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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je znanstveno dokazano, da je učinek in stopnja nevarnosti bolezni, vezanih na slabo 
prehranjevanje, različna pri moških in ženskah,

1. obžaluje, da je Komisija v svoji beli knjigi sprejela nevtralen pristop glede na spol, ter 
poziva Komisijo in akcijsko platformo o prehranjevanju, telesni dejavnosti in zdravju, da 
upoštevata razliko med moškimi in ženskami, zlasti

 pri zbiranju podatkov in rezultatov pobud na vseh ravneh, da se jih lahko primerja na 
evropski ravni;

 pri širjenju najboljših praks, da bi se še bolj upoštevale osebne značilnosti 
posameznikov in povečali učinkovitost in ciljna naravnanost izobraževalnih in 
informativnih kampanj;

 pri razvijanju informativnih strategij, zlasti za skupine, ki najhitreje pridobivajo na 
teži (nekdanji kadilci, noseče ali doječe ženske)

 pri dialogu z vsemi zainteresiranimi stranmi (kmetijsko-živilska industrija, verige 
hitre prehrane, šolske oblasti, predstavniki staršev ali otrok itd);

2. poudarja, da so za zmanjšanje neenakosti med spoloma pri obravnavanju zdravstvenih 
težav, ki nastajajo zaradi slabe prehrane, prekomerne telesne teže ali debelosti, nujno 
potrebne službe, ki upoštevajo spol; meni, da morajo te službe biti oblikovane glede na 
potrebe žensk, da bi se jim zagotovil dostop do zdravljenja na vseh ravneh, od osnovnega 
do zdravljenja pri specialistih; poziva države članice, naj državljanom, zlasti ženskam in 
dekletom, ki nimajo osnovnega zdravstvenega zavarovanja, zagotovijo možnost 
(zavarovalno mrežo) za osnovno zdravstveno oskrbo;

3. želi pritegniti pozornost držav članic na nujnost, da nacionalne zdravstvene službe 
spodbujajo nastajanje posebnih služb, ki bi dajale nasvete o prehrani nosečim ženskam in 
ženskam v menopavzi, saj sta nosečnost in menopavza mejnika v življenju žensk, ki ju 
spremlja večja nevarnost za povečanje telesne teže;

4. zahteva, da Komisija in države članice spodbujajo dojenje v centri za osnovno 
zdravljenje;

5. ugotavlja, da se otroška debelost hitro širi v skoraj vseh državah članicah Unije; poziva 
Komisijo in države članice, naj v tesnem sodelovanju z lokalnimi oblastmi, šolami, 
zasebnim in oglaševalnim sektorjem raziščejo različne možnosti za:

 predlaganje uravnotežene in letom primerne prehrane v šolskih in drugih menzah,

 predlaganje staršem in otrokom izobraževanje in informiranje o življenjski higieni, o 
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koristi športnega udejstvovanja in odgovornem družinskem vedenju, zlasti deklet, ki 
se morajo pripraviti na bodoče materinstvo;

 spodbujanje dostopa do zdrave prehrane za revnejše socialne skupine;

6. zahteva, da Komisija in države članice spodbujajo posebne izobraževalne programe, 
informativne kampanje in ukrepe, ki naj preprečujejo tveganje, ki predstavljajo za otroke 
nove informacijske in komunikacijske tehnologije, zlasti video igrice, ki lahko povzročijo 
zmanjšanje telesne in športne dejavnosti in posledično spodbujajo prekomerno telesno 
težo;

7. spodbuja države članice k dogovarjanju s podjetji in modnimi oblikovalci, da poenotijo 
konfekcijske številke, ter z organizatorji modnih prireditev, naj najamejo manekenke, ki 
imajo indeks telesne mase večji od 18, kot priporoča Svetovna zdravstvena organizacija, 
da se ne bi širila lepotna merila, ki bi s predstavljanjem izrazite suhosti lahko povzročila 
zdravstvene težave, kot sta anoreksija ali bulimija;

8. zahteva, da Komisija zagotovi enakovredno zastopstvo žensk in moških v bodoči skupini 
na visoki ravni za prehrano in telesno dejavnost, da bi se lahko boljše usmerili v težave in 
predlagali najboljše rešitve glede na spol, to je posebej za moške in ženske;

9. izraža zadovoljstvo, ker želi Komisija v letu 2010 oceniti prostovoljne napore sektorja v 
zvezi s kodeksom ravnanja, ki zadeva oglaševanje hrane in pijače, namenjene otrokom;
poziva, da se enako ravna z oglaševanjem, namenjenim nosečim ali doječim ženskam;

10. poziva države članice, regionalne in lokalne oblasti ter športna združenja, naj sprejmejo 
pobude za oblikovanje površin za dejavnosti mladih na prostem, naj omogočijo in 
spodbujajo izvajanje vseh telesnih in športnih dejavnosti že od najmlajših let, zlasti v šoli, 
ter naj upoštevajo morebitna različna nagnjenja žensk in moških; poudarja, da poklicne in 
gospodinjske obveznosti lahko ovirajo redno telesno dejavnost žensk;

11. poziva športna društva, naj posvetijo posebno pozornost dejstvu, da dekleta po koncu 
mladostne dobe pogosto opustijo športno udejstvovanje; meni, da morajo ta društva 
odigrati pomembnejšo vlogo pri ohranjanju zanimanja deklet in žensk za udejstvovanje 
pri različnih športnih dejavnostih;

12. poziva vzajemne zavarovalne družbe in zavarovalne agente, naj uvedejo cenovno 
politiko, ki bo upoštevala razlike med ženskami in moškimi pri zdravstvenih težavah, ki 
so povezane s prehrano, prekomerno telesno težo in debelostjo;

13. poudarja temeljno vlogo, ki jo imajo ženske pri kulturi prehranjevanja družine in njihov 
odločilni prispevek v boju proti debelosti, saj v večini družin ženske neposredno izbirajo 
živila;

14. poziva k široki kampanji, s katero bi Evropska unija širila zavest o nevarnosti, ki jo 
predstavlja debelost, ter oblikovala informativno središče, na katerega bi se lahko obrnila 
javnost, zlasti ženske, za nasvete.
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