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Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia A

A. mając na uwadze, że chociaż dziewczęta odżywiają się zdrowiej niż chłopcy, 
wykazują one tendencję do większego niezadowolenia ze swojego wyglądu, co 
prowadzi do takich zaburzeń odżywiania, jak anoreksja i bulimia,

Or. en

Poprawkę złożyła Corien Wortmann-Kool

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia A

A. mając na uwadze, że dziewczęta (skreślenie) wykazują silniejszą tendencję do 
uznawania swojego stanu zdrowia za niezadowalający, co może prowadzić do takich 
zaburzeń odżywiania, jak anoreksja i bulimia,

Or. en
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia A

A. mając na uwadze, że dziewczęta niejednokrotnie uprawiają sport w mniejszym 
wymiarze niż chłopcy i wykazują silniejszą tendencję do niezadowolenia ze swojego 
wyglądu, co prowadzi do takich zaburzeń odżywiania, jak anoreksja i bulimia,

Or. en

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia A

A. mając na uwadze, że dziewczęta uprawiają sport w mniejszym wymiarze niż chłopcy i 
wykazują silniejszą tendencję do uznawania swojego stanu zdrowia za 
niezadowalający, co prowadzi do takich zaburzeń odżywiania, jak anoreksja i bulimia,

Or. en

Poprawkę złożyła Corien Wortmann-Kool

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia B

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia B

B. mając na uwadze, że nierówny udział kobiet i mężczyzn w obowiązkach rodzinnych i 
domowych, a także brak możliwości opieki nad dziećmi i osobami starszymi leżącej 
w zakresie możliwości finansowych stanowi dla kobiet przeszkodę w podejmowaniu 
codziennej aktywności fizycznej,

Or. en
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia B a (nowy)

Ba. mając na uwadze, że szereg czynników, takich jak zobowiązania zawodowe i 
obowiązki domowe coraz bardziej utrudniają włączenie aktywności fizycznej do 
harmonogramu codziennych zajęć;

Or. en

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia B b (nowy)

Bb. mając na uwadze, że sport stanowi ważny element naturalnej socjalizjacji oraz, że z 
uwagi na jego edukacyjną rolę promuje wartości pozytywne i rozwój osobowy;

Or. es

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia B c (nowy)

Bc. mając na uwadze, że istnieje konieczność uznania związku pomiędzy paleniem 
tytoniu oraz schematami odżywiania wielu młodych kobiet oraz zajęcia się nim;

Or. en

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia B d (nowy)

Bd. mając na uwadze, że ciąża i menopauza to dwa okresy o krytycznym znaczeniu dla 
rozwoju nadwagi u kobiet oraz mając na uwadze, że krajowe służby zdrowia, a w 
szczególności dietetyka, nie poświęcają wystarczającej uwagi tym ważnym 
„kamieniom milowym” w życiu kobiet;
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Or. en

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia B e (nowy)

Be. mając na uwadze, że choć poziom aktywności fizycznej dziewcząt i kobiet jest niższy, 
niż chłopców i mężczyzn, zarówno chłopcy, jak i dziewczęta przestają z reguły 
uprawiać sport wchodząc w wiek dojrzewania, choć liczba rezygnujących jest wyższa 
wśród dziewcząt;

Or. en

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia B f (nowy)

Bf. mając na uwadze, że poziom śmiertelności jest niższy wśród kobiet, wskaźniki 
chorobowości oraz pogorszonej jakości życia wynikającej ze stanu zdrowia są 
wielokrotnie wyższe u kobiet, mając zatem na uwadze fakt, że kobiety dużo bardziej 
cierpią z powodu konsekwencji nadwagi oraz przejawiają niższy niż u mężczyzn 
poziom tolerancji - zarówno fizycznej, jak i emocjonalnej - fizycznej 
niepełnosprawności wynikającej z nadwagi;

Or. en

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 13
Punkt uzasadnienia B g (nowy)

Bg. mając na uwadze, że dla wielu grup kobiet, zwłaszcza tych dotkniętych ubóstwem, 
przyjęcie zdrowego modelu życia to kwestia złożona;

Or. en
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Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 14
Ustęp 1 a (nowy)

1a. wzywa instytucje UE do zagwarantowania dzieciom i młodzieży możliwości 
wzrastania w zdrowym środowisku;

Or. en

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 15
Ustęp 1 b (nowy)

1b. zwraca uwagę, że szkoły są miejscem, gdzie możliwe jest wywieranie pozytywnego 
wpływu na zachowanie dzieci i młodzieży; podkreśla, że należy promować i 
odpowiednio finansować serwowanie w szkolnych stołówkach świeżych posiłków, 
przygotowywanych najlepiej z produktów pochodzących z rolnictwa ekologicznego 
lub regionalnego;

Or. en

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 16
Ustęp 1 c (nowy)

1c. podkreśla, że szkoły odgrywają ważną rolę wywierając wpływ na styl życia dzieci i 
młodzieży; zaleca wprowadzenie do programów nauczania edukacji konsumenckiej, 
kształcenia w zakresie żywienia i aktywności fizycznej oraz objęcie nimi wszystkich 
uczniów;

Or. en

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 17
Ustęp 2

2. wzywa państwa członkowskie do włączenia zagadnienia żywienia i aktywności 
fizycznej do programów nauczania w szkołach podstawowych jako przedmiotu 
obowiązkowego, a gospodarki domowej do programów nauczania w szkołach 
średnich; wzywa Komisję do wspierania wymiany godnych naśladowania praktyk w 
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tej dziedzinie w ramach europejskich programów edukacyjnych; podkreśla, że 
programy aktywności fizycznej winny być adresowane do chłopców i dziewcząt w 
różny sposób, wskazując na powody ich rezygnacji z uprawiania sportu oraz 
oferując rozwiązania tego problemu;

Or. en

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 18
Ustęp 2 a (nowy)

2a. wzywa państwa członkowskie do wspierania kampanii mających na celu budzenie 
świadomości społecznej na ten temat w celu zachęcania i motywowania osób do 
utraty wagi wskutek lepszego odżywiania się i aktywności fizycznej oraz stwarzania 
im ku temu możliwości;

Or. en

Poprawkę złożyła Corien Wortmann-Kool

Poprawka 19
Ustęp 3

3. zaleca, aby państwa członkowskie rozważyły, w trakcie opracowywania swoich 
krajowych strategii w dziedzinie zdrowia, możliwości promowania zalecania 
pacjentom aktywności fizycznej jako środka zapobiegawczego, pomagającego w 
zwalczaniu problemów zdrowotnych związanych z otyłością (skreślenie),
umożliwiającego utrzymanie wagi lub pozbycie się zbędnych kilogramów;  wzywa 
Komisję do wspierania wymiany najlepszych praktyk w tej dziedzinie pomiędzy 
państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 20
Ustęp 3 a (nowy)

3a. wzywa państwa członkowskie do przyjęcia środków na poziomie klinicznym, 
dostępnych dla wszystkich, służących walce z istniejącym problemem otyłości i 
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związanymi z nim chorobami poprzez programy kliniczne i szkolenia pracowników 
gwarantujące skuteczne wsparcie dla osób pragnących stracić na wadze lub uniknąć 
dalszego przybierania na wadze;

Or. en

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 21
Ustęp 3 b (nowy)

3b. wzywa państwa członkowskie, władze regionalne i lokalne oraz organizacje sportowe 
do stymulowania, wspierania i zapewniania możliwości ćwiczeń fizycznych i sportu 
dostępnych dla wszystkich oraz do dołożenia starań, aby dziewczęta i kobiety 
miałytaki sam dostęp do infrastruktur sportowych i aktywności fizycznej co 
mężczyźni, uwzględniając odmienne preferencje kobiet i mężczyzn;

Or. en

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 22
Ustęp 3 c (nowy)

3c. wzywa państwa członkowskie i pracodawców do zachęcania pracowników do 
uczestnictwa w ćwiczeniach mających na celu utrzymanie dobrej formy i do 
uprawiania sportu, w szczególności pracownic wykonujących monotonne czynności, 
co może prowadzić do chronicznych chorób; 

Or. en

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 23
Ustęp 3 d (nowy)

3d. w związku z konkluzjami Rady na temat otyłości, żywienia i aktywności fizycznej ( z 
dnia 6 czerwca 2005 r.) wzywa państwa członkowskie do zbierania danych 
dotyczących chorób związanych z niezdrowym sposobem odżywiania pod kątem 
różnic miedzy kobietami i mężczyznami, włączenia problematyki odżywiania i 
aktywności fizycznej do wszystkich strategii politycznych, nadzorowania żywienia i 
badań naukowych, jak również zaplanowania funduszy na zagospodarowanie czasu 
wolnego i aktywność fizyczną;
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Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 24
Ustęp 3 e (nowy)

3e. wzywa państwa członkowskie do dalszego uwrażliwiania pracowników służby 
zdrowia na choroby i dolegliwości związane z nadwagą, w tym ich psychologiczne 
i/lub fizjologiczne przyczyny, w celu poprawienia jakości leczenia oferowanego 
pacjentom;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 25
Ustęp 3 f (nowy)

3f. zachęca państwa członkowskie i Komisję do uwrażliwiania opinii publicznej na 
korzyści płynące ze zdrowego odżywiania się, regularnej aktywności fizycznej oraz 
na potencjalne zagrożenia dla zdrowia wynikające z siedzącego trybu życia;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 26
Ustęp 3 g (nowy)

3g. podkreśla rolę, jaką odgrywają media w przekazywaniu zwyczajów żywieniowych;
zachęca, aby państwa członkowskie współpracowały ze sobą w celu promowania 
zdrowszego odżywiania;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 27
Ustęp 3 h (nowy)

3h. zachęca partnerów społecznych i pracodawców do utworzenia środowiska pracy, 
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umożliwiającego aktywność fizyczną, co umożliwi jednocześnie podniesienie 
produktywności;

Or. en

Poprawkę złożyła Corien Wortmann-Kool

Poprawka 28
Ustęp 4

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 29
Ustęp 4 a (nowy)

4a. wzywa do prowadzenia w UE kampanii na szeroką skalę, podnoszącej świadomość 
ryzyka otyłości oraz do stworzenia centralnego punktu informacyjnego, w którym 
możnaby otrzymać porady; zauważa, że istnieje związek pomiędzy zdrowym stylem 
życia i pochodzeniem społecznym i etnicznym, co należy uwzględnić w środkach na 
rzecz promocji zdrowego stylu życia;

Or. en

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 30
Ustęp 5 a (nowy)

5a. wzywa państwa członkowskie i Komisję do przeanalizowania wszystkich strategii 
politycznych i programów pod katem możliwości włączenia mężczyzn i zwiększenia 
ich zaangażowania w opiekę nad dziećmi i obowiązki domowe, co pozwoli zdjąć 
ciężar z kobiet jako nieformalnych opiekunek oraz włączyć mężczyzn w 
podejmowanie decyzji o zdrowym odżywianiu się;

Or. en
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Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 31
Ustęp 5 b (nowy)

5b. wzywa państwa członkowskie i decydentów przemysłu związanego z modą do 
wspierania inicjatyw, jak te zrealizowane przez Pasarela Cibeles w Hiszpanii, 
mających na celu propagowanie zdrowego wizerunku modelek poprzez 
niewykorzystywanie w kampaniach wizerunku kobiet, których waga jest niższa od 
normalnego wskaźnika masy ciała ustalonego przez Światową Organizację Zdrowia, 
tj. między 18,5 i 24,9;

Or. es


