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Anna Záborská
Λευκή Βίβλος για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη 
διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία
(2007/2285(INI))

Τροπολογία: Gabriela Creţu

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη Αα (νέα)

Α. επισημαίνοντας ότι έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι η συχνότητα και ο βαθμός 
σοβαρότητας των παθήσεων που συνδέονται με τον υποσιτισμό επηρεάζουν με 
διαφορετικό τρόπο τους άνδρες και τις γυναίκες· 

Or. en

Τροπολογία: Gabriela Creţu

Τροπολογία 2
Παράγραφος 1

1. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή υιοθέτησε μια ουδέτερη από 
άποψη φύλου προσέγγιση στη Λευκή βίβλο και ζητεί από την Επιτροπή και την 
ευρωπαϊκή πλατφόρμα δράσης για τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την υγεία 
να λάβει υπόψη της τις διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, κυρίως κατά την 
συλλογή των δεδομένων και τη διάδοση των πληροφοριών και των βέλτιστων 
πρακτικών·
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Or. en

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Τροπολογία 3
Παράγραφος 1α (νέα)

1α. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προαγάγουν στρατηγικές 
ενημέρωσης και βοήθειας προκειμένου να προληφθεί η παχυσαρκία μεταξύ των 
ομάδων που είναι οι πιο επιρρεπείς να πάρουν γρήγορα βάρος : άτομα που έχουν 
κόψει το κάπνισμα, ασθενείς που παίρνουν φάρμακα που ανοίγουν την όρεξη, 
γυναίκες που είναι έγκυοι, θηλάζουν ή είναι στην εμμηνόπαυση, μετανάστες και 
μειονεκτούσες ομάδες· 

Or. es

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 4
Παράγραφος 1α (νέα)

1α. τονίζει ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν υπηρεσίες ευαίσθητες σε θέματα φύλου, 
προκειμένου να περιοριστούν οι ανισότητες λόγω φύλου στην αντιμετώπιση των 
προβλημάτων υγείας που οφείλονται στην κακή διατροφή, το υπερβολικό βάρος ή 
την παχυσαρκία·  εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι, προκειμένου να έχουν πρόσβαση οι 
γυναίκες στη θεραπεία σε όλα τα επίπεδα, από τη βασική περίθαλψη έως την 
ειδικευμένη περίθαλψη, οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να είναι διαμορφωμένες με βάση 
τις ανάγκες τους· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν στους πολίτες που δεν 
καλύπτονται από τα εθνικά συστήματα ασφάλισης ένα δίχτυ ασφαλείας για την 
ιατρική περίθαλψη· 

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 5
Παράγραφος 1β (νέα)

1β. διαπιστώνει ότι η παιδική παχυσαρκία εξαπλώνεται με γρήγορους ρυθμούς σε όλα 
σχεδόν τα κράτη μέλη της Ένωσης·  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διερευνήσουν διάφορες εναλλακτικές λύσεις προκειμένου να παρέχονται υγιεινά 
τρόφιμα σε μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού και εκπαίδευση και ενημέρωση σε 
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παιδιά και γονείς σχετικά με την υγιεινή διαβίωση· 

Or. en

Τροπολογία: Roselyne Lefrançois

Τροπολογία 6
Παράγραφος 2

2. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν εκστρατείες ενημέρωσης 
σχετικά με τους κινδύνους που συνιστά για τα παιδιά η υπερβολική χρήση των νέων 
τεχνολογιών των πληροφοριών και της επικοινωνίας, ιδίως δε των βιντεοπαιχνιδιών, 
που ενδέχεται να οδηγήσεο σε περιορισμό της σωματικής άσκησης και της 
αθλητικής δραστηριότητας και, κατά συνέπεια, να ευνοήσει  την εμφάνιση 
παχυσαρκίας· 

Or. fr

Τροπολογία: Άννυ Ποδηματά

Τροπολογία 7
Παράγραφος 2

2. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν εκστρατείες ενημέρωσης 
και μέτρα πρόληψης για τους κινδύνους που απορρέουν από τις νέες τεχνολογίες των 
πληροφοριών και ιδίως από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα οποία παρεμποδίζουν την 
κοινωνικοποίηση των νέων κοριτσιών και αγοριών και τη συμμετοχή τους σε 
αθλητικές δραστηριότητες πράγμα που συμβάλλει στην παχυσαρκία·

Or. fr

Τροπολογία: Marusya Ivanova Lyubcheva

Τροπολογία 8
Παράγραφος 2

2. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν ειδικά εκπαιδευτικά 
προγράμματα και εκστρατείες ενημέρωσης σχετικά με τους κινδύνους που 
απορρέουν από τις νέες τεχνολογίες των πληροφοριών και ιδίως από τα ηλεκτρονικά 
παιχνίδια, τα οποία παρεμποδίζουν την κοινωνικοποίηση των νέων κοριτσιών και 
αγοριών και τη συμμετοχή τους σε αθλητικές δραστηριότητες πράγμα που συμβάλλει 
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στην παχυσαρκία·

Or. en

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 9
Παράγραφος 2

2. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν εκστρατείες ενημέρωσης 
σχετικά με τους κινδύνους που απορρέουν από τις νέες τεχνολογίες των πληροφοριών 
και ιδίως από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα οποία επηρεάζουν την κοινωνικοποίηση 
των νέων κοριτσιών και αγοριών και τη συμμετοχή τους σε αθλητικές δραστηριότητες 
πράγμα που συμβάλλει στην παχυσαρκία·

Or. de

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Τροπολογία 10
Παράγραφος 2α (νέα)

2α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν με τις επιχειρήσεις και τους 
δημιουργούς μόδας στην ενοποίηση των μεγεθών και να ενθαρρύνουν τους 
διοργανωτές επιδείξεων μόδας να προσλαμβάνουν μοντέλα με δείκτη μάζας 
σώματος γύρω στο 18, όπως συνιστά η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), 
προκειμένου να αποφεύγεται η διάδοση κριτηρίων ομορφιάς τα οποία, σε 
συνδυασμό με την εξαιρετική ισχνότητα, μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα 
υγείας όπως ανορεξία ή βουλιμία· 

Or. es

Τροπολογία: Gabriela Creţu

Τροπολογία 11
Παράγραφος 2α (νέα)

2α. επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να αναπτύξουν και να υποστηρίξουν εκστρατείες 
ενημέρωσης και εκπαίδευσης·  καλεί την Επιτροπή να συγκεντρώσει στις 
αξιολογήσεις αυτές στοιχεία κατανεμημένα ανά φύλο, έτσι ώστε οι εκστρατείες 



AM\706415EL.doc 5/12 PE400.658v01-00

EL

εκπαίδευσης να καταστούν αποτελεσματικότερες και να είναι πιο στοχοθετημένες· 

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 12
Παράγραφος 2α (νέα)

2α. υπενθυμίζει τον πρωταρχικό ρόλο της οικογένειας στην καλλιέργεια του 
ενδιαφέροντος των παιδιών για μια καλή υγεία και καλεί, κατά συνέπεια, τα κράτη 
μέλη να ευαισθητοποιήσουν τους γονείς στο θέμα των οφελών της υγιεινής 
διατροφής και της άθλησης· 

Or. fr

Τροπολογία: Άννυ Ποδηματά

Τροπολογία 13
Παράγραφος 3

3. ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει μια ισορροπημένη εκπροσώπηση ανδρών και 
γυναικών στη μελλοντική ομάδα υψηλού επιπέδου για τη διατροφή και την σωματική 
άσκηση, έτσι ώστε να εντοπισθούν καλύτερα τα προβλήματα και να προταθούν οι 
καλύτερες λύσεις με βάση τη διάσταση του φύλου, δηλαδή τόσο για τους άνδρες 
όσο και για τις γυναίκες· 

Or. fr

Τροπολογία: Άννυ Ποδηματά

Τροπολογία 14
Παράγραφος 4

4. εκφράζει την ικανοποίησή της για την προβλεπόμενη για το 2010 αξιολόγηση του 
κώδικα συμπεριφοράς σχετικά με την εμπορική επικοινωνία όσον αφορά τα τρόφιμα 
και τα ποτά για παιδιά· επιμένει ότι ο ρόλος που διαδραματίζει ο τομέας της 
διαφήμισης και της εμπορίας είναι σημαντικός για τη διατροφική συμπεριφορά και 
τον τρόπο ζωής και καλεί τον εν λόγω τομέα να παίξει ενεργό και υπεύθυνο ρόλο, σε 
συνεργασία με τον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων, στη δημιουργία 
διαφημιστικών μηνυμάτων υπέρ της κατανάλωσης υγιεινών προϊόντων, ιδίως όταν 
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προορίζονται για παιδιά· 

Or. fr

Τροπολογία: Marusya Ivanova Lyubcheva

Τροπολογία 15
Παράγραφος 4

4. εκφράζει την ικανοποίησή της για την προβλεπόμενη για το 2010 αξιολόγηση του 
κώδικα συμπεριφοράς σχετικά με την εμπορική επικοινωνία όσον αφορά τα τρόφιμα 
και τα ποτά για παιδιά και για εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 16
Παράγραφος 4α (νέα)

4α. τονίζει ότι τα μέτρα πρόληψης των προβλημάτων υγείας που οφείλονται στην κακή 
διατροφή, το υπερβολικό βάρος ή την παχυσαρκία επιτάσσουν τη συμμετοχή 
μεγάλου αριθμού τομέων (εκπαίδευση, μεταφορές, διατροφή, κοινωνική προστασία 
κλπ.) και ενδιαφερομένων μερών (βιομηχανίες τροφίμων,  αλυσίδες fast food, 
σχολικοί οργανισμοί, εκπρόσωποι γονέων ή παιδιών κλπ.) καθώς και ότι μια 
μέθοδος η οποία θα εντάσσει τα στοιχεία αυτά στη διαμόρφωση πολιτικής στον εν 
λόγω τομέα έχει μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας· 

Or. en

Τροπολογία: Άννυ Ποδηματά

Τροπολογία 17
Παράγραφος 4α (νέα)

4α. καλεί τα κράτη μέλη να παροτρύνουν τον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων να 
προχωρήσει αφενός σε μια καλύτερη επισήμανση της περιεκτικότητας των 
προϊόντων κατανάλωσης σε ζάχαρη, λιπαρές ουσίες, αλάτι, κεκορεσμένα λίπη και 
τρανσ-λιπαρά οξέα και, αφετέρου, σε επαναπροσδιορισμό της σύστασής τους έτσι 
ώστε να είναι υγιεινότερα· 
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Or. fr

Τροπολογία: Άννυ Ποδηματά

Τροπολογία 18
Παράγραφος 5

5. καλεί τα κράτη μέλη, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές καθώς και τα αθλητικά
σωματεία να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη δημιουργία χώρων για 
δραστηριότητες για νέους στο ύπαιθρο, να θέσουν στη διάθεση όλων αθλητικές 
δραστηριότητες και να ενθαρρύνουν την σωματική άσκηση, να λάβουν δε υπόψη τις 
διαφορετικές προτιμήσεις ανδρών και γυναικών· 

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 19
Παράγραφος 5

5. καλεί τα κράτη μέλη, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές καθώς και τα αθλητικά 
σωματεία να θέσουν στη διάθεση όλων αθλητικές δραστηριότητες και να 
ενθαρρύνουν την σωματική άσκηση ήδη από πολύ μικρή ηλικία, ιδίως στο σχολείο, 
να λάβουν δε υπόψη τις διαφορετικές προτιμήσεις ανδρών και γυναικών·

Or. fr

Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 20
Παράγραφος 5

5. καλεί τα κράτη μέλη, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές καθώς και τα αθλητικά 
σωματεία να θέσουν στη διάθεση όλων αθλητικές δραστηριότητες και να 
ενθαρρύνουν την σωματική άσκηση, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές, 
ενδεχομένως, προτιμήσεις ανδρών και γυναικών· υπογραμμίζει ότι οι επαγγελματικές 
υποχρεώσεις και τα οικιακά καθήκοντα των γυναικών μπορεί να δυσχεραίνουν τη 
συστηματική σωματική άσκηση·  

Or. pt
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 21
Παράγραφος 5α (νέα)

5α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να προτείνουν ισορροπημένη και προσαρμοσμένη στην 
ηλικία διατροφή στις σχολικές και άλλες καντίνες και να ευαισθητοποιήσουν τους 
πολίτες, ιδίως τις γυναίκες, ως προς την ανάγκη να έχουν υγιεινή διατροφή καθ' 
όλη τη διάρκεια της ζωής τους· 

Or. fr

Τροπολογία: Άννυ Ποδηματά

Τροπολογία 22
Παράγραφος 5α (νέα)

5α. καλεί τα κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τα σχολεία, να 
προβλέψουν εκπαιδευτικά προγράμματα, αφενός για τη σημασία και την προώθηση 
της υγιεινής διατροφής και, αφετέρου, για την προώθηση και τη σημασία της 
σωματικής άσκησης για τους νέους·  υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
διατίθενται στα σχολικά κυλικεία υγιεινά τρόφιμα, να προωθείται η κατανάλωση 
λαχανικών και φρούτων και να περιοριστεί η κατανάλωση τροφίμων με πολλά 
λιπαρά και ζάχαρη· 

Or. fr

Τροπολογία: Άννυ Ποδηματά

Τροπολογία 23
Παράγραφος 5β (νέα)

5β. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη ενεργού αντιμετώπισης των προβλημάτων 
διατροφής με την έγκριση αποτελεσματικών μέτρων όπως η ενημέρωση σχετικά με 
τους κινδύνους για την υγεία και η υποστήριξη της σωματικής άσκησης, 
προκειμένου να καταπολεμηθεί η παχυσαρκία με τη λήψη μέτρων για τα παιδιά 
από πολύ μικρή ηλικία, ιδίως τα παιδιά που προέρχονται από μειονεκτούντες 
κοινωνικο-επαγγελματικούς χώρους· 

Or. fr
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Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 24
Παράγραφος 5α (νέα)

5α. ζητεί από τα αθλητικά σωματεία να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι 
τα νεαρά κορίτσια, με το πέρας της εφηβείας, συχνά εγκαταλείπουν την άσκηση 
αθλητικής δραστηριότητας και προτιμούν να παρακολουθούν τα αγόρια να 
ασχολούνται με τον αθλητισμό·  επισημαίνει ότι τα σωματεία αυτά καλούνται να 
διαδραματίσουν ρόλο μείζονος σημασίας για να διατηρήσουν ζωντανό το 
ενδιαφέρον των νεαρών κοριτσιών και των αγοριών  για την άσκηση διαφόρων 
αθλητικών δραστηριοτήτων· 

Or. sv

Τροπολογία: Roselyne Lefrançois

Τροπολογία 25
Παράγραφος 6

Διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία: Marusya Ivanova Lyubcheva

Τροπολογία 26
Παράγραφος 6α (νέα)

6α. επιμένει ότι θα πρέπει να δοθεί ειδική προσοχή σε μια λογική διατροφή όταν 
πρόκειται για εφήβους, ιδίως νεαρά κορίτσια τα οποία θα πρέπει να 
προετοιμάζονται για τη μελλοντική μητρότητα, καθώς και για μια υπεύθυνη 
οικογενειακή συμπεριφορά· 

Or. en
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Τροπολογία: Άννυ Ποδηματά

Τροπολογία 27
Παράγραφος 6α (νέα)

6α. επιμένει ότι θα πρέπει να συλλέγονται στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα των 
διαφόρων πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο σε κάθε κράτος μέλος και να γίνεται σύγκριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
προκειμένου να υπάρξει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, να υποστηριχθούν τα 
μέτρα που παράγουν τα καλύτερα αποτελέσματα και να δημιουργηθεί ένα σύστημα 
για την παρακολούθηση της εξέλιξης της κατάστασης· 

Or. fr

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Τροπολογία 28
Παράγραφος 6α (νέα)

6α. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν το μητρικό θηλασμό 
στα κέντρα πρωτοβάθμιας περίθαλψης·

Or. es

Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 29
Παράγραφος 6α (νέα)

6α. προτρέπει τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την ευρεία πρόσβαση του συνόλου του 
πληθυσμού, περιλαμβανομένων των μειονεκτουσών ομάδων, σε υγιεινά τρόφιμα, 
χάρη στη μείωση των τιμών των προϊόντων αυτών·  επιμένει, εξάλλου, ότι είναι 
σημαντικό να συμπράξει ο ιδιωτικός τομέας, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
γενίκευση υγιεινών τρόπων διαβίωσης·

Or. pt
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Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 30
Παράγραφος 6β (νέα)

6β. εφιστά την προσοχή των κρατών μελών στην ανάγκη να προωθήσουν οι εθνικές 
υπηρεσίες υγείας την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διατροφής 
ειδικά για εγκύους και γυναίκες στην εμμηνόπαυση, δύο ζωτικής σημασίας 
σταθμούς στη ζωή των γυναικών, που συνοδεύονται από αυξημένο κίνδυνο 
υπερβολικού βάρους· 

Or. pt

Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 31
Παράγραφος 6γ (νέα)

6γ. εκτιμά ότι τα άτομα που είναι επιφορτισμένα με τη διαπαιδαγώγηση των 
παιδιών, εκτός σχολικού πλαισίου, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της 
προσπάθειας για την αντιστροφή της τάσης παιδικής παχυσαρκίας και ότι 
θα πρέπει, κατά συνέπεια, να αποτελέσουν στόχο ειδικών ενημερωτικών 
εκστρατειών για την προώθηση των ορθών πρακτικών οι οποίες είναι πιο 
εύκολο να ενσωματωθούν στην καθημερινή ζωή των παιδιών· 

Or. pt

Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 32
Παράγραφος 6δ (νέα)

6 δ. υπογραμμίζει το θεμελιώδη ρόλο της γυναίκας στη διατροφική 
διαπαιδαγώγηση της οικογένειας και την αποφασιστική συμβολή της στην 
καταπολέμηση της παχυσαρκίας, δεδομένου ότι η γυναίκα είναι εκείνη η 
οποία, κατά κανόνα, έχει άμεσο ρόλο στην επιλογή των τροφίμων για την 
οικογένεια· 

Or. pt
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Τροπολογία: Siiri Oviir

Τροπολογία 33
Παράγραφος 6α (νέα)

6α.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν περισσότερο υπόψη, στις 
πλατφόρμες δράσης τους στον τομέα της υγείας και της διατροφής, τα ατομικά 
χαρακτηριστικά των ανθρώπων, επιδεικνύοντας προσοχή, σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, στα προγράμματα εξατομικευμένης διατροφής· 

Or. et

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 34
Παράγραφος 6α (νέα)

6α. τάσσεται υπέρ μιας εκστρατείας, σε μεγάλη κλίμακα, με την οποία ή Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα συμβάλει στη συνειδητοποίηση των κινδύνων που συνεπάγεται η 
παχυσαρκία και θα δημιουργήσει ένα κεντρικό σημείο ενημέρωσης στο οποίο θα
μπορεί να απευθυνθεί κανείς ή απ'  όπου θα μπορεί να έχει ενημέρωση·  
διαπιστώνει ότι υπάρχει σχέση μεταξύ υγιεινών τρόπων διαβίωσης και κοινωνικής 
και εθνοτικής προέλευσης, η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πριν από τη λήψη 
μέτρων υποστήριξης των εν λόγω τρόπων διαβίωσης· 

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 35
Παράγραφος 6β (νέα)

6β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης 
της πώλησης ανθυγιεινών τροφίμων, τουλάχιστον τα σχολεία· 

Or. en
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