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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande 
i sitt resolutionsförslag:

A. Det är vetenskapligt bevisat att antalet sjukdomsfall på grund av felnäring och dessa 
sjukdomars svårighetsgrad varierar mellan kvinnor och män.

1. Europaparlamentet beklagar kommissionens könsneutrala angreppssätt i vitboken och
uppmanar kommissionen och handlingsplattformen för kost, fysisk aktivitet och hälsa att 
beakta skillnaderna mellan kvinnor och män, framför allt när man

– samlar in uppgifter och resultat av olika initiativ på alla nivåer för att jämföra dem på 
europeisk nivå,

– sprider goda metoder för att ta större hänsyn till människors individuella behov och för 
att göra informations- och undervisningskampanjerna mer effektiva och målinriktade,

– utarbetar informationsstrategier som riktar sig till befolkningsgrupper som riskerar att 
öka för snabbt i vikt (personer som slutar röka, gravida och ammande kvinnor),

– diskuterar med berörda parter (t.ex. livsmedelsindustrin, snabbmatskedjor, 
skolmyndigheter och företrädare för föräldrar och barn). 

2. Europaparlamentet betonar att könsspecifika tjänster är nödvändiga för att 
könsskillnaderna i behandlingen av ohälsa på grund av felnäring, övervikt och fetma ska 
minska. Därför anser parlamentet att tjänsterna måste skräddarsys för att möta kvinnors 
behov så att de får tillgång till behandling på alla nivåer, från primärvård till 
specialistvård. Medlemsstaterna uppmanas att se till att det finns ett skyddsnät för 
sjukvård för de medborgare, särskilt kvinnor och flickor, som inte omfattas av nationella 
försäkringssystem.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att nationella vårdtjänster främjar 
kostrådgivning särskilt för gravida kvinnor och kvinnor i övergångsåldern, eftersom 
graviditet och övergångsålder är mycket viktiga faser i en kvinnas liv då det finns en ökad 
risk för övervikt.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja amning inom 
primärvården.

5. Europaparlamentet konstaterar att fetma hos barn ökar snabbt i nästan alla medlemsstater 
i Europeiska unionen. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att i nära samarbete 
med lokala myndigheter och skolor, den privata sektorn och reklambranschen undersöka 
olika möjligheter att

– erbjuda balanserad och åldersanpassad kost i skolmatsalar och organisationer,



PE400.374v02-00 4/6 AD\710920SV.doc

SV

– erbjuda barn och föräldrar undervisning och information om en sund livsstil, 
idrottsutövandets fördelar och ett ansvarsfullt familjeliv, särskilt för unga flickor som 
förberedelse inför moderskapet,

– främja mindre gynnade gruppers tillgång till hälsosamma livsmedel.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja speciella 
undervisningsprogram och informationskampanjer om riskerna för barn med en 
överdriven användning av den nya informations- och kommunikationstekniken, särskilt 
tv-spel, som kan medföra minskad fysisk aktivitet och minskat idrottsutövande och 
därmed leda till övervikt.

7. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att komma överens med modeföretag 
och designer om att standardisera klädstorlekar, och uppmuntra arrangörer av 
modeevenemang att anlita modeller som har minst BMI 18, vilket är det som WHO anser 
vara sunt. Detta för att undvika att sprida skönhetsideal förknippade med extrem magerhet 
och orsaka hälsoproblem som anorexi och bulimi.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att garantera en jämn könsfördelning i den 
framtida högnivågruppen för frågor som rör kost och fysisk aktivitet, så att man kan ta itu 
med problemen på ett bättre sätt, och att föreslå bättre lösningar beroende på 
könsdimensionen, det vill säga både för kvinnor och för män.

9. Europaparlamentet välkomnar den utvärdering som kommissionen planerar att göra 2010 
av branschens frivilliga arbete när det gäller riktlinjer för kommersiell kommunikation om 
livsmedel och drycker som riktar sig till barn, och uppmanar till liknande åtgärder för 
kommunikation till gravida och ammande kvinnor.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna, regionala och lokala myndigheter samt 
idrottsorganisationer att ta initiativ för att skapa platser för ungdomars friluftsaktiviteter,
att arbeta för att kunna erbjuda alla fysisk aktivitet och idrott samt uppmuntra människor 
att delta redan som unga, särskilt i skolan, samt beakta kvinnors och mäns preferenser som 
kan vara olika. Arbetslivets krav och kvinnors ansvar för hushållet kan göra det svårt för 
kvinnor att regelbundet utöva en fysisk aktivitet.

11. Europaparlamentet uppmanar idrottsorganisationer att särskilt uppmärksamma att unga 
flickor i övre tonåren ofta slutar att utöva idrottsaktiviteter; idrottsorganisationer har en 
stor roll att spela när det gäller att upprätthålla unga flickors och kvinnors intresse av att 
delta i olika idrottsaktiviteter.

12. Europaparlamentet uppmanar försäkringsbolagen att, med beaktande av skillnaderna 
mellan kvinnor och män, utarbeta en avgiftspolicy mot hälsoproblem på grund av kost, 
övervikt och fetma.

13. Europaparlamentet betonar den mycket viktiga roll kvinnor spelar för att sprida 
näringslära inom familjen och den avgörande insats de kan göra för att motverka övervikt, 
eftersom det i många familjer är kvinnan som direkt väljer livsmedel.
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14. Europaparlamentet kräver en storskaplig EU-kampanj för att öka medvetenheten om 
riskerna med fetma och tillhandahålla en central informationsinstans som allmänheten, 
särskilt kvinnor, kan kontakta och få rådgivning från. 
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