
AM\636262EL.doc PE 380.709v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

19.10.2006 PE 380.709v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-31
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Anna Hedh
Προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης: μια ευρωπαϊκή διάσταση για 
την πρόληψη του υπερβολικού βάρους, της παχυσαρκίας και των χρόνιων παθήσεων
(COM(2005)0637 – 2006/2231(INI))

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη Α

Α. εκτιμώντας ότι μολονότι τα νεαρά κορίτσια διατρέφονται πιο υγιεινά σε σύγκριση με 
τα αγόρια έχουν την τάση να είναι λιγότερο ικανοποιημένα από την εικόνα του 
σώματός τους με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε διαταραχές της διατροφής τους όπως 
ανορεξία και βουλιμία,

Or. en

Τροπολογία: Corien Wortmann-Kool

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη Α

Α. εκτιμώντας ότι τα νεαρά κορίτσια έχουν (διαγραφή) μεγαλύτερη τάση να θεωρούν ότι 
η κατάσταση της υγείας τους είναι λιγότερο ικανοποιητική, γεγονός που μπορεί να 
οδηγήσει σε διαταραχές της διατροφής τους όπως ανορεξία και βουλιμία
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Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου 

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη  Α

Α. εκτιμώντας ότι τα νεαρά κορίτσια έχουν συχνά λιγότερη σωματική άσκηση σε 
σύγκριση με τα αγόρια και μεγαλύτερη τάση να μην είναι ικανοποιημένα από την 
εξωτερική τους εμφάνιση με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε διαταραχές της 
διατροφής τους όπως ανορεξία και βουλιμία,

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη A

A. εκτιμώντας ότι τα νεαρά κορίτσια έχουν λιγότερη σωματική άσκηση σε σύγκριση με
τα αγόρια και μεγαλύτερη τάση να θεωρούν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι 
λιγότερο ικανοποιητική με αποτέλεσμα (διαγραφή) διαταραχές της διατροφής τους 
όπως ανορεξία και βουλιμία,

Or. en

Τροπολογία: Corien Wortmann-Kool

Τροπολογία  5
Αιτιολογική σκέψη B

Διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη B

B. εκτιμώντας ότι η άνιση συμμετοχή των γυναικών και των ανδρών στις οικογενειακές 
και οικιακές ευθύνες, και η απουσία διαθέσιμων και προσιτών από οικονομική 
άποψη υποδομών φροντίδας των παιδιών και των ηλικιωμένων, αποτελεί εμπόδιο 
για τις γυναίκες στο να αναλάβουν καθημερινή σωματική άσκηση,

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου 

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Bα. εκτιμώντας ότι πολλοί παράγοντες όπως π.χ. οι επαγγελματικές και οικογενειακές 
ευθύνες καθιστούν συνεχώς δυσκολότερη την ενσωμάτωση της άσκησης 
σωματικής δραστηριότητας στο καθημερινό πρόγραμμα, 

Or. en

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία  8
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Bβ. εκτιμώντας ότι ο αθλητισμός αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο φυσικής 
κοινωνικοποίησης και ότι, λόγω του εκπαιδευτικού του ρόλου, προάγει θετικές και 
εκπαιδευτικές αξίες, 

Or. es

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη B γ (νέα)

B γ. εκτιμώντας ότι είναι ανάγκη να αναγνωρισθεί και να αντιμετωπισθεί η σχέση 
μεταξύ του καπνίσματος και της διατροφής που έχουν πολλές νέες γυναίκες,

Or. en
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Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη B δ (νέα)

B δ. εκτιμώντας ότι η εγκυμοσύνη και η εμμηνόπαυση αποτελούν δύο κρίσιμες 
περιόδους για την αύξηση του βάρους στις γυναίκες και ότι αυτά τα σημαντικά 
στάδια της ζωής δεν λαμβάνονται δεόντως υπόψη από τις εθνικές υπηρεσίες 
υγείας, και ιδιαίτερα η παροχή συμβουλών σε θέματα διατροφής,

Or. en

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη B ε. (νέα)

B ε. εκτιμώντας ότι τα κορίτσια και οι γυναίκες έχουν χαμηλότερα επίπεδα σωματικής 
δραστηριότητας σε σύγκριση με τα αγόρια και τους άνδρες, τόσο δε τα αγόρια όσο 
και τα κορίτσια τείνουν να εγκαταλείπουν τις αθλητικές δραστηριότητες στην 
εφηβεία, μολονότι τα ποσοστά είναι πολύ υψηλότερα για τα κορίτσια απ' ότι στα 
αγόρια,

Or. en

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη B στ. (νέα)

Β στ. εκτιμώντας ότι η θνησιμότητα είναι χαμηλότερη στις γυναίκες, τα πρότυπα δε όσον 
αφορά την υγεία και την ποιότητα ζωής είναι πολύ υψηλότερα για τις γυναίκες και, 
ότι, κατά συνέπεια, οι γυναίκες υποφέρουν περισσότερο από τις συνέπειες της 
παχυσαρκίας και έχουν μικρότερη αντοχή σε σχέση με τους άνδρες, τόσο σωματικά 
όσο και συγκινησιακά, στα προβλήματα που προκύπτουν από την παχυσαρκία·

Or. en
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Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη B ζ (νέα)

B ζ. ότι για πολλές κατηγορίες γυναικών, ιδιαίτερα εκείνων που ζουν φτωχικά, η 
υιοθέτηση υγιέστερου τρόπου ζωής αποτελεί ένα πολύπλοκο θέμα· 

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer και Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 14
Παράγραφος 1α (νέα)

1 α. καλεί τα όργανα της ΕΕ να εξασφαλίσουν ότι τα παιδιά και οι νέοι θα μπορούν να 
μεγαλώσουν σε ένα υγιές περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer και Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 15
Παράγραφος 1 β (νέα)

1β. τονίζει ότι τα σχολεία είναι χώροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 
επηρεάσουν θετικά τη συμπεριφορά των παιδιών και των νέων· υπογραμμίζει ότι 
πρέπει να ενθαρρυνθεί και να χρηματοδοτηθεί επαρκώς η προσφορά 
φρεσκομαγειρεμένων γευμάτων, κατά προτίμηση βιολογικής ή περιφερειακής 
γεωργίας, στις σχολικές καντίνες·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer και Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 16
Παράγραφος 1 γ (νέα)

1 γ. υπογραμμίζει ότι τα σχολεία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον επηρεασμό του 
τρόπου ζωής των παιδιών και των νεαρών ενηλίκων· συνιστά την εισαγωγή στα 
σχολικά προγράμματα της εκπαίδευσης του καταναλωτή, του θέματος της 
διατροφής και της σωματικής άσκησης, και να λαμβάνουν μέρος στις 
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δραστηριότητες αυτές όλοι οι σπουδαστές· 

Or. en

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 17
Παράγραφος 2

2. Καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν το θέμα της διατροφής και της σωματικής 
άσκησης ως καθημερινό υποχρεωτικό μάθημα στα προγράμματα στοιχειώδους 
εκπαίδευσης καθώς και μαθήματα οικιακής οικονομίας στην δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ανταλλαγή των καλλίτερων 
πρακτικών στον τομέα αυτό στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα· τονίζει ότι 
τα προγράμματα σωματικής άσκησης πρέπει να στοχεύουν με διαφορετικό τρόπο 
τα αγόρια και τα κορίτσια, εξακριβώνοντας τους λόγους που εγκαταλείπουν τις 
αθλητικές δραστηριότητες και επιλύοντας το πρόβλημα αυτό·

Or. en

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 18
Παράγραφος 2 α (νέα)

2 α. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν εκστρατείες συνειδητοποίησης για την 
ενθάρρυνση και την παροχή κινήτρων στα άτομα προκειμένου να χάσουν βάρος με 
την καλύτερη διατροφή και τη σωματική άσκηση· 

Or. en

Τροπολογία: Corien Wortmann-Kool

Τροπολογία 19
Παράγραφος 3

3. συνιστά στα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη κατά την ανάπτυξη των εθνικών 
στρατηγικών τους σε θέματα υγείας την δυνατότητα να προωθείται με ιατρική 
συνταγή η σωματική άσκηση σε ασθενείς ως προληπτικό μέτρο για την 
καταπολέμηση των προβλημάτων υγείας που συνδέονται με την παχυσαρκία, ως ένα 



AM\636262EL.doc 7/10 PE 380.709v01-00

EL

μέτρο για τη διατήρηση του βάρους ή για την απώλεια βάρους· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει την ανταλλαγή των καλλίτερων πρακτικών στον τομέα αυτό μεταξύ των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 20
Παράγραφος 3 α (νέα)

3 α. καλεί τα κράτη μέλη να οργανώσουν μια κλινική απάντηση, στην οποία θα έχουν 
πρόσβαση όλοι, στο υφιστάμενο πρόβλημα της παχυσαρκίας και της συναφούς
κατάστασης μέσω κλινικών προγραμμάτων και κατάρτισης προσωπικού 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική στήριξη των ενδιαφερομένων 
ώστε να χάσουν βάρος ή να αποφύγουν να πάρουν και άλλο βάρος·

Or. en

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 21
Παράγραφος 3 β (νέα)

3β. καλεί τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές και τις αθλητικές 
οργανώσεις να παροτρύνουν, να στηρίξουν και να προβλέψουν αθλητικές 
δραστηριότητες και τη δυνατότητα σωματικής άσκησης, προσπελάσιμες από 
όλους και να εξασφαλίσουν ότι τα κορίτσια και οι γυναίκες έχουν τις ίδιες 
δυνατότητες και πρόσβαση με τους άνδρες σε αθλητικές υποδομές και 
δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές προτιμήσεις γυναικών και 
ανδρών·

Or. en

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 22
Παράγραφος 3 γ (νέα)

3 γ. καλεί τα κράτη μέλη και τους εργοδότες να παροτρύνουν τους εργαζομένους να 
συμμετέχουν σε μέτρα για την διατήρηση σε φόρμα και δραστηριότητες σωματικής 
άσκησης, ιδιαίτερα δε τις εργαζόμενες γυναίκες με μονότονα καθήκοντα που 
μπορούν να οδηγήσουν σε χρόνιες παθήσεις· 
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Or. en

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 23
Παράγραφος 3 δ (νέα)

3 δ. καλεί τα κράτη μέλη, εν συνεχεία των συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την 
παχυσαρκία, τη διατροφή και την σωματική δραστηριότητα (6 Ιουνίου 2005), να 
υιοθετήσουν μια προσέγγιση με βάση το φύλο όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων για 
τις ασθένειες που σχετίζονται με την ανθυγιεινή διατροφή, τη συνεκτίμηση της 
διατροφής και των σωματικών δραστηριοτήτων σε όλες τις πολιτικές, τον έλεγχο 
της διατροφής και την επιστημονική έρευνα καθώς και την κατάρτιση του
προϋπολογισμού των ψυχαγωγικών και αθλητικών δραστηριοτήτων·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου 

Τροπολογία 24
Παράγραφος 3 ε (νέα)

3 ε. καλεί τα κράτη μέλη να ευαισθητοποιήσουν περαιτέρω τους επαγγελματίες στον 
τομέα της υγείας για τις ασθένειες και τις καταστάσεις που σχετίζονται με το 
βάρος, συμπεριλαμβανομένων και των ψυχολογικών και/ή φυσιολογικών αιτίων, 
προκειμένου να βελτιώσουν την ποιότητα της θεραπείας που παρέχεται στους 
ασθενείς·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου 

Τροπολογία 25
Παράγραφος 3 στ (νέα)

3 στ. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ευαισθητοποιήσουν την κοινή 
γνώμη για τα οφέλη της υγιεινής διατροφής, της άσκησης τακτικής σωματικής 
δραστηριότητας και τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία από την καθιστική 
ζωή·

Or. en
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου 

Τροπολογία 26
Παράγραφος 3 ζ (νέα)

3ζ. τονίζει το ρόλο που διαδραμάτισαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην απόκτηση 
διατροφικών συνηθειών· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συνεργασθούν μαζί τους για 
την προώθηση μιας πιο υγιεινής διατροφής·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου 

Τροπολογία 27
Παράγραφος 3η (νέα)

3η. ενθαρρύνει τους κοινωνικούς εταίρους και τους εργοδότες να δημιουργήσουν ένα 
εργασιακό περιβάλλον το οποίο θα καταστήσει δυνατή την άσκηση σωματικής 
δραστηριότητας, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό το επίπεδο της  
παραγωγικότητας·

Or. en

Τροπολογία: Corien Wortmann-Kool

Τροπολογία 28
Παράγραφος 4

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer και Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 29
Παράγραφος 4 α (νέα)

4 α. ζητεί την πραγματοποίηση εκστρατείας μεγάλης εμβέλειας σε επίπεδο ΕΕ για την 
συνειδητοποίηση των κινδύνων της παχυσαρκίας, η οποία θα προσφέρει ένα 
κεντρικό σημείο ενημέρωσης στο οποίο οι άνθρωποι θα μπορούν να απευθυνθούν ή 
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να λάβουν συμβουλές· επισημαίνει ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ του υγιούς τρόπου 
ζωής και της κοινωνικής και εθνικής προέλευσης, η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη στα μέτρα για την προώθηση του υγιούς τρόπου ζωής·  

Or. en

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 30
Παράγραφος 5 α (νέα)

5 α. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξετάσουν σε όλα τα σχετικά 
προγράμματα και τις πολιτικές τους τον τρόπο εμπλοκής των ανδρών καθώς και 
την αύξηση της  συμμετοχής τους στην παροχή φροντίδας και στις οικογενειακές 
ευθύνες, ελαφρύνοντας το βάρος των γυναικών οι οποίες είναι οι πάροχοι άτυπης
φροντίδας, καθώς και την συμμετοχή στις αποφάσεις για την υγιεινή διατροφή·  

Or. en

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 31
Παράγραφος 5 β (νέα)

5 β. ζητεί από τα κράτη μέλη καθώς και από τους υπεύθυνους της βιομηχανίας της 
μόδας να στηρίξουν πρωτοβουλίες όπως εκείνες που έγιναν στην Ισπανία στην 
Pasarela Cibeles, με στόχο η εικόνα των μοντέλων να είναι υγιής και να μην 
χρησιμοποιείται η εικόνα γυναικών το βάρος των οποίων είναι κατώτερο από τον 
κανονικό δείκτη μάζας σώματος που έχει ορισθεί από την ΠΟΥ μεταξύ 18,5 και
24,9·

Or. es


