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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex 
jinkorpora dawn is-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi josserva li hija ħaġa provata xjentifikament li l-livell ta' inċidenza u l-grad ta' gravità 
tal-patoloġiji marbuta mal-malnutriment jaffettwaw b'mod differenti lill-irġiel u lin-nisa,

1. Jiddispjaċih li l-Kummissjoni adottat approċċ newtrali fil-rigward tal-ġeneru fil-white 
paper tagħha u jitlob lill-Kummissjoni u lill-pjattaforma ta' ħidma dwar in-nutriment, l-
attività fiżika u s-saħħa biex iqisu d-differenza bejn l-irġiel u n-nisa, b'mod partikulari:

 fil-ġbir ta' data u tar-riżultati ta' inizjattivi fil-livelli kollha, sabiex iqabbluhom mal-
livell Ewropew;

 fit-tixrid ta' l-aħjar prassi, sabiex jitqiesu iktar il-karatteristiċi individwali tal-persuni 
u sabiex il-kampanji ta' informazzjoni u ta' edukazzjoni jsiru iktar effikaċji u mmirati 
aħjar;

 fl-iżvilupp ta' l-istrateġiji ta' informazzjoni, b'mod partikulari lejn il-gruppi li huma l-
iktar suxxettibbli li jżidu fil-piż iktar malajr (dawk li qabel kienu jpejpu, nisa tqal jew 
li qed ireddgħu);

 fid-djalogu mal-partijiet interessati kollha (l-industriji agroalimentari, il-katini tar-
ristoranti ta' l-ikel ta' malajr, l-awtoritajiet skolari, ir-rappreżentanti tal-ġenituri jew 
tat-tfal, eċċ.);

2. Jissottolinja li hu essenzjali li jkun hemm servizzi li jqisu l-ġeneru bl-għan li titnaqqas l-
inugwaljanza bejn is-sessi fl-ittrattar tal-problemi ta' saħħa li jkunu ġejjin minn 
alimentazzjoni ħażina, minn piż żejjed jew mill-obeżità; iqis, allura, bl-iskop li n-nisa 
jingħataw aċċess għat-trattament fil-livelli kollha mill-kura bażika sal-kura speċjalizzata, 
li dawn is-servizzi għandhom jitfasslu skond il-bżonnijiet tagħhom; jistieden lill-Istati 
Membri biex jiżguraw liċ-ċittadini, b'mod partikulari lin-nisa u lit-tfajliet li mhumiex 
koperti mis-sistemi nazzjonali ta' assikurazzjoni, grad ta' sigurtà għat-trattamenti mediċi;

3. Jiġbed l-attenzjoni ta' l-Istati Membri dwar il-ħtieġa għas-servizzi nazzjonali tas-saħħa li 
jippromwovu servizzi ta' għoti ta' pariri nutrittivi speċifiċi indirizzati lejn nisa tqal u lejn 
nisa bil-menopawża, peress li t-tqala u l-menopawża jikkostitwixxu żewġ stadji kruċjali 
fil-ħajja tal-mara, li jkunu akkumpanjati minn riskju miżjud ta' piż żejjed;

4. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jippromwovu t-treddigħ ta' l-omm fiċ-
ċentri ta' kura primarja;

5. Jinnota li l-obeżità fit-tfal tiġġeneralizza ruħha malajr fi kważi l-Istati Membri kollha ta' l-
Unjoni; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, b'kollaborazzjoni mill-qrib ma' l-
awtoritajiet lokali u ma' l-iskejjel, mas-settur privat u mas-settur tal-pubbliċità, biex 
jesploraw diversi għażliet sabiex:   
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 jipproponu dieti alimentari bilanċjati u adattati għall-età ta' kulħadd fil-kantini ta' l-
iskola u fil-kollettivitajiet

 jipproponu lill-ġenituri u lit-tfal edukazzjoni u informazzjoni dwar l-iġene tal-ħajja, 
dwar il-benefiċċji li wieħed jipprattika l-isport u dwar imġiba familjari responsabbli, 
b'mod partikulari għat-tfajliet li wieħed jaqbel li jippreparahom għall-ħajja materna 
futura tagħhom;

 jiffavorixxu l-aċċess għal alimentazzjoni tajba għall-gruppi żvantaġġjati;

6. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jippromwovu programmi speċjali ta' 
tagħlim, kampanji ta' informazzjoni u miżuri ta' prevenzjoni f'dak li jikkonċerna r-riskji 
għat-tfal li jirrappreżenta l-użu eċċessiv tat-teknoloġiji l-ġodda ta' l-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni, u b'mod partikulari tal-logħob tal-kompjuter, li huwa suxxettibbli li 
jnaqqas l-attività fiżika u sportiva tagħhom u, bħala konsegwenza, li jiffavorixxi l-
iżvilupp tal-piż żejjed;

7. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jiftiehmu ma' l-intrapriżi u ma' dawk li joħolqu l-moda 
biex junifikaw id-daqsijiet u biex jinkoraġġixxu lill-organizzaturi tal-wiri tal-moda biex 
iqabbdu mudelli li jaqbżu l-indiċi tal-massa tal-ġisem ta' madwar 18, l-indiċi rrakomandat 
mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, sabiex ikun evitat li jinxterdu kriterji ta' sbuħija 
li, assoċjati ma' rquqija estrema, jirriskjaw li jqajmu problemi tas-saħħa bħall-anoreksja u 
l-bulimja;

8. Jitlob lill-Kummissjoni biex tiżgura rappreżentazzjoni bilanċjata bejn in-nisa u l-irġiel fi 
ħdan il-grupp futur ta' livell għoli dwar in-nutriment u l-attività fiżika, b'mod li jiġu 
mmirati aħjar il-problemi u li jiġu proposti l-aħjar soluzzjonijiet skond id-dimensjoni tal-
ġeneru, jiġifieri, minn naħa għall-irġiel u min-naħa l-oħra għan-nisa;

9. Jilqa' b'sodisfazzjon l-intenzjoni tal-Kummissjoni li fl-2010 tevalwa l-isforzi volontarji 
tas-settur fil-qasam tal-kodiċi ta' kondotta li għandu x'jaqsam mal-komunikazzjoni 
kummerċjali dwar l-ikel u x-xorb maħsuba għat-tfal; jistieden biex isir l-istess fuq dak 
maħsub għan-nisa tqal u li qed ireddgħu;

10. Jistieden lill-Istati Membri, lill-awtoritajiet reġjonali u lokali, kif ukoll lill-
assoċjazzjonijiet sportivi biex jieħdu inizjattivi bl-għan li joħolqu spazji għall-attivitajiet 
ta' barra għaż-żgħażagħ, biex jagħmlu disponibbli għal kulħadd attivitajiet fiżiċi u 
sportivi u biex iħeġġu u jiffavorixxu l-prattika tagħhom mill-iktar età bikrija jiġifieri mill-
iskola, billi jitqiesu l-gosti possibbilment differenti tan-nisa u ta' l-irġiel; jissottolinja li l-
eżiġenzi professjonali u r-responsabilitajiet domestiċi tan-nisa jistgħu jfixklu l-prattika 
regolari ta' attività;

11. Jitlob lill-assoċjazzjonijiet sportivi biex jagħtu attenzjoni partikulari lill-fatt li t-tfajliet, 
wara li joħorġu mill-adoloxxenza, spiss jabbandunaw il-prattika ta' attività sportiva;
josserva li dawn l-assoċjazzjonijiet għandhom irwol kbir biex iżommu l-interess tat-
tfajliet u tan-nisa fil-prattika ta' attivitajiet sportivi differenti;

12. Jistieden lis-soċjetajiet reċiproki kif ukoll lill-assikuraturi biex jiżviluppaw politika 
tariffarja li tikkkunsidra d-differenzi bejn in-nisa u l-irġiel fir-rigward tal-problemi tas-
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saħħa marbuta man-nutriment, mal-piż żejjed u ma' l-obeżità;

13. Jenfasizza l-irwol fundamentali tal-mara fl-edukazzjoni nutrittiva tal-familja u l-kontribut 
deċiżiv tagħha fil-ġlieda kontra l-obeżità, peress li fil-maġġoranza tal-familji tkun hi li 
tintervjeni b'mod dirett fl-għażliet ta' l-ikel;

14. Iħeġġeġ li jkun hemm kampanja, fuq skala kbira, li għaliha l-Unjoni Ewropea tkabbar il-
kuxjenza dwar ir-riskji li ġġib magħha l-obeżità u tagħti punt ċentrali ta' informazzjoni li 
għalih il-pubbliku, b'mod speċjali n-nisa, jkun jista' jdur jew minn fejn ikun jista' jikseb 
pariri.
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