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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że naukowo udowodniono, iż częstotliwość występowania i stopień 
nasilenia chorób związanych ze złym odżywianiem odnosi się w różnym stopniu do 
mężczyzn i kobiet;

1. wyraża ubolewanie, że w swojej białej księdze Komisja przyjęła podejście neutralne pod 
względem problematyki płci, i zwraca się do Komisji i do platformy działań na rzecz 
właściwego sposobu żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia o uwzględnienie różnicy 
pomiędzy mężczyznami i kobietami, zwłaszcza w odniesieniu do:

 zbierania danych i wyników inicjatyw na wszystkich szczeblach w celu porównania 
ich na szczeblu europejskim;

 rozpowszechniania najlepszych wzorców, tak aby w większym stopniu uwzględnić 
indywidualne cechy ludzi i sprawić, że kampanie informacyjne i edukacyjne będą 
skuteczniejsze i lepiej ukierunkowane; 

 opracowywania strategii informacyjnych, zwłaszcza skierowanych do grup 
wykazujących tendencję do szybkiego przybierania na wadze (byli palacze, kobiety 
w ciąży lub karmiące); 

 dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami (producentami żywności, sieciami 
fast-food, władzami szkolnymi, przedstawicielami rodziców lub dzieci itp.);

2. podkreśla, że w celu zmniejszenia nierówności między płciami w zakresie leczenia 
problemów związanych ze złym odżywianiem, nadwagą i otyłością niezbędne są usługi 
uwzględniające problematykę płci; uważa w związku z tym, że aby umożliwić kobietom 
dostęp do leczenia na wszystkich szczeblach, począwszy od podstawowego aż po 
specjalistyczne, usługi te powinny być dostosowane do ich potrzeb; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia obywatelom nieobjętym krajowym ubezpieczeniem 
zdrowotnym – zwłaszcza kobietom i dziewczętom – zabezpieczeń w zakresie dostępu do 
leczenia;

3. zwraca uwagę państw członkowskich na konieczność promowania przez krajową służbę 
zdrowia usług w zakresie poradnictwa żywieniowego, skierowanych w szczególności do 
kobiet w ciąży i w okresie menopauzy, jako że ciąża i menopauza stanowią dwa 
najważniejsze etapy w życiu kobiety, którym towarzyszy zwiększone ryzyko nadwagi;

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie do promowania karmienia piersią poprzez 
ośrodki podstawowej opieki medycznej;

5. zauważa, że zjawisko otyłości wśród dzieci w szybkim tempie rozprzestrzenia się 
w niemal wszystkich państwach członkowskich Unii; zwraca się do Komisji i państw 
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członkowskich, aby w ścisłej współpracy z władzami lokalnymi i szkołami, sektorem 
prywatnym oraz sektorem reklamy zbadały różne możliwości w celu:

 zaproponowania w stołówkach szkolnych i społeczności lokalnych zbilansowanych 
posiłków dostosowanych do wieku; 

 zaproponowania rodzicom i dzieciom edukacji i informacji na temat zdrowego stylu 
życia, korzyści z uprawiania sportu i odpowiedzialnych postaw rodzinnych –
w szczególności z myślą o dziewczętach, które należy przygotować do przyszłego 
macierzyństwa;

 ułatwienia dostępu do zdrowej żywności grupom nieuprzywilejowanym;

6. zwraca się do Komisji i do państw członkowskich o promowanie specjalnych programów 
nauczania, kampanii informacyjnych i środków zapobiegawczych w zakresie zagrożeń 
dla dzieci, z jakimi wiąże się nadmierne korzystanie z nowych technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, a szczególnie gier wideo, które mogą prowadzić do 
ograniczenia aktywności fizycznej i sportowej, a tym samym przyczyniać się do 
nadwagi;

7. zachęca państwa członkowskie do ujednolicenia rozmiarów odzieży w porozumieniu 
z firmami i kreatorami mody, zachęcania organizatorów pokazów mody do zatrudniania 
modeli, których wskaźnik masy ciała przekracza 18, zgodnie z zaleceniami Światowej 
Organizacji Zdrowia, aby uniknąć propagowania kryteriów piękna, które wraz ze skrajną 
szczupłością mogą powodować problemy zdrowotne, takie jak anoreksja lub bulimia;

8. wzywa Komisję do zapewnienia zrównoważonej reprezentacji kobiet i mężczyzn 
w przyszłej grupie wysokiego szczebla na temat żywienia i aktywności fizycznej, tak aby 
można było lepiej zidentyfikować problemy i zaproponować najlepsze rozwiązania 
zależnie od płci, tj. odrębne dla mężczyzn i kobiet;

9. przyjmuje z zadowoleniem zamiar Komisji dotyczący dokonania w 2010 r. oceny 
dobrowolnych wysiłków sektora w związku z kodeksem postępowania w zakresie 
kierowanych do dzieci przekazów reklamowych na temat żywności i napojów; wzywa, 
aby to samo uczynić w związku z przekazami kierowanymi do kobiet w ciąży lub 
karmiących;

10. wzywa państwa członkowskie, władze regionalne i lokalne, jak również stowarzyszenia 
sportowe, do podjęcia inicjatyw zmierzających do tworzenia terenów zabaw dla dzieci na 
świeżym powietrzu, do umożliwienia wszystkim dostępu do zajęć ruchowych 
i sportowych oraz do zachęcania do ich uprawiania od najmłodszego wieku – zwłaszcza 
w szkole – przy uwzględnieniu ewentualnych różnych preferencji kobiet i mężczyzn; 
podkreśla, że zobowiązania zawodowe kobiet i ich obowiązki domowe mogą utrudniać 
regularną aktywność;

11. zwraca się do stowarzyszeń sportowych o zwrócenie szczególnej uwagi na fakt, że 
wychodząc z okresu nastoletniego, dziewczęta często porzucają uprawianie sportu; 
zauważa, że stowarzyszenia te odgrywają zasadniczą rolę w utrzymaniu zainteresowania 
dziewcząt i kobiet różnego rodzaju aktywnością sportową;
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12. wzywa towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i ubezpieczycieli do opracowania polityki 
cenowej, która będzie uwzględniać różnice między kobietami i mężczyznami w obliczu 
problemów zdrowotnych związanych z żywieniem, nadwagą i otyłością;

13. podkreśla podstawowe znaczenie kobiety w edukacji żywnościowej rodziny i jej 
zasadniczy wpływ na walkę z otyłością, ponieważ w większości rodzin to kobiety 
bezpośrednio decydują o wyborze produktów żywnościowych;

14. wzywa do przeprowadzenia szeroko zakrojonej kampanii, w ramach której Unia 
Europejska zwiększy świadomość zagrożeń związanych z otyłością i utworzy centralny 
punkt informacyjny, do którego będą mogli zgłaszać się obywatele – zwłaszcza kobiety –
lub w którym będzie można uzyskać porady.
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