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Projekt opinii (PE400.374v01-00)
Anna Záborská
Biała Księga nt. „Strategii dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z 
odżywianiem, nadwagą i otyłością”
(2007/2285(INI))

Poprawkę złożyła Gabriela Creţu

Poprawka 1
Punkt A a preambuły (nowy)

A. mając na uwadze, że naukowo udowodniono, że częstotliwość występowania i 
stopień nasilenia chorób związanych ze złym odżywianiem, w różnym stopniu 
odnoszą się do mężczyzn i kobiet;

Or. en

Poprawkę złożyła Gabriela Creţu

Poprawka 2
Ustęp 1

1. wyraża ubolewanie, że w swojej Białej Księdze Komisja przyjęła neutralne pod 
względem problematyki płci podejście i zwraca się do Komisji i do platformy działań 
na rzecz właściwego sposobu żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia o 
uwzględnienie różnicy pomiędzy mężczyznami i kobietami, zwłaszcza w odniesieniu 
do zbierania danych i upowszechniania informacji i najlepszych praktyk;
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Or. en

Poprawkę złożyły Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Poprawka 3
Ustęp 1a (nowy)

1a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do promowania strategii informacyjnych i 
pomocowych mających na celu zapobieganie otyłości w grupach wykazujących 
tendencję do szybkiego przybierania na wadze: osoby rzucające palenie, pacjenci 
przyjmujący leki zwiększające apetyt, kobiety w ciąży, karmiące lub w okresie 
menopauzy, imigranci i grupy najmniej uprzywilejowane;

Or. es

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 4
Ustęp 1a (nowy)

1a. podkreśla, że w celu zmniejszenia nierówności między płciami w zakresie leczenia 
problemów związanych ze złym odżywianiem, nadwagą i otyłością, potrzebne są 
usługi uwrażliwione na potrzeby poszczególnych płci; uważa więc, że aby umożliwić 
kobietom dostęp do leczenia na wszystkich poziomach, począwszy od podstawowego 
aż po specjalistyczne, usługi te powinny być opracowane specjalnie dla ich potrzeb; 
wzywa państwa członkowskie do zapewnienia obywatelom nieobjętym krajowym 
ubezpieczeniem zdrowotnym siatki bezpieczeństwa w postaci dostępu do leczenia;

Or. en

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 5
Ustęp 1b (nowy)

1b. zauważa, że zjawisko otyłości wśród dzieci w szybkim tempie rozprzestrzenia się w 
prawie wszystkich państwach członkowskich Unii; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zbadania różnych możliwości zapewnienia zdrowej żywności 
większej części społeczeństwa oraz edukacji i informacji na temat zdrowego stylu 
życia dla dzieci i rodziców;
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Poprawkę złożyła Roselyne Lefrançois

Poprawka 6
Ustęp 2

2. zwraca się do Komisji i do państw członkowskich o promowanie kampanii 
informacyjnych na temat ryzyka dla dzieci związanego z nadmiernym korzystaniem z
nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych, a szczególnie gier video, co 
sprzyja ograniczeniu aktywności ruchowej i sportowej, a tym samym przyczynia się 
do nadwagi;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anni Podimata

Poprawka 7
Ustęp 2

2. zwraca się do Komisji i do państw członkowskich o promowanie kampanii 
informacyjnych i środków zapobiegawczych w zakresie ryzyka związanego z nowymi 
technologiami informatycznymi, a szczególnie grami komputerowymi, utrudniającymi 
kontakty społeczne młodych dziewcząt i chłopców i ich udział w zajęciach 
sportowych, co sprzyja nadwadze;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marusya Ivanova Lyubcheva

Poprawka 8
Ustęp 2

2. zwraca się do Komisji i do państw członkowskich o promowanie specjalnych 
programów nauczania i kampanii informacyjnych na temat ryzyka związanego z 
nowymi technologiami informatycznymi, a szczególnie grami komputerowymi, 
utrudniającymi kontakty społeczne młodych dziewcząt i chłopców i ich udział w 
zajęciach sportowych, co sprzyja nadwadze;

Or. en
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Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 9
Ustęp 2

2. (Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. de

Poprawkę złożyły Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Poprawka 10
Ustęp 2a (nowy)

2a. zachęca państwa członkowskie do ujednolicenia rozmiarów odzieży w porozumieniu 
z firmami i kreatorami mody, zachęcania organizatorów pokazów mody do 
zatrudniania modeli, których wskaźnik masy ciała oscyluje wokół 18 zgodnie z 
zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, aby uniknąć propagowania kryteriów 
piękna, które wraz z nadmierną chudością mogą powodować problemy zdrowotne, 
takie jak anoreksja lub bulimia;

Or. es

Poprawkę złożyła Gabriela Creţu

Poprawka 11
Ustęp 2a (nowy)

2a. popiera zamiar Komisji współpracowania z państwami członkowskimi i 
zainteresowanymi stronami w celu opracowania i wspierania kampanii 
informacyjnych i edukacyjnych; wzywa Komisję do sklasyfikowania danych w 
swoich ocenach według płci w swoich ocenach, tak aby kampanie edukacyjne były 
bardziej skuteczne i lepiej ukierunkowane;

Or. en
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 12
Ustęp 2a (nowy)

2a. przypomina podstawowe znaczenie rodziny w rozwoju zainteresowania dziecka 
zdrowiem i w związku z tym wzywa państwa członkowskie do uwrażliwiania 
rodziców na dobroczynne skutki zdrowej żywności i sportu;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anni Podimata

Poprawka 13
Ustęp 3

3. wzywa Komisję do zapewnienia zrównoważonej reprezentacji kobiet i mężczyzn w 
przyszłej grupie wysokiego szczebla na temat żywienia i aktywności fizycznej, tak by 
można było lepiej zidentyfikować problemy i zaproponować lepsze rozwiązania 
zależnie od płci, tj. odrębne dla mężczyzn i kobiet;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anni Podimata

Poprawka 14
Ustęp 4

4. z zadowoleniem przyjmuje zaplanowaną na rok 2010 ocenę kodeksu postępowania w 
zakresie przekazów reklamowych na temat żywności i napojów kierowanych do 
dzieci; podkreśla znaczenie roli sektora reklamy i marketingu w przejmowaniu 
nawyków żywnościowych i sposobu życia oraz wzywa ten sektor do odegrania 
aktywnej i odpowiedzialnej roli we współpracy z przemysłem spożywczym przy 
opracowywaniu spotów reklamowych promujących spożywanie zdrowych 
produktów, zwłaszcza jeżeli są one przeznaczone dla dzieci;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Marusya Ivanova Lyubcheva

Poprawka 15
Ustęp 4

4. z zadowoleniem przyjmuje zaplanowaną na rok 2010 ocenę kodeksu postępowania w 
zakresie przekazów reklamowych na temat żywności i napojów przeznaczonych dla
dzieci lub kobiet w ciąży i karmiących piersią;

Or. en

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 16
Ustęp 4a (nowy)

4a. podkreśla, że środki mające na celu zapobieganie problemom zdrowotnym 
związanym ze złym odżywianiem, nadwagą lub otyłością będą wymagały 
zaangażowania wielu sektorów (np. edukacji, transportu, dystrybucji żywności, 
ochrony społecznej) i zainteresowanych stron ( producentów żywności, sieci fast-
food, władz szkolnych, przedstawicieli rodziców i dzieci) oraz że proces angażujący 
te strony w opracowanie polityki ma większe szanse na powodzenie;

Or. en

Poprawkę złożyła Anni Podimata

Poprawka 17
Ustęp 4a (nowy)

4a. wzywa państwa członkowskie do wpłynięcia na sektor spożywczy, by z jednej strony 
etykiety produktów żywnościowych lepiej informowały o zawartości cukru, tłuszczy, 
soli, tłuszczy nasyconych i kwasów tłuszczowych trans, a z drugiej strony by 
opracowano zdrowszy skład produktów pod kątem tych substancji;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Anni Podimata

Poprawka 18
Ustęp 5

5. wzywa państwa członkowskie, władze regionalne i lokalne, jak również 
stowarzyszenia sportowe do podjęcia inicjatyw zmierzających do utworzenia terenów 
zabaw dla dzieci na świeżym powietrzu, do umożliwienia dostępu dla wszystkich do 
zajęć ruchowych i sportowych, do zachęcania do ich uprawiania oraz do 
uwzględniania różnych preferencji kobiet i mężczyzn;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 19
Ustęp 5

5. wzywa państwa członkowskie, władze regionalne i lokalne jak również 
stowarzyszenia sportowe do umożliwienia dostępu dla wszystkich do zajęć ruchowych 
i sportowych, do zachęcania do ich uprawiania od najmłodszych lat, zwłaszcza w 
szkole, oraz do uwzględniania różnych preferencji kobiet i mężczyzn;

Or. fr

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 20
Ustęp 5

5. wzywa państwa członkowskie, władze regionalne i lokalne jak również 
stowarzyszenia sportowe do umożliwienia dostępu dla wszystkich do zajęć ruchowych 
i sportowych, do zachęcania do ich uprawiania oraz do uwzględniania ewentualnie 
różnych preferencji kobiet i mężczyzn; podkreśla, że zobowiązania zawodowe kobiet i 
ich obowiązki domowe mogą utrudniać regularną aktywność ruchową;

Or. pt
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 21
Ustęp 5a (nowy)

5a. zachęca państwa członkowskie, by proponowały w stołówkach szkolnych i 
zbiorowych zbilansowane posiłki dostosowane do wieku oraz by uwrażliwiły 
obywateli, a zwłaszcza kobiety na znaczenie zdrowego żywienia przez całe życie;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anni Podimata

Poprawka 22
Ustęp 5a (nowy)

5a. wzywa państwa członkowskie, by w ścisłej współpracy z władzami lokalnymi i 
szkołami opracowały programy edukacyjne poruszające z jednej strony kwestię 
znaczenia promowania zdrowego odżywiania, a z drugiej strony promowania 
znaczenia aktywności ruchowej młodzieży; przypomina wagę zapewnienia zdrowych 
posiłków w stołówkach szkolnych, promowania jedzenia warzyw i owoców oraz 
ograniczenia produktów bogatych w tłuszcze i cukry;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anni Podimata

Poprawka 23
Ustęp 5b (nowy)

5b. zwraca uwagę na konieczność zajęcia się problemami żywienia poprzez przyjęcie 
skutecznych środków, takich jak informowanie o ryzyku dla zdrowia i promowanie 
aktywności ruchowej w celu zwalczenia otyłości dzieci od najmłodszych lat, w 
szczególności dzieci pochodzących z nieuprzywilejowanych środowisk społeczno-
zawodowych;

Or. fr



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

PL

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 24
Ustęp 5a (nowy)

5a. zwraca się do stowarzyszeń sportowych o zwrócenie szczególnej uwagi na fakt, że 
młode dziewczęta wychodząc z okresu nastoletniego często porzucają uprawianie 
sportu i wolą przyglądać się chłopcom uprawiającym sport; zauważa, że 
stowarzyszenia te odgrywają zasadniczą rolę w utrzymaniu zainteresowania młodych 
dziewcząt i kobiet uprawianiem sportu;

Or. sv

Poprawkę złożyła Roselyne Lefrançois

Poprawka 25
Ustęp 6

skreślony

Or. fr

Poprawkę złożyła Marusya Ivanova Lyubcheva

Poprawka 26
Ustęp 6a (nowy)

6a. nalega na konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na rozsądne odżywianie się 
nastolatków, zwłaszcza młodych dziewcząt, w celu przygotowania ich do 
macierzyństwa i odpowiedzialnych postaw rodzinnych;

Or. en

Poprawkę złożyła Anni Podimata

Poprawka 27
Ustęp 6a (nowy)

6a. nalega na konieczność zebrania danych dotyczących wyników różnych inicjatyw 
podjętych na szczeblu lokalnym , regionalnym i krajowym przez każde z państw 
członkowskich i porównania ich na poziomie europejskim w celu wymiany dobrych 
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praktyk, promowania środków, które osiągnęły najlepsze wyniki oraz utworzenia 
systemu monitorowania rozwoju sytuacji;

Or. fr

Poprawkę złożyły Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Poprawka 28
Ustęp 6a (nowy)

6a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do promowania karmienia piersią w 
podstawowych ośrodkach zdrowia;

Or. es

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 29
Ustęp 6a (nowy)

6a. zachęca państwa członkowskie do promowania szerszego dostępu całej populacji, w 
tym grup nieuprzywilejowanych do zdrowych produktów żywnościowych poprzez 
obniżenie cen tych produktów; kładzie ponadto nacisk na znaczenie włączenia 
sektora prywatnego celem ułatwienia upowszechniania zdrowego stylu życia;

Or. pt

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 30
Ustęp 6b (nowy)

6b.  zwraca uwagę państw członkowskich na konieczność promowania przez krajowe 
organy służby zdrowia usług i porad w zakresie żywienia kierowanych specjalnie do 
kobiet w ciąży i w okresie menopauzy, stanowiących dwa najważniejsze etapy w 
życiu kobiety, którym towarzyszy zwiększone ryzyko nadwagi;

Or. pt
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Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 31
Ustęp 6c (nowy)

6c. uważa, że osoby zajmujące się edukacją dzieci poza szkołą znajdują się w 
pierwszej linii, jeżeli chodzi o odwrócenie tendencji otyłości wśród dzieci, a w 
związku z tym należy do nich kierować specjalne kampanie informacyjne 
mające na celu promowanie dobrych praktyk, które można by łatwo 
wprowadzić w codzienne życie dzieci;

Or. pt

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 32
Ustęp 6d (nowy)

6d. podkreśla podstawowe znaczenie kobiety w edukacji żywnościowej rodziny i 
jej zasadniczy wpływ na walkę z otyłością, ponieważ w większości rodzin to 
kobiety bezpośrednio decydują o wyborze produktów żywnościowych;

Or. pt

Poprawkę złożyła Siiri Oviir

Poprawka 33
Ustęp 6a (nowy)

6a  wzywa Komisję i państwa członkowskie, by w swoich platformach działania w 
zakresie zdrowia i odżywiania w większym stopniu uwzględniały indywidualne cechy 
ludzi, zwracając uwagę na zindywidualizowane programy odżywiania na poziomie 
regionalnym i lokalnym;

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

Poprawka 34
Ustęp 6a (nowy)

6a. wzywa do przeprowadzenia w UE na szeroką skalę kampanii, która podniesie 
świadomość ryzyka związanego z otyłością i do utworzenia centralnego punktu 
informacyjnego, do którego można się zgłosić i udzielającego porad; stwierdza, że 
istnieje związek między zdrowym stylem życia, a pochodzeniem społecznym i 
etnicznym, który należy uwzględnić przed podjęciem środków promujących taki styl 
życia;

Or. en

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 35
Ustęp 6b (nowy)

6b. wzywa Komisję i państwa członkowskie do rozważenia możliwości wprowadzenia 
zakazu sprzedaży niezdrowej żywności, przynajmniej w szkołach;

Or. en
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