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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitate între sexe recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii 
în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. remarcând că s-a demonstrat științific că patologiile legate de malnutriție afectează 
diferențiat bărbații și femeile, prin incidența și gravitatea lor;

1. regretă că, în Cartea sa albă, Comisia a abordat în mod neutru problematica sexelor și 
solicită Comisiei și platformei de acțiune în materie de alimentație, activitate fizică și 
sănătate, să ia în considerare diferența dintre bărbați și femei, în special: 

 în cadrul colectării datelor și în cadrul rezultatelor inițiativelor la toate nivelele, 
pentru a le putea compara la nivel european;

 în cadrul difuzării celor mai bune practici, pentru a acorda o atenție sporită 
caracteristicilor individuale ale ființelor umane și pentru a mări eficiența și adecvarea 
campaniilor de informare și de educare; 

 în cadrul dezvoltării strategiilor de informare, destinate în special grupurilor celor mai 
predispuse la creșterea rapidă în greutate (foști fumători, femei însărcinate sau care 
alăptează); 

 în cadrul dialogului cu toate părțile interesate (producători de alimente, restaurante de 
tip fast-food, autorități școlare, reprezentați ai părinților și copiilor, etc.);

2. subliniază că, pentru reducerea disparităților existente în funcție de sex în tratamentul 
afecțiunilor provocate de alimentația necorespunzătoare, greutatea excesivă și obezitate, 
serviciile sensibile la problematica sexelor au o importanță fundamentală; este, în 
consecință, încredințat că, pentru a oferi femeilor acces la toate nivelele de tratament, de 
la îngrijirile de bază până la cele specializate, aceste servicii trebuie să fie dimensionate 
în funcție de necesitățile lor; invită statele membre să asigure o plasă de siguranță pentru 
tratamentele medicale ale cetățenilor, în special ale femeilor și ale fetelor, care nu sunt 
incluse în sistemul național de asigurări;

3. atrage atenția statelor membre asupra necesității ca serviciile de sănătate naționale să 
promoveze consilierea nutrițională specifică în cazul femeilor însărcinate sau aflate la 
menopauză, sarcina și menopauza reprezentând două etape de maximă importanță în 
viața femeilor în care există un risc mărit de excedent ponderal;

4. solicită Comisiei și statelor membre ca, în centrele de îngrijiri primare, să promoveze 
alăptarea maternă;

5. constată că obezitatea infantilă se generalizează rapid în aproape toate statele membre ale 
Uniunii; solicită Comisiei și statelor membre, în strânsă colaborare cu autoritățile locale 
și școlile, cu sectorul privat și cel al publicității, să exploreze diferite alternative, pentru a 
:   
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 propune pentru cantinele școlare și colectivități regimuri alimentare echilibrate și 
adaptate vârstei; 

 propune părinților și copiilor formarea și informațiile necesare referitoare la igiena de 
viață, la efectele benefice ale practicării unui sport și la un comportament familial 
responsabil, informații destinate în special fetelor, care trebuie pregătite pentru 
viitoarea lor maternitate;

 facilita accesul grupurilor defavorizate la o alimentație sănătoasă;

6. solicită Comisiei și statelor membre să promoveze programe educative speciale, campanii 
de informare și măsuri de prevenire privind riscurile la care sunt expuși copiii care 
utilizează excesiv noile tehnologii ale informației, mai ales jocurile video, susceptibile să 
provoace o reducere a activității lor fizice și sportive și, pe cale de consecință, să 
favorizeze excedentul ponderal;

7. îndeamnă insistent statele membre să se pună de acord cu întreprinderile și creatorii de 
modă în vederea unificării mărimilor și să încurajeze organizatorii prezentărilor de modă 
să angajeze modele cu un indice de masă corporală mai mare decât aproximativ 18, 
recomandat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), spre a evita răspândirea unor 
criterii de frumusețe care, asociate unei siluete emaciate, riscă să provoace tulburări de 
sănătate precum anorexia sau bulimia;

8. solicită Comisiei să asigure o reprezentare echilibrată a bărbaților și femeilor în 
componența grupului la nivel înalt pentru alimentație și activitate fizică, astfel ca 
problematica să poată fi abordată cu mai multă precizie, și să propună soluții mai bune, 
diferențiate pe sexe, adică pentru bărbați, pe de o parte, și pentru femei, pe de altă parte;

9. salută intenția Comisiei de a evalua în 2010 codul de conduită privind comunicarea 
comercială referitoare la alimentele și băuturile destinate copiilor; solicită, de asemenea, 
evaluarea comunicării comerciale privind femeile însărcinate sau care alăptează;

10. invită statele membre, autoritățile regionale și locale și asociațiile sportive să adopte 
inițiative în sensul de a crea, pentru tineri, spații destinate activităților în aer liber, să
organizeze activități fizice și sportive accesibile tuturor, să încurajeze și să faciliteze 
practicarea acestora încă din copilărie, în special în cadrul școlilor, ținând seama de 
eventualele preferințe diferite ale bărbaților și ale femeilor; subliniază că exigențele 
profesionale și responsabilitățile casnice ale femeilor pot pune piedici practicării regulate 
a unei activități fizice;

11. solicită asociaților sportive să acorde o atenție deosebită faptului că fetele, la sfârșitul 
adolescenței, renunță deseori la practicarea unei activități sportive; constată că aceste 
asociații au rol major în menținerea interesului tinerelor fete și al femeilor pentru 
practicarea diferitelor activități sportive;

12. solicită societăților de ajutor reciproc și furnizorilor de asigurări să dezvolte o politică 
tarifară care să ia în considerare diferențele dintre femei și bărbați în ceea ce privește 
afecțiunile provocate de alimentație, greutatea excesivă și de obezitate;



AD\710920RO.doc 5/6 PE400.374v02-00

RO

13. pune accentul pe rolul fundamental al femeilor în ceea ce privește educația nutrițională a 
familiei și pe contribuția lor decisivă la combaterea obezității deoarece, în majoritatea 
familiilor, femeile sunt cele care intervin direct în alegerea alimentelor;

14. pledează pentru o campanie, la scară largă, prin care Uniunea Europeană va aduce mai 
pregnant în conștiința publicului riscurile pe care le comportă obezitatea și va pune la 
dispoziția publicului un centru de informare la care acesta, în special femeile, va putea 
apela sau de la care va putea obține recomandări.
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