
AD\710920SK.doc PE400.374v02-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

2007/2285(INI)

4.3.2008

STANOVISKO
Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k Bielej knihe o stratégii riešenia zdravotných problémov súvisiacich 
s výživou, nadváhou a obezitou
(2007/2285(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Anna Záborská



PE400.374v02-00 2/6 AD\710920SK.doc

SK

PA_NonLeg



AD\710920SK.doc 3/6 PE400.374v02-00

SK

NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, 
tieto návrhy:

1. keďže je vedecky dokázané, že miera vplyvu a stupeň závažnosti patológií spojených s 
podvýživou sa u mužov a žien prejavuje odlišným spôsobom ,

1. ľutuje, že Komisia vo svojej bielej knihe zvolila neutrálny rodový prístup a žiada 
Komisiu a akčnú platformu pre stravovanie, telesnú aktivitu a zdravie, aby zohľadnili 
rozdiely medzi mužmi a ženami najmä :

 pri zbere údajov a výsledkov iniciatív na všetkých stupňoch s cieľom porovnať ich na 
európskej úrovni;

 pri šírení osvedčených postupov s cieľom lepšie zohľadniť individuálne črty 
ľudských bytostí, zefektívniť a lepšie zamerať informačné a vzdelávacie kampane; 

 pri rozvoji informačných stratégií najmä voči skupinám, ktoré sú najväčšmi náchylné
na rýchle priberanie (bývalí fajčiari, tehotné a dojčiace ženy); 

 pri dialógu so všetkými zainteresovanými stranami (poľnohospodársko-
potravinárskym priemyslom, reťazcami rýchleho stravovania, školskými orgánmi, 
zástupcami rodičov alebo detí atď.);

2. zdôrazňuje, že služby, ktoré zohľadňujú rodovú príslušnosť, sú dôležité na zníženie 
rodových nerovností pri odstraňovaní problémov zdravia spôsobených zlým stravovaním, 
nadváhou alebo obezitou; domnieva sa preto, že ak chceme poskytnúť ženám prístup k 
liečbe na všetkých úrovniach, od základnej starostlivosti až po špecializovanú, musia byť 
tieto služby prispôsobené ich potrebám; vyzýva členské štáty, aby poskytli občanom, 
najmä ženám a dievčatám, ktoré nie sú začlenenie do vnútroštátneho systému sociálneho 
poistenia, bezpečnostnú sieť v oblasti lekárskej starostlivosti;

3. obracia pozornosť členských štátov na to, že je potrebné, aby vnútroštátne zdravotné 
služby rozvíjali osobitné poradenské služby týkajúce sa výživy pre tehotné ženy a ženy 
v období menopauzy, pretože tehotenstvo a menopauza sú dve rozhodujúce obdobia v 
živote ženy sprevádzané zvýšeným rizikom nadváhy;

4. žiada Komisiu a členské štáty, aby v centrách primárnej zdravotnej starostlivosti 
podporovali dojčenie;

5. konštatuje, že detská obezita sa rýchlo rozširuje skoro vo všetkých členských štátoch 
Únie; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby úzko spolupracovali s miestnymi orgánmi 
a školami, súkromným sektorom a sektorom reklamy pri hľadaní rôznych možností s 
cieľom:   

 ponúknuť vyváženú stravu prispôsobenú veku vo všetkých školských jedálňach 
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a kolektívnych zariadeniach; 

 ponúknuť rodičom a deťom vzdelávanie a poskytovanie informácií o zdravom 
životnom štýle, prospešnosti športu a zodpovednom prístupe k rodine, najmä 
dievčatám, ktoré treba pripraviť na ich budúce materstvo;

 podporiť prístup znevýhodnených skupín k zdravej výžive;

6. žiada Komisiu a členské štáty, aby podporovali špeciálne vzdelávacie programy, 
informačné kampane a preventívne opatrenia, pokiaľ ide o riziká, ktoré pre deti 
predstavuje nadmerné využívanie nových informačných a komunikačných technológií, a 
to najmä videohier, ktoré môžu spôsobiť zníženie ich telesnej a športovej aktivity a tak 
prispieť k nadváhe;

7. naliehavo žiada členské štáty, aby sa dohodli s podnikmi a módnymi tvorcami 
o zjednotení veľkostí a aby podporovali organizátorov módnych podujatí v prijímaní 
modeliek s indexom telesnej hmotnosti minimálne 18, ktorý odporúča Svetová 
zdravotnícka organizácia (WHO), s cieľom vyhnúť sa šíreniu módnych kritérií, ktoré 
môžu v spojení s extrémnou chudosťou spôsobiť zdravotné problémy, ako sú anorexia 
alebo bulímia;

8. žiada Komisiu, aby zabezpečila vyrovnané zastúpenie žien a mužov v budúcej pracovnej 
skupine na vysokej úrovni pre výživu a telesnú aktivitu tak, aby bolo možné lepšie sa 
zamerať na problémy a ponúknuť lepšie riešenia na základe rodového hľadiska, to 
znamená na jednej strane pre mužov a na druhej strane pre ženy;

9. víta zámer Komisie vyhodnotiť v roku 2010 dobrovoľné úsilie sektora v oblasti kódexu 
správania týkajúceho sa komerčného informovania o potravinách a nápojoch určených 
deťom; vyzýva, aby sa rovnakým spôsobom vyhodnotilo informovanie tehotných a 
dojčiacich žien;

10. vyzýva členské štáty, regionálne a miestne orgány, ako aj športové združenia, aby 
vyvinuli iniciatívu a vytvorili priestory na aktivity na čerstvom vzduchu pre mladých 
ľudí, aby sprístupnili telesné a športové aktivity pre všetkých a aby ich podnecovali 
a podporovali ich uskutočňovanie od najútlejšej mladosti najmä v škole a pritom 
zohľadňovali prípadné rozdielne záľuby žien a mužov; zdôrazňuje, že požiadavky 
kladené na ženy v zamestnaní a zodpovednosť žien za domácnosť môžu narušiť 
pravidelné športovanie;

11. žiada športové združenia, aby venovali osobitnú pozornosť skutočnosti, že dievčatá po 
zavŕšení dospievania často zanechajú športovú aktivitu; poukazuje na to, že tieto 
združenia môžu zohrávať veľkú úlohu pri zachovaní záujmu dievčat a žien o rôzne 
športové aktivity;

12. vyzýva vzájomné poisťovacie spolky, ako aj poisťovateľov, aby vypracovali systém 
sadzieb, ktorý zohľadňuje rozdiely medzi ženami a mužmi, pokiaľ ide o zdravotné 
problémy súvisiace s výživou, nadváhou a obezitou;

13. zdôrazňuje základnú úlohu ženy vo výchove k zdravej výžive rodiny a jej rozhodný 
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prínos k boju proti obezite, keďže je to práve žena, ktorá vo väčšine rodín priamo 
ovplyvňuje výber potravín;

14. prihovára sa za uskutočnenie rozsiahlej kampane, pomocou ktorej Európska únia zvýši 
informovanosť o rizikách, ktoré prináša obezita, a vytvorí informačné stredisko, na ktoré 
sa môže verejnosť, najmä ženy, obrátiť, alebo od ktorého môže verejnosť získať rady.
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