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Muudatusettepaneku esitaja(d):Gabriela Creţu

Muudatusettepanek 1
Põhjendus A a (uus)

A a. arvestades, et on teaduslikult tõestatud, et valest toitumisest tingitud haiguste 
esinemissagedus ja tõsidus on naiste ja meeste puhul erinev;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d):Gabriela Creţu

Muudatusettepanek 2
Lõige 1

1. väljendab kahetsust komisjoni sooliselt neutraalse lähenemise pärast valges 
raamatus ja kutsub komisjoni ja tervisliku toitumise, kehalise aktiivsuse ja tervishoiu 
Euroopa tegevusprogrammi üles arvestama meeste ja naiste vahelisi erinevusi, eriti 
andmete kogumisel ning teabe ja parimate tavade levitamisel;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d):Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, 
Iratxe García Pérez

Muudatusettepanek 3
Lõige 1 a (uus)

1 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama teabe- ja tugistrateegiaid, et 
ennetada rasvumist rühmades, kus kiire kaalus juurdevõtmine on kõige 
tõenäolisem: suitsetamist maha jätvad isikud, patsiendid, kes tarbivad ravimeid, mis 
tõstavad söögiisu, rasedad, imetavad ja menopausi läbivad naised, sisserändajad 
ning ebasoodsas olukorras olevad rühmad;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d):Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Muudatusettepanek 4
Lõige 1 a (uus)

1 a. rõhutab, et soolise ebavõrdsuse vähendamiseks toitumisest, ülekaalulisusest ja 
rasvumisest tingitud terviseprobleemide ravis on vaja soolise mõõtmega arvestavaid 
teenuseid; usub seetõttu, et selleks, et naistele oleks tagatud juurdepääs ravile 
kõikidel tasanditel alates esmatasandi abist kuni eriravini, peavad teenused olema 
kohandatud nende vajadustega; palub liikmesriikidel tagada arstiabi turvavõrk 
kodanikele, kes ei ole kaetud riiklike kindlustusskeemidega;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d):Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Muudatusettepanek 5
Lõige 1 b (uus)

1 b. osutab tõsiasjale, et laste rasvumist esineb järjest rohkem praktiliselt kõikides 
Euroopa Liidu liikmesriikides; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles uurima 
võimalusi pakkuda tervislikku toitu suuremale elanikkonna osale ning pakkuda 
lastele ja vanematele tervislike elusviiside alast õpetust ja teavet;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d):Roselyne Lefrançois

Muudatusettepanek 6
Lõige 2

2. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama teabekampaaniaid (välja jäetud)
riskide kohta, mida uue info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning eriti 
arvutimängude ülemäärane kasutamine laste jaoks kujutab, võides põhjustada 
kehalise ja sportliku aktiivsuse vähenemist ja soodustada seetõttu ülekaalulisust;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d):Anni Podimata

Muudatusettepanek 7
Lõige 2

2. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama teabekampaaniaid ja 
ennetusmeetmeid, mis käsitlevad uue infotehnoloogiaga kaasnevaid riske, nimelt 
arvutimänge, mis takistavad tüdrukute ja poiste seltskondlikku tegevust ja tegelemist 
spordiga, mis omakorda soodustab ülekaalulisust;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d):Marusya Ivanova Lyubcheva

Muudatusettepanek 8
Lõige 2

2. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama spetsiaalseid koolitusprogramme ja
teabekampaaniaid uue infotehnoloogiaga kaasnevate riskide kohta, nimelt 
arvutimängude kohta, mis takistavad tüdrukute ja poiste seltskondlikku tegevust ja 
tegelemist spordiga, mis omakorda soodustab ülekaalulisust;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d):Christa Prets

Muudatusettepanek 9
Lõige 2

2. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama teabekampaaniaid uue 
infotehnoloogiaga kaasnevate riskide kohta, nimelt arvutimängude kohta, mis 
mõjutavad tüdrukute ja poiste seltskondlikku tegevust ja tegelemist spordiga, mis 
omakorda soodustab ülekaalulisust;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d):Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, 
Iratxe García Pérez

Muudatusettepanek 10
Lõige 2 a (uus)

2 a. julgustab liikmesriike jõudma ettevõtete ja moeloojatega kokkuleppele riiete 
suuruste ühtlustamise osas ning edendama moeürituste korraldajate hulgas 
põhimõtet, et värvatud modellide kehamassiindeks oleks 18 ringis, mida Maailma 
Terviseorganisatsioon normaalseks peab, et vältida iluideaali levitamist, mis 
propageerib äärmist kõhnust ja võib põhjustada selliseid terviseprobleeme nagu 
anoreksia ja buliimia;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d):Gabriela Creţu

Muudatusettepanek 11
Lõige 2 a (uus)

2 a. tunneb heameelt komisjoni kavatsuse üle teha liikmesriikide ja asjaomaste 
sidusrühmadega koostööd teaduslike andmete ja koolituskampaaniate 
väljatöötamise ja toetamise alal; kutsub komisjoni üles koguma oma hindamiste 
käigus sooliselt eristatud andmeid, et muuta koolituskampaaniad tõhusamaks ja 
sihipärasemaks;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d):Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 12
Lõige 2 a (uus)

2 a. tuletab meelde perekonna esmatähtsat rolli laste huvi arendamisel tugeva tervise 
vastu ning kutsub seetõttu liikmesriike üles tõstma lapsevanemate teadlikkust 
tervisliku toitumise ja spordi kasulikkusest;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d):Anni Podimata

Muudatusettepanek 13
Lõige 3

3. kutsub komisjoni üles tagama tulevases toitumise ja kehalise aktiivsuse 
kõrgetasemelises rühmas meeste ja naiste tasakaalustatud esindatust, et käsitleda 
probleeme paremini ja pakkuda välja soolist mõõdet arvestavaid parimaid 
lahendusi, s.t parimaid lahendusi nii meeste kui naiste jaoks;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d):Anni Podimata

Muudatusettepanek 14
Lõige 4

4. tunneb heameelt seoses 2010. aastaks kavandatud hinnangu andmisega 
käitumiskoodeksile, mis käsitleb toidu ja joogi kaubanduslikku reklaamimist lastele;
rõhutab, et reklaami ja marketingi sektor etendab toitumisalases käitumises ja 
eluviisi valikus olulist rolli, ning kutsub seda sektorit koostöös toiduainetööstusega 
üles olema reklaamide väljatöötamisel aktiivne ja vastutustundlik, edendades 
tervislike toodete tarbimist, eriti kui reklaam on suunatud lastele;

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d):Marusya Ivanova Lyubcheva

Muudatusettepanek 15
Lõige 4

4. tunneb heameelt seoses 2010. aastaks kavandatud hinnangu andmisega 
käitumiskoodeksile, mis käsitleb toidu ja joogi kaubanduslikku reklaamimist lastele 
ning rasedatele või imetavatele naistele;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d):Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Muudatusettepanek 16
Lõige 4 a (uus)

4 a. rõhutab, et toitumisest, ülekaalulisusest ja rasvumisest tingitud terviseprobleemide 
ravi ennetamise poliitika eeldab paljude sektorite (nt haridus, transport, 
toiduainetega varustamine, sotsiaalhoolekanne) ja sidusrühmade (nt toiduainete 
tootjad, kiirtoitlustusettevõtted, koolide juhtkonnad, lapsevanemate ja laste 
esindajad) kaasamist ning et poliitika väljatöötamisel neid osalisi kaasates on edu 
võimalused suuremad;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d):Anni Podimata

Muudatusettepanek 17
Lõige 4 a (uus)

4 a. kutsub liikmesriike üles ergutama toiduainete tööstust parandama tarbekaupade 
märgistamist seoses viitamisega suhkru, rasvade, soola, küllastunud rasvade ja 
transrasvade sisaldusele ning muutma oma tooted nimetatud ainete sisaldust 
korrigeerides tervislikumaks;

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d):Anni Podimata

Muudatusettepanek 18
Lõige 5

5. kutsub liikmesriike, piirkondlikke ja kohalikke asutusi ning spordiühendusi üles 
looma noorte jaoks kohti vabaõhutegevuseks, pakkuma kõigile kehalise ja sportliku 
tegevuse võimalusi ning toetama ja soodustama spordiga tegelemist, arvestades samas 
naiste ja meeste erinevaid eelistusi;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d):Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 19
Lõige 5

5. kutsub liikmesriike, piirkondlikke ja kohalikke asutusi ning spordiühendusi üles 
pakkuma kõigile kehalise ja sportliku tegevuse võimalusi ning toetama ja soodustama 
spordiga tegelemist juba võimalikult varasest east alates, nimelt koolis, arvestades 
samas naiste ja meeste erinevaid eelistusi;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d):Edite Estrela

Muudatusettepanek 20
Lõige 5

5. kutsub liikmesriike, piirkondlikke ja kohalikke asutusi ning spordiühendusi üles 
pakkuma kõigile kehalise ja sportliku tegevuse võimalusi ning toetama ja soodustama 
spordiga tegelemist, arvestades samas, et naistel ja meestel võivad olla erinevad 
eelistused; rõhutab, et naiste tööalased ja kodused kohustused võivad takistada neil 
tegeleda regulaarselt kehalise tegevusega;

Or. pt
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Muudatusettepaneku esitaja(d):Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 21
Lõige 5 a (uus)

5 a. julgustab liikmesriike pakkuma koolisööklates ja asutustes tasakaalustatud ja 
eakohast toitu ning tõstma kodanike, eriti naiste teadlikkust vajadusest toituda 
tervislikult kogu elu vältel;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d):Anni Podimata

Muudatusettepanek 22
Lõige 5 a (uus)

5 a. kutsub liikmesriike üles pakkuma tihedas koostöös kohalike omavalitsuste ja 
koolidega koolitusprogramme nii tervisliku toitumise tähtsuse ja edendamise kui ka 
kehalise aktiivsuse edendamise ja tähtsuse kohta noorte seas; tuletab meelde, kui 
tähtis on koolisööklates tervisliku toidu pakkumine, köögi- ja puuviljade tarbimise 
soodustamine ning rasva- ja suhkrurohkete toiduainete tarbimise piiramine;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d):Anni Podimata

Muudatusettepanek 23
Lõige 5 b (uus)

5 b. juhib tähelepanu vajadusele võtta toitumisprobleemidega tegelemiseks tõhusaid 
meetmeid, nagu teabe jagamine terviseriskide kohta ja kehalise aktiivsuse 
edendamine, et võidelda rasvumise vastu, keskendudes lastele alates võimalikult 
varasest east, eriti lastele, kes on pärit sotsiaalselt ebasoodsast keskkonnast;

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d):Eva-Britt Svensson

Muudatusettepanek 24
Lõige 5 a (uus)

5 a. palub, et spordiühendused pööraksid erilist tähelepanu tõsiasjale, et tütarlapsed 
jätavad teismeliseea lõpus tihti spordiga tegelemise pooleli ja eelistavad poiste 
sportlikku tegevust pealt vaadata; arvab, et spordiühendustel on oluline roll 
tüdrukute ja naiste huvi säilitamisel erinevate spordialadega tegelemise vastu;

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d):Roselyne Lefrançois

Muudatusettepanek 25
Lõige 6

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d):Marusya Ivanova Lyubcheva

Muudatusettepanek 26
Lõige 6 a (uus)

6 a. rõhutab vajadust pöörata kõrgendatud tähelepanu teismeliste mõistlikule 
toitumisele ning eelkõige noorte tütarlaste toitumisele, et valmistada neid ette 
tulevaseks emaduseks ja vastutustundlikuks perekonnakäitumiseks;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d):Anni Podimata

Muudatusettepanek 27
Lõige 6 a (uus)

6 a. rõhutab vajadust koguda andmeid liikmesriikide erinevate kohalike, piirkondlike ja 
riiklike algatuste kohta ning võrrelda neid Euroopa tasandil, et vahetada parimaid 
tavasid, edendada parimaid tulemusi andnud meetmeid ja luua olukorra jälgimiseks 
süsteem;
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Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d):Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, 
Iratxe García Pérez

Muudatusettepanek 28
Lõige 6 a (uus)

6 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama rinnaga toitmist esmatasandi 
arstiabi keskustes;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d):Edite Estrela

Muudatusettepanek 29
Lõige 6 a (uus)

6 a. nõuab tungivalt, et liikmesriigid pakuksid kogu elanikkonnale, sealhulgas 
ebasoodsas olukorras rühmadele, paremat juurdepääsu tervislikele toiduainetele, 
alandades selliste toiduainete hinda; rõhutab lisaks erasektori kaasamise olulisust, 
et lihtsustada tervisliku eluviisi laialdasemat omaksvõtmist;

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja(d):Edite Estrela

Muudatusettepanek 30
Lõige 6 b (uus)

6 b.  juhib liikmesriikide tähelepanu vajadusele tagada, et riiklikud tervishoiuteenused 
edendaksid spetsiifilise toitumisalase nõu andmist rasedatele ja menopausi 
läbivatele naistele, sest need on naise elus kaks olulist eluetappi, kus esineb 
kõrgendatud kaalus juurdevõtmise oht;

Or. pt
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Muudatusettepaneku esitaja(d):Edite Estrela

Muudatusettepanek 31
Lõige 6 c (uus)

6 c. arvab, et laste kasvatamise eest vastutavad isikud moodustavad koos 
koolidega lahutamatu osa laste rasvumise trendi muutmise eest võitlevast 
esiliinist, kellele tuleb seega suunata konkreetsed teabekampaaniad, et 
veenda neid võtma omaks parimaid tavasid, mida on laste ellu lihtne 
integreerida;

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja(d):Edite Estrela

Muudatusettepanek 32
Lõige 6 d (uus)

6 d. juhib tähelepanu esmatähtsale rollile, mida naised perekonna toitumisalases 
harimises etendavad, ja otsustavale panusele, mida nad rasvumisvastases 
võitluses anda saavad, sest paljudes perekondades on toiduainete valimine 
otseselt naiste ülesanne;

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja(d):Siiri Oviir

Muudatusettepanek 33
Lõige 6 a (uus)

6 a.  kutsub komisjoni ja liikmesriike tervishoiu ja toitumise tegevusprogrammides enam 
arvestama ka inimeste individuaalsust, pöörates piirkondlikul ja kohalikul tasandil 
tähelepanu individuaalse toitumise programmidele;

Or. et
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Muudatusettepaneku esitaja(d):Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Muudatusettepanek 34
Lõige 6 a (uus)

6 a. nõuab laiaulatusliku ELi kampaania käivitamist, mis tõstab teadlikkust 
rasvumisega kaasnevatest ohtudest ning millega luuakse teabekeskus, kuhu 
inimesed saavad pöörduda ja kust nõu küsida; märgib, et tervisliku eluviisi ning 
sotsiaalse ja etnilise päritolu vahel on seos, mida peaks tervislikku eluviisi 
propageerivate meetmete puhul arvesse võtma;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d):Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Muudatusettepanek 35
Lõige 6 b (uus)

6 b. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kaaluma võimalust keelustada rämpstoidu 
müümine ja seda eelkõige koolides;

Or. en
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