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Ændringsforslag af Gabriela Creţu

Ændringsforslag 1
Punkt A (nyt)

A. der henviser til, at det er videnskabeligt bevist, at udbredelsesprocenten af 
sygdomme og sygdommes alvorsgrad som følge af fejlernæring indvirker forskelligt 
på mænd og kvinder;

Or. en

Ændringsforslag af Gabriela Creţu

Ændringsforslag 2
Punkt 1

1. beklager Kommissionens kønsneutrale strategi i Hvidbogen og anmoder 
Kommissionen og platformen for ernæring, fysisk aktivitet og sundhed om at tage 
hensyn til forskellen mellem mænd og kvinder, navnlig i forbindelse med indsamling 
af data og formidling af oplysninger og bedste praksis,

Or. en
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Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Ændringsforslag 3
Punkt 1 a (nyt)

4a. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at fremme informations- og 
støttestrategier for at forebygge fedme inden for de grupper, der er mest udsat for 
hurtige vægtforøgelser: personer, der er i gang med tobaksafvænning, patienter, 
som får medicin, som øger appetitten, kvinder, der er gravide, ammer eller er i 
overgangsalderen, indvandrerbefolkninger og forfordelte grupper; 

Or. es

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer og Raül Romeva i Rueda

Ændringsforslag 4
Punkt 1 a (nyt)

1a.        understreger, at det er nødvendigt med kønsspecifikke tjenesteydelser for at 
mindske forskellene mellem kønnene med hensyn til behandling af 
sundhedsproblemer, der hidrører fra usund kost, overvægt og fedme; mener derfor, 
at man - for at give kvinder adgang til behandling på alle niveauer lige fra 
almindelig sundhedspleje til specialistbehandling - skal skræddersy disse 
tjenesteydelser efter kvindernes behov; opfordrer medlemsstaterne til at stille et 
sikkerhedsnet af medicinsk behandling til rådighed for de borgere, som ikke er 
omfattet af de nationale sikringsordninger;

Or. en

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer og Raül Romeva i Rueda

Ændringsforslag 5
Punkt 1 b (nyt)

1b. henviser til, at forekomsten af fedme hos børn stiger hurtigt i så godt som alle Den 
Europæiske Unions medlemsstater; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til 
at undersøge mulighederne for at stille sund kost til rådighed for en bredere del af 
befolkningen såvel som undervisning af og oplysninger til børn og forældre om 
sund levevis;
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Or. en

Ændringsforslag af Roselyne Lefrançois

Ændringsforslag 6
Punkt 2

2. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at fremme oplysningskampagner om 
de risici, som en overdreven anvendelse af de nye informations- og 
kommunikationsteknologier udgør for børn, særlig videospil, som kan mindske deres 
fysiske og sportslige aktiviteter, og dermed fremmes udviklingen af overvægt,

Or. fr

Ændringsforslag af Anni Podimata

Ændringsforslag 7
Punkt 2

2. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at fremme oplysningskampagner og 
præventive foranstaltninger, for så vidt angår de risici, som de nye 
informationsteknologier udgør, særlig computerspil, som forhindrer unge piger og 
drenge i at omgås andre og deltage i sportslige aktiviteter og dermed fremmer 
overvægt,

Or. fr

Ændringsforslag af Marusya Ivanova Lyubcheva

Ændringsforslag 8
Punkt 2

2. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at fremme særlige 
undervisningsprogrammer og oplysningskampagner om de risici, som de nye 
informationsteknologier udgør, særlig computerspil, som forhindrer unge piger og 
drenge i at omgås andre og deltage i sportslige aktiviteter og dermed fremmer 
overvægt,

Or. en
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Ændringsforslag af Christa Prets

Ændringsforslag 9
Punkt 2

2. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at fremme oplysningskampagner om 
de risici, som de nye informationsteknologier udgør, særlig computerspil, som har 
indflydelse på, hvordan unge piger og drenge (tekst udgår) omgås andre og deltager i 
sportslige aktiviteter, og som kan fremme overvægt,

Or. de

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Ændringsforslag 10
Punkt 2 a (nyt)

2a. tilskynder medlemsstaterne til at nå til enighed med virksomheder og modedesignere 
om at fastlægge ensartede størrelser og tilskynde organisatorerne af modeshows til 
at engagere modeller, hvis Body Mass Index (BMI) er omkring 18, hvilket er det 
indeks, som Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anser for sundt, for at undgå, 
at der formidles skønhedsnormer, som sammen med ekstrem undervægt risikerer at 
fremprovokere helbredsproblemer, som f.eks. anoreksi eller bulimi,

Or. es

Ændringsforslag af Gabriela Creţu

Ændringsforslag 11
Punkt 2 a (nyt)

2a. glæder sig over, at Kommissionen agter at samarbejde med medlemsstaterne og de 
relevante aktører i forbindelse med udvikling af og støtte til videnskabelige 
informations- og undervisningskampagner; opfordrer Kommissionen til at indsamle 
kønsspecifikke oplysninger i sine vurderinger for at gøre 
undervisningskampagnerne mere effektive og mere målrettede;

Or. en
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Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 12
Punkt 2 a (nyt)

2a. minder om, at familien spiller den altafgørende rolle i udviklingen af børns 
interesse for et godt helbred, og opfordrer følgelig medlemsstaterne til at øge
forældrenes bevidsthed om fordelene ved sund ernæring og sport;

Or. fr

Ændringsforslag af Anni Podimata

Ændringsforslag 13
Punkt 3

3. anmoder Kommissionen om sikre en ligelig deltagelse af kvinder og mænd i den 
fremtidige gruppe på højt plan, der skal beskæftige sig med ernæring og fysisk 
aktivitet, således at man mere målrettet kan tage fat på problemerne og foreslå bedre 
løsninger i overensstemmelse med kønsdimensionen, dvs. dels for mænd og dels for 
kvinder;

Or. fr

Ændringsforslag af Anni Podimata

Ændringsforslag 14
Punkt 4

4. glæder sig over den planlagte vurdering i 2010 af adfærdskodeksen for kommerciel 
kommunikation vedrørende fødevarer og drikkevarer rettet mod børn; understreger 
betydningen af den rolle, som reklame- og marketingssektoren spiller med hensyn til 
kostvaner og levevis og opfordrer denne sektor til at spille en aktiv og ansvarlig rolle 
i samarbejde med fødevareindustrien under produktionen af reklamespots med 
henblik på fremme af forbruget af sunde produkter, især når de er bestemt for børn;

Or. fr
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Ændringsforslag af Marusya Ivanova Lyubcheva

Ændringsforslag 15
Punkt 4

4. glæder sig over den planlagte vurdering i 2010 af adfærdskodeksen for kommerciel 
kommunikation vedrørende fødevarer og drikkevarer, der er bestemt for børn såvel 
som for gravide og for kvinder, der ammer;

Or. en

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer og Raül Romeva i Rueda

Ændringsforslag 16
Punkt 4 a (nyt)

4a. understreger, at politikker til at forhindre helbredsproblemer, der hidrører fra 
forkert ernæring, overvægt og fedme, kræver medvirken af en lang række sektorer 
(undervisning, transport, fødevareforsyninger, social sikring, osv.) og interesserede 
parter (fødevareproducenter, restaurantkæder med fast food, skolemyndigheder, 
repræsentanter for forældre og børn, osv.), og at en metode, hvor disse elementer 
indarbejdes i en politik, har langt større chancer for at lykkes;  

Or. en

Ændringsforslag af Anni Podimata

Ændringsforslag 17
Punkt 4 a (nyt)

4a. opfordrer medlemsstaterne til at tilskynde fødevareindustrien til dels at forbedre 
mærkningen af forbrugsvarer med indholdet af sukker, fedtstoffer, salt og mættede
fedtsyrer og trans-fedtsyrer og dels at ændre sammensætningen af disse 
indholdsstoffer i deres produkter  i en mere sund retning;

Or. fr
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Ændringsforslag af Anni Podimata

Ændringsforslag 18
Punkt 5

5. opfordrer medlemsstaterne, de regionale og lokale myndigheder og sportsforeningerne 
til at tage initiativ til at skabe områder med fritidsaktiviteter for unge, til at give alle 
adgang til sport og fysisk aktivitet generelt og tilskynde til og fremme sportsudøvelse 
under hensyntagen til kvinders og mænds forskellige præferencer,

Or. fr

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 19
Punkt 5

5. opfordrer medlemsstaterne, de regionale og lokale myndigheder og sportsforeningerne 
til at give alle adgang til sport og fysisk aktivitet generelt og tilskynde til og fremme 
sportsudøvelse fra en meget tidlig alder, især i skolen, under hensyntagen til kvinders 
og mænds forskellige præferencer,

Or. fr

Ændringsforslag af Edite Estrela

Ændringsforslag 20
Punkt 5

5. opfordrer medlemsstaterne, de regionale og lokale myndigheder og sportsforeningerne 
til at give alle adgang til sport og fysisk aktivitet generelt og tilskynde til og fremme 
sportsudøvelse under hensyntagen til kvinders og mænds eventuelle forskellige 
præferencer; understreger, at arbejdsmarkedets krav til kvinder og det ansvar, der 
pålægges kvinder i hjemmet, kan vanskeliggøre regelmæssige fysiske aktiviteter;

Or. pt
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Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 21
Punkt 5 a (nyt)

5a. opfordrer medlemsstaterne til at tilbyde en afbalanceret kost, der er afpasset efter 
alder, i skolekantiner og organisationer og at gøre borgerne, og især kvinderne, 
bevidste om behovet for sund ernæring gennem hele livet;

Or. fr

Ændringsforslag af Anni Podimata

Ændringsforslag 22
Punkt 5 a (nyt)

5a. opfordrer medlemsstaterne til i nært samarbejde med de lokale myndigheder og 
skoler at udarbejde undervisningsprogrammer dels om betydningen og fremme af 
sund kost og dels om fremme og betydningen af fysiske aktiviteter for unge; minder 
om, at det er vigtigt at tilbyde sunde fødevarer i skolekantiner, der tilskynder til 
indtagelse af frugt og grønsager og begrænser forbruget af fedt- og sukkerholdige 
fødevarer;

Or. fr

Ændringsforslag af Anni Podimata

Ændringsforslag 23
Punkt 5 b (nyt)

5b. henleder opmærksomheden på, at det er nødvendigt at håndtere 
ernæringsproblemer gennem vedtagelsen af effektive foranstaltninger, såsom 
information om helbredsrisici og fremme af fysiske aktiviteter, for at bekæmpe 
fedme, der er rettet mod børn i en meget tidlig alder, først og fremmest børn fra 
socioøkonomisk dårligt stillede miljøer;

Or. fr
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Ændringsforslag af Eva-Britt Svensson

Ændringsforslag 24
Punkt 5 a (nyt)

5a. opfordrer idrætsorganisationer til især at koncentrere opmærksomheden om unge 
piger i deres sidste år som teen-agere, hvor de ofte holder op med sportsaktiviteter 
og i stedet bliver tilskuere til drengenes sportsaktiviteter; mener, at 
idrætsorganisationer bør spille en stor rolle, når det gælder om at bevare unge 
pigers og kvinders interesse for deltagelse i forskellige idrætsaktiviteter;

Or. sv

Ændringsforslag af Roselyne Lefrançois

Ændringsforslag 25
Punkt 6

udgår

Or. fr

Ændringsforslag af Marusya Ivanova Lyubcheva

Ændringsforslag 26
Punkt 6 a (nyt)

6a.       hævder, at der er behov for at lægge særlig vægt på en fornuftig kost for unge og 
især unge piger for at forberede dem på et fremtidigt moderskab og på deres ansvar
for familiens levevis;

Or. en

Ændringsforslag af Anni Podimata

Ændringsforslag 27
Punkt 6 a (nyt)

6a. understreger behovet for at indsamle oplysninger om resultaterne af de forskellige 
initiativer, der træffes på lokalt, regionalt og nationalt plan i hver enkelt 
medlemsstat, og foretage en sammenligning af dem på europæisk plan for at 
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udveksle god praksis, fremme de foranstaltninger, som har givet de bedste 
resultater, og etablere en ordning for kontrol med situationens udvikling;

Or. fr

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Ændringsforslag 28
Punkt 6 a (nyt)

6a. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme amning i primære 
sundhedscentre;

Or. es

Ændringsforslag af Edite Estrela

Ændringsforslag 29
Punkt 6 a (nyt)

6a. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fremme bedre adgang til sund kost 
for hele befolkningen, herunder de dårligt stillede grupper, ved at sænke priserne på 
sådanne fødevarer; understreger endvidere betydningen af, at den private sektor 
inddrages, således at det bliver lettere at udbrede og tillægge sig en sund levevis;

Or. pt

Ændringsforslag af Edite Estrela

Ændringsforslag 30
Punkt 6 b (nyt)

6b. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at de nationale sundhedstjenester fremmer 
særlig ernæringsvejledning for gravide kvinder og kvinder i overgangsalderen, 
eftersom disse to stadier er vigtige stadier i kvinders liv, hvor der er en øget risiko 
for fedtoplagring;

Or. pt
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Ændringsforslag af Edite Estrela

Ændringsforslag 31
Punkt 6 c (nyt)

6c. mener, at de personer, der er ansvarlige for børneopdragelsen uden for skolerne, er 
dem, der er de første til at kunne ændre tendensen til fedme i barndommen, og at de 
derfor bør være målet for særlige informationskampagner, hvis formål er at overtale 
dem til at tilegne sig god praksis, som de let kan integrere i deres børns hverdag;          

Or. pt

Ændringsforslag af Edite Estrela

Ændringsforslag 32
Punkt 6 d (nyt)

6d. henleder opmærksomheden på den grundlæggende rolle, som kvinder spiller inden 
for ernæringsvejledning i familien, og på det altafgørende bidrag, som de kan yde til 
bekæmpelse af fedme, eftersom det er dem, som i en stor del af familierne kan gribe 
ind i valget af fødevarer;

Or. pt

Ændringsforslag af Siiri Oviir

Ændringsforslag 33
Punkt 6 a (nyt)

6a.      opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til inden for handlingsprogrammer på 
sundheds- og ernæringsområdet at tage større hensyn til menneskers individualitet, 
idet der på regionalt og lokalt plan lægges vægt på individuelle 
ernæringsprogrammer;  

Or. et
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Ændringsforslag af Hiltrud Breyer og Raül Romeva i Rueda

Ændringsforslag 34
Punkt 6 a (nyt)

6a.   opfordrer til en omfattende EU-kampagne, som skaber bevidsthed om risiciene ved 
fedme, og som etablerer et informationscenter, som folk kan rette henvendelse til, 
eller hvor de kan få vejledning; bemærker, at der er en forbindelse mellem sund 
levevis og social og etnisk baggrund, som der bør tages hensyn til ved vedtagelsen af 
foranstaltninger til fremme af sund levevis;

Or. en

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer og Raül Romeva i Rueda

Ændringsforslag 35
Punkt 6 b (nyt)

6b.      opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at overveje et forbud mod salg af 
usund mad, især i skoler.
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