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6.2.2008 PE400.658v01-00

MÓDOSÍTÁS:1-35

Véleménytervezet (PE400.374v01-00)
Anna Záborská
„A táplálkozással, túlsúllyal és elhízással kapcsolatos egészségügyi kérdésekre vonatkozó 
európai stratégiáról” című fehér könyvről
(2007/2285(INI))

Módosítás, benyújtotta:Gabriela Creţu

Módosítás: 1
Aa. preambulumbekezdés (új)

A. megállapítva, hogy tudományos szempontból bizonyított, hogy a helytelen 
táplálkozáshoz kapcsolódó betegségek előfordulási aránya és  súlyossági foka 
eltérően érinti a férfiakat és a nőket,

Or. en

Módosítás, benyújtotta:Gabriela Creţu

Módosítás: 2
1. bekezdés

1. sajnálja, hogy a Bizottság fehér könyvében egy semleges megközelítést fogadott el, 
és kéri a Bizottságot és az étrenddel, testmozgással és egészséggel foglalkozó fórumot, 
hogy az adatgyűjtés, az információk és bevált gyakorlatok terjesztése során vegye 
figyelembe a férfiak és nők közötti különbséget;
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Or. en

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

Módosítás: 3
1a. bekezdés (új)

1a. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy segítsék elő a tájékoztatási és támogatási 
stratégiákat annak érdekében, hogy megelőzzék az elhízást a gyors 
súlygyarapodásra leghajlamosabb csoportok körében: dohányzásról éppen leszokó 
személyek, étvágyat növelő gyógyszereket szedő páciensek, várandós, szoptató vagy 
változó korban lévő nők, bevándorlók és hátrányos helyzetű csoportok;

Or. es

Módosítás, benyújtotta:Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Módosítás: 4
1a. bekezdés (új)

1a. hangsúlyozza, hogy a helytelen táplálkozásból, a túlsúlyból vagy az elhízásból eredő 
egészségügyi problémák kezelésében a nemek közötti egyenlőtlenségek csökkentése 
céljából lényegesek az esélyegyenlőségre érzékeny szolgáltatások; úgy véli ezért, 
hogy e szolgáltatásokat a nők szükségleteihez kell igazítani annak érdekében, hogy a 
nők – minden szinten, az alapellátásoktól a szakellátásokig – hozzájussanak a 
kezeléshez,; felkéri a tagállamokat, hogy biztosítsanak egy védőhálót az 
egészségügyi ellátásokhoz azon állampolgáraik számára, akik nem tartoznak a 
nemzeti biztosítási rendszerek hatálya alá;

Or. en

Módosítás, benyújtotta:Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Módosítás: 5
1b. bekezdés (új)

1b. megállapítja, hogy a gyermekkori elhízás gyorsan terjed az Unió csaknem 
valamennyi tagállamában; felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
tanulmányozzanak különféle lehetőségeket annak érdekében, hogy egészségesebb 
élelmiszerrel lássák el a népesség egy nagyobb részét, továbbá gyerekeknek és 
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szülőknek nyújtsanak az életmódra vonatkozó oktatást és tájékoztatást;

Or. en

Módosítás, benyújtotta:Roselyne Lefrançois

Módosítás: 6
2. bekezdés

2. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő az olyan új információs és
kommunikációs technológiák túlzott használata révén a gyerekekre leselkedő
veszélyekről szóló tájékoztató kampányokat, mint például a videojátékok, amelyek 
csökkenthetik a fizikai aktivitásukat és sporttevékenységüket, és következésképpen 
elősegítik az elhízás kialakulását;

Orr. fr

Módosítás, benyújtotta:Anni Podimata

Módosítás: 7
2. bekezdés

2. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő az olyan új információs 
technológiák hordozta veszélyekre vonatkozó tájékoztató kampányokat és megelőző 
intézkedéseket, mint például a számítógépes játékok, amelyek akadályozzák a fiatalok 
szocializációját és sporttevékenységét, továbbá növelik az elhízás kockázatát;

Or. fr

Módosítás, benyújtotta:Marusya Ivanova Lyubcheva

Módosítás: 8
2. bekezdés

2. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő az olyan új információs 
technológiák hordozta veszélyekről szóló különleges oktatási programokat és
tájékoztató kampányokat, mint például a számítógépes játékok, amelyek akadályozzák 
a fiatalok szocializációját és sporttevékenységét, továbbá növelik az elhízás 
kockázatát;
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Or. en

Módosítás, benyújtotta:Christa Prets

Módosítás: 9
2. bekezdés

2. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő az olyan új információs 
technológiák hordozta veszélyekről szóló tájékoztató kampányokat, mint például a 
számítógépes játékok, amelyek érintik a fiatalok szocializációját és 
sporttevékenységét, továbbá növelik az elhízás kockázatát;

Or. de

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

Módosítás: 10
2a. bekezdés (új)

2a. arra buzdítja a tagállamokat, hogy állapodjanak meg a vállalkozásokkal és a 
divattervezőkkel annak érdekében, hogy egységesítsék a méreteket, és ösztönözzék a 
divatbemutatók szervezőit, hogy alkalmazzanak olyan modelleket, akik elérik a 18 
körüli testtömeg indexet, amelyet az Egészségügyi Világszervezet javasolt 
mutatóként, az olyan szépségkritériumok terjesztésének elkerülésére, amelyek a 
kóros soványsággal társulva egészségzavarokat, például anorexiát vagy a bulímiát 
okozhatnak;

Or. es

Módosítás, benyújtotta:Gabriela Creţu

Módosítás: 11
2a. bekezdés (új)

2a. üdvözli a Bizottság azon szándékát, mely szerint együtt kíván működni a 
tagállamokkal és az érintett felekkel tájékoztató és oktató kampányok kidolgozása és 
támogatása érdekében; felkéri a Bizottságot, hogy értékeléseiben gyűjtsön 
nemenként bontott adatokat az oktató kampányok hatékonyabbá és célzottabbá 
tétele végett;
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Or. en

Módosítás, benyújtotta:Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 12
2a. bekezdés (új)

2a. emlékeztet arra az alapvető szerepre, amelyet a család játszik a gyermekek jó 
egészség iránti érdeklődésének kifejlesztésében, és ezért felkéri a tagállamokat, hogy 
tudatosítsák a szülőkben az egészséges táplálkozás és a sport jótékony hatásait;

Or. fr

Módosítás, benyújtotta:Anni Podimata

Módosítás: 13
3. bekezdés

3. kéri a Bizottságot, hogy biztosítsa a nők és férfiak kiegyensúlyozott képviseletét a 
táplálkozással és a testmozgással foglalkozó majdani magas szintű munkacsoportban, 
oly módon, hogy jobban meghatározzák a problémákat, és nemtől függően a legjobb 
megoldásokat javasolják, vagyis egyrészt a nők, másrészt a férfiak számára;

Or. fr

Módosítás, benyújtotta:Anni Podimata

Módosítás: 14
4. bekezdés

4. üdvözli az élelmiszerekről és italokról szóló, gyermekeket célzó kereskedelmi 
kommunikációra vonatkozó magatartási kódex 2010-re tervezett értékelését; külön 
kiemeli a reklám és a marketing ágazatának fontos szerepét a táplálkozással 
kapcsolatos magatartást és az életmódot illetően, és kéri az ágazatot, hogy az 
élelmiszeriparral együtt játsszon aktív és felelősségteljes szerepet a reklámok 
készítésekor az egészséges termékek fogyasztásának támogatásával, főként akkor, 
amikor e reklámokat gyermekeknek szánják;

Or. fr
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Módosítás, benyújtotta:Marusya Ivanova Lyubcheva

Módosítás: 15
4. bekezdés

4. üdvözli az élelmiszerekről és italokról szóló, gyermekeket vagy várandós vagy 
szoptató nőket célzó kereskedelmi kommunikációra vonatkozó magatartási kódex 
2010-re tervezett értékelését;

Or. en

Módosítás, benyújtotta:Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Módosítás: 16
4a. bekezdés (új)

4a. hangsúlyozza, hogy a helytelen táplálkozásból, a túlsúlyból vagy az elhízásból eredő 
egészségügyi problémákra vonatkozó megelőző intézkedések számos ágazat (oktatás, 
közlekedés, élelmiszeripar, szociális védelem stb.) és érdekelt fél (agrár-
élelmiszeripar, gyorséttermi hálózatok, iskolai hatóságok, a szülők és a gyerekek 
képviselői stb.) részvételét igénylik, és nagyobb lesz az esélye a sikerre egy olyan 
módszernek, amely egy e területet érintő politika fejlesztésével ötvözi elemeit;

Or. en

Módosítás, benyújtotta:Anni Podimata

Módosítás: 17
4a. bekezdés (új)

4a. felkéri tagállamokat, hogy ösztönözzék az élelmiszeripari ágazatot egyrészt a 
fogyasztási cikkei címkéjén a cukor-, zsír-, só-, telített és telítetlen zsírsav-tartalom 
megfelelőbb feltüntetésére, másrészt termékeiben ezen összetevők mennyiségének 
egészségesebb megváltoztatására;

Or. fr
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Módosítás, benyújtotta:Anni Podimata

Módosítás: 18
5. bekezdés

5. felkéri a tagállamokat, a regionális és helyi hatóságokat, valamint a 
sportegyesületeket, hogy tegyenek kezdeményezéseket fiataloknak szánt, szabadtéri 
tevékenységekhez használatos területek létrehozására, mindenki számára tegyék
elérhetővé a sportolási lehetőségeket, ösztönözzék és támogassák a sporttevékenységet 
és vegyék figyelembe a nők és férfiak eltérő preferenciáit;

Or. fr

Módosítás, benyújtotta:Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 19
5. bekezdés

5. felkéri a tagállamokat, a regionális és helyi hatóságokat, valamint a 
sportegyesületeket, hogy mindenki számára tegye elérhetővé a sportolási 
lehetőségeket, ösztönözzék és támogassák a sporttevékenységet a legfiatalabb kortól, 
nevezetesen az iskolában, és vegyék figyelembe a nők és férfiak eltérő preferenciáit;

Or. fr

Módosítás, benyújtotta:Edite Estrela

Módosítás: 20
5. bekezdés

5. felkéri a tagállamokat, a regionális és helyi hatóságokat, valamint a 
sportegyesületeket, hogy mindenki számára tegye elérhetővé a sportolási 
lehetőségeket, ösztönözzék és támogassák a sporttevékenységet a nők és férfiak 
esetleg eltérő preferenciáinak figyelembevételével; hangsúlyozza, hogy a szakmai 
elvárások és a nők háztartási kötelezettségei akadályozhatják a rendszeres 
testmozgást;

Or. pt



PE400.658v01-00 8/12 AM\706415HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás, benyújtotta:Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 21
5a. bekezdés (új)

5a. ösztönzi a tagállamokat, hogy javasoljanak kiegyensúlyozott és az életkorhoz 
igazított étrendet az iskolai menzákon és a közösségi étkezdékben, és tudatosítsák a 
polgárokban, különösen a nőkben az egész élet során folytatott egészséges 
táplálkozás fontosságát;

Or. fr

Módosítás, benyújtotta:Anni Podimata

Módosítás: 22
5a. bekezdés (új)

5a. felkéri a tagállamokat, hogy a helyi hatóságokkal és iskolákkal szoros 
együttműködésben tervezzenek egyrészt az egészséges táplálkozás fontosságára és 
előmozdítására, másrészt a fiatalok testmozgásának elősegítésére és jelentőségére 
irányuló oktató programokat; emlékeztet arra, hogy  mennyire fontos az iskolai 
étkezdékben az egészséges ételek kínálata, a zöldség- és gyümölcsfogyasztás 
előnyben részesítése, és a zsírban és cukorban gazdag élelmiszerek fogyasztásának 
korlátozása;

Or. fr

Módosítás, benyújtotta:Anni Podimata

Módosítás: 23
5b. bekezdés (új)

5b. felhívja a figyelmet arra, hogy hatékony intézkedésekkel kell elkezdeni a 
táplálkozási problémák megoldását, úgymint az egészséget veszélyeztető 
kockázatokról való tájékoztatás és a testmozgás előmozdítása a gyermekeket –
különösen a hátrányos helyzetű társadalmi-foglalkozási környezetből származó 
gyerekeket – már fiatal koruktól veszélyeztető elhízás elleni küzdelem érdekében;

Or. fr



AM\706415HU.doc 9/12 PE400.658v01-00

Külső fordítás

HU

Módosítás, benyújtotta:Eva-Britt Svensson

Módosítás: 24
5a. bekezdés (új)

5a. kéri a sportegyesületeket, fordítsanak különös figyelmet arra, hogy a fiatal lányok –
a serdülőkorból kikerülve – gyakran abbahagyják a sporttevékenységet, és inkább 
nézik a sportoló fiúkat; figyelmeztet arra, hogy ezen egyesületeknek alapvető 
szerepük van abban, hogy fenntartsák a fiatal lányok és nők érdeklődését a 
különféle sporttevékenységek végzése iránt;

Or. sv

Módosítás, benyújtotta:Roselyne Lefrançois

Módosítás: 25
6. bekezdés

törölve

Or. fr

Módosítás, benyújtotta:Marusya Ivanova Lyubcheva

Módosítás: 26
6a. bekezdés (új)

6a. hangsúlyozza, hogy megkülönböztetett figyelmet kell fordítani az ésszerű 
táplálkozásra a serdülők, és különösen a fiatal lányok esetében, akiket fel kell 
készíteni jövőbeni anyaságukra, valamint egy felelős családi magatartásra;

Or. en

Módosítás, benyújtotta:Anni Podimata

Módosítás: 27
6a. bekezdés (új)

6a.hangsúlyozza, hogy össze kell gyűjteni az egyes tagállamokban helyi, regionális és 
nemzeti szinten tett különböző kezdeményezések eredményeire vonatkozó adatokat, 
melyeket európai szinten össze kell hasonlítani a helyes gyakorlatok cseréje, a 
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legjobb eredményeket elért intézkedések előmozdítása és a helyzet változását 
nyomon követő rendszer létrehozása érdekében;

Or. fr

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

Módosítás: 28
6a. bekezdés (új)

6a. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő az alapellátási 
központokban a szoptatást;

Or. es

Módosítás, benyújtotta:Edite Estrela

Módosítás: 29
6a. bekezdés (új)

6a. bátorítja a tagállamokat, hogy segítsék elő a teljes népesség, beleértve a hátrányos 
helyzetű csoportokat is, egészséges élelmiszeripari termékekhez való szélesebb 
hozzáférését; külön kiemeli többek között annak fontosságát, hogy társuljanak a 
magánszektorral az egészséges életstílusok általánossá tételének megkönnyítése 
érdekében;

Or. pt

Módosítás, benyújtotta:Edite Estrela

Módosítás: 30
6b. bekezdés (új)

6b. felhívja a tagállamok figyelmét arra, hogy a nemzeti egészségügyi szolgálatoknak 
támogatniuk kell a várandós és a változó korban lévő nőknek szóló egyedi 
táplálkozási tanácsadással foglalkozó szolgáltatásokat, mivel ez két döntő szakasz a 
nők életében, amikor nagyobb a túlsúlyosság veszélye;

Or. pt
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Módosítás, benyújtotta:Edite Estrela

Módosítás: 31
6c. bekezdés (új)

6c. úgy véli, hogy az iskolai környezeten kívül a gyermekek neveléséért felelős 
személyek vannak a frontvonalban, amikor a gyermekkori elhízás 
tendenciájának megfordításáról van szó, és ezért e személyekhez kell 
szólniuk a gyermekek mindennapi életébe könnyen beépíthető helyes 
gyakorlatok terjesztését célzó sajátos tájékoztató kampányoknak;

Or. pt

Módosítás, benyújtotta:Edite Estrela

Módosítás: 32
6d. bekezdés (új)

6d. a család táplálkozási nevelésében a nő alapvető szerepére és az elhízás elleni 
küzdelemhez való meghatározó hozzájárulására helyezi a hangsúlyt, mivel a 
családok többségében ő vesz részt közvetlenül az élelmiszerek 
kiválasztásában;

Or. pt

Módosítás, benyújtotta:Siiri Oviir

Módosítás: 33
6a. bekezdés (új)

6a. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az egészségre és a táplálkozásra 
vonatkozó cselekvési platformjaikban jobban vegyék figyelembe az emberek egyedi 
jellemzőit oly módon, hogy regionális és helyi szinten figyelmet fordítanak a 
személyre szabott táplálkozási programokra;

Or. et
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Módosítás, benyújtotta:Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Módosítás: 34
6a. bekezdés (új)

6a. egy nagyszabású kampány mellet szól, amellyel az Európai Unió segíti az elhízás 
kockázatainak fokozottabb tudatosítását , és központi információs pontot hoz létre, 
amelyhez fordulhat a közönség illetve amelytől tanácsokat kaphat; megállapítja, 
hogy kapcsolat van az egészséges életmódok és a társadalmi és etnikai származás 
között, és ezt a kapcsolatot figyelembe kell venni, mielőtt ezen életmódok 
előmozdítását szolgáló intézkedéseket hoznak;

Or. en

Módosítás, benyújtotta:Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Módosítás: 35
6b. bekezdés (új)

6b. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vegyék tervbe az egészségtelen ételek 
árusításának legalább az iskolákban történő betiltását;

Or. en
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