svara veidošanās;

7. mudina dalībvalstis vienoties ar uzņēmumiem un modes radītājiem, lai vienādotu izmērus 
un rosinātu modei veltītu sarīkojumu organizatorus pieņemt darbā modeļus, kuru 
ķermeņa masas indekss ir lielāks par Pasaules Veselības organizācijas ieteikto indeksu 
18, lai izvairītos no tā, ka tiek izplatīti tādi skaistuma kritēriji, kas saistīti ar īpaši vāju 
ķermeni un kas var radīt veselības traucējumus, piemēram, anoreksiju vai bulīmiju;

8. prasa Komisijai nodrošināt sieviešu un vīriešu līdzsvarotu pārstāvību turpmākajā augsta 
līmeņa darba grupā par uzturu un fizisko aktivitāti, lai labāk varētu noteikt problēmas un 
piedāvāt labākos risinājumus, ņemot vērā dzimuma aspektu, proti, atsevišķi sievietēm un 
vīriešiem;

9. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 2010. gadā izvērtēt nozares apzinātos centienus attiecībā 
uz Rīcības kodeksu saistībā ar komerciālo komunikāciju par bērniem paredzētu pārtiku 
un dzērieniem; aicina rīkoties tāpat attiecībā uz grūtniecēm un mātēm, kas baro ar krūti;

10. aicina dalībvalstis, reģionālās un vietēja līmeņa iestādes, kā arī sporta asociācijas 
uzņemties iniciatīvu, lai veidotu laukumus nodarbībām svaigā gaisā, kas domāti jauniem 
cilvēkiem, kā arī fiziskās un sporta aktivitātes padarīt pieejamas visiem, veicināt un 
sekmēt tās jau no mazām dienām, jo īpaši skolā, kā arī ņemt vērā sieviešu un vīriešu 
eventuāli atšķirīgās prioritātes; uzsver, ka profesionālās prasības un sieviešu mājas rūpes 
var traucēt regulāri nodarboties ar kādu no šīm aktivitātēm;

11. prasa sporta asociācijām īpašu vērību veltīt tam, ka jaunas meitenes pēc pusaudžu 
vecuma bieži pārtrauc sporta aktivitātes; uzskata, ka šīm apvienībām ir svarīga loma, lai 
saglabātu jauno meiteņu un sieviešu interesi par dažādām sporta aktivitātēm;

12. aicina savstarpējās apdrošināšanas sabiedrības un apdrošinātājus  izstrādāt tādu tarifu 
politiku, kas sekmētu to veselības problēmu novēršanu, kas saistītas ar uzturu, lieko svaru 
un aptaukošanos, pilnībā ņemot vēra atšķirības starp vīriešiem un sievietēm šajā jomā;

13. uzsver sieviešu īpašo lomu izglītošanā uztura jautājumos ģimenē un viņu noteicošo 
ieguldījumu aptaukošanās novēršanā, jo vairumā ģimeņu sievietes ir tās, kuras tieši 
nosaka pārtikas produktu izvēli ģimenē;

14. aicina uz vērienīgu kampaņu, kas palīdzēs Eiropas Savienībai vairāk apzināsies tos riskus, 
ko izraisa aptaukošanās un izveidos informācijas centru, kur sabiedrība, jo īpaši sievietes 
varēs griezties un kur varēs saņemt padomu.
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