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AMENDAMENTELE 1-35

Proiect de aviz (PE400.374v01-00)
Anna Záborská
Cartea albă: Strategie pentru Europa privind problemele de sănătate legate de alimentație, 
excesul de greutate și obezitate
(2007/2285(INI))

Amendament depus de Gabriela Crețu

Amendamentul 1
Considerentul Aa (nou)

A. remarcând că s-a demonstrat științific că patologiile legate de malnutriție afectează 
diferențiat bărbații și femeile, prin incidența și gravitatea lor;

Or. en

Amendament depus de Gabriela Crețu

Amendamentul 2
Punctul 1

1. regretă că, în Cartea sa albă, Comisia a abordat în mod neutru problematica sexelor
și solicită Comisiei și platformei de acțiune în materie de alimentație, activitate fizică 
și sănătate, să ia în considerare diferența dintre bărbați și femei, în special la colectarea 
datelor și la difuzarea informațiilor și a celor mai bune practici;

Or. en
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Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Amendamentul 3
Punctul 1a (nou)

1a. solicită Comisiei și statelor membre să promoveze strategii de informare și de 
asistență, pentru a preveni obezitatea în grupurile cel mai expuse la creșterea rapidă 
în greutate: persoanele pe cale să abandoneze fumatul, pacienții tratați cu 
medicamente care măresc apetitul, femeile însărcinate, care alăptează sau se află la 
menopauză, populațiile imigrante și grupurile defavorizate;

Or. es

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 4
Punctul 1a (nou)

1a. subliniază că, pentru reducerea disparităților existente în funcție de sex în 
tratamentul afecțiunilor provocate de alimentația necorespunzătoare, greutatea 
excesivă și obezitate, serviciile sensibile la problematica sexelor au o importanță 
fundamentală; este, în consecință, încredințat că, pentru a oferi femeilor acces la 
toate nivelele de tratament, de la îngrijirile de bază până la cele specializate, aceste 
servicii trebuie să fie dimensionate în funcție de necesitățile lor; invită statele 
membre să asigure o plasă de siguranță pentru tratamentul medical al cetățenilor 
care nu sunt cuprinși în sistemul național de asigurări;

Or. en

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 5
Punctul 1b (nou)

1b. constată că obezitatea infantilă se generalizează rapid în aproape toate statele 
membre ale Uniunii; invită Comisia și statele membre să exploreze diferite 
alternative pentru a furniza alimente sănătoase unei părți mai mari a populației și a 
oferi copiilor și părinților informații și material educativ privind igiena de viață;

Or. en
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Amendament depus de Roselyne Lefrançois

Amendamentul 6
Punctul 2

2. solicită Comisiei și statelor membre să desfășoare campanii de informare privind 
riscurile la care sunt expuși copiii care utilizează excesiv noile tehnologii ale 
informației, mai ales jocurile video, susceptibile să provoace o reducere a activității 
lor fizice și sportive și, pe cale de consecință, să favorizeze excedentul ponderal;

Or. fr

Amendament depus de Anni Podimata

Amendamentul 7
Punctul 2

2. solicită Comisiei și statelor membre să desfășoare campanii de informare și să adopte 
măsuri preventive privind riscurile prezentate de noile tehnologii ale informației, mai 
ales jocurile pe calculator, care împiedică socializarea tinerilor și participarea lor la 
activitățile sportive, ceea ce favorizează excedentul ponderal;

Or. fr

Amendament depus de Marusya Ivanova Lyubcheva

Amendamentul 8
Punctul 2

2. solicită Comisiei și statelor membre să desfășoare programe educative speciale și 
campanii de informare privind riscurile prezentate de noile tehnologii ale informației, 
mai ales jocurile pe calculator, care împiedică socializarea tinerilor și participarea lor 
la activitățile sportive, ceea ce favorizează excedentul ponderal;

Or. en
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Amendament depus de Christa Prets

Amendamentul 9
Punctul 2

2. solicită Comisiei și statelor membre să desfășoare campanii de informare privind 
riscurile prezentate de noile tehnologii ale informației, mai ales jocurile pe calculator, 
care afectează socializarea tinerilor și participarea lor la activitățile sportive, ceea ce 
favorizează excedentul ponderal;

Or. de

Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Amendamentul 10
Punctul 2a (nou)

2a. îndeamnă insistent statele membre să se pună de acord cu întreprinderile și creatorii 
de modă în vederea unificării mărimilor și să încurajeze organizatorii prezentărilor 
de modă să angajeze modele cu un indice de masă corporală de aproximativ 18, 
recomandat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), spre a evita răspândirea 
unor criterii de frumusețe care, asociate unei siluete emaciate, riscă să provoace 
tulburări de sănătate precum anorexia sau bulimia;

Or. es

Amendament depus de Gabriela Crețu

Amendamentul 11
Punctul 2a (nou)

2a. salută intenția Comisiei de a coopera cu statele membre și părțile interesate pentru a 
dezvolta și desfășura campanii de informare și educare; invită Comisia să colecteze, 
în evaluările sale, valori dezagregate pe sexe, pentru mări eficacitatea și a orienta 
mai precis campaniile educative;

Or. en
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Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 12
Punctul 2a (nou)

2a. reamintește rolul primordial al familiei în dezvoltarea, la copii, a interesului pentru 
o bună sănătate și, în consecință, invită statele membre să sensibilizeze părinții în 
privința binefacerilor aduse de alimentația sănătoasă și de sport;

Or. fr

Amendament depus de Anni Podimata

Amendamentul 13
Punctul 3

3. solicită Comisiei să asigure o reprezentare echilibrată a bărbaților și femeilor în 
componența grupului la nivel înalt pentru alimentație și activitate fizică, astfel ca 
problematica să poată fi abordată cu mai multă precizie, și să propună soluții mai 
bune, diferențiate pe sexe, adică pentru bărbați, pe de o parte, și pentru femei, pe de 
altă parte;

Or. fr

Amendament depus de Anni Podimata

Amendamentul 14
Punctul 4

4. salută evaluarea, prevăzută pentru 2010, a codului de conduită privind publicitatea 
comercială referitoare la alimentele și băuturile destinate copiilor; insistă asupra 
importanței pe care sectorul publicitar și de marketing o are în ceea ce privește 
comportamentul alimentar și modul de viață și invită acest sector să joace un rol 
activ și responsabil colaborând, la elaborarea spoturilor publicitare, cu sectorul 
industriei alimentare și promovând consumul produselor sănătoase, mai ales atunci 
când acestea sunt destinate copiilor;

Or. fr
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Amendament depus de Marusya Ivanova Lyubcheva

Amendamentul 15
Punctul 4

4. salută evaluarea, prevăzută pentru 2010, a codului de conduită privind publicitatea 
comercială referitoare la alimentele și băuturile destinate copiilor sau femeilor 
însărcinate ori care alăptează;

Or. en

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 16
Punctul 4a (nou)

4a. subliniază că măsurile de prevenire a problemelor de sănătate provocate de 
alimentația necorespunzătoare, excedentul ponderal sau obezitate reclamă 
participarea unui număr mare de sectoare (educație, transporturi, alimentație, 
protecție socială etc.) și părți interesate (producători de alimente, restaurante de tip 
fast-food, autorități școlare, reprezentați ai părinților și copiilor) și că includerea 
acestor elemente în procesul de elaborare politică ar mări șansele de succes;

Or. en

Amendament depus de Anni Podimata

Amendamentul 17
Punctul 4a (nou)

4a. invită statele membre, pe de o parte, să îndemne sectorul industriei alimentare să 
adopte, în cazul produselor de consum, un sistem mai bun de etichetare în privința 
conținutului de zahăr, grăsimi, sare, grăsimi saturate și acizi grași trans și, pe de 
altă parte, să modifice conținutul în astfel de substanțe pentru ca produsele să fie 
mai sănătoase;

Or. fr
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Amendament depus de Anni Podimata

Amendamentul 18
Punctul 5

5. invită statele membre, autoritățile regionale și locale și asociațiile sportive să adopte 
inițiative în sensul de a crea, pentru tineri, spații destinate activităților în aer liber , 
să organizeze activități fizice și sportive accesibile tuturor, să încurajeze și să 
faciliteze practicarea acestora, ținând seama de preferințele diferite ale bărbaților și 
femeilor;

Or. fr

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 19
Punctul 5

5. invită statele membre, autoritățile regionale și locale și asociațiile sportive să 
organizeze activități fizice și sportive accesibile tuturor, să încurajeze și să faciliteze 
practicarea acestora de la cele mai mici vârste, în special la școală, ținând seama de 
preferințele diferite ale bărbaților și femeilor;

Or. fr

Amendament depus de Edite Estrela

Amendamentul 20
Punctul 5

5. invită statele membre, autoritățile regionale și locale și asociațiile sportive să 
organizeze activități fizice și sportive accesibile tuturor, să încurajeze și să faciliteze 
practicarea acestora, ținând seama de preferințele eventual diferite ale bărbaților și 
femeilor; subliniază că exigențele profesionale și responsabilitățile casnice ale 
femeilor pot pune piedici practicării regulate a unei activități fizice;

Or. pt
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Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 21
Punctul 5a (nou)

5a. încurajează statele membre să propună pentru cantinele școlare și colectivități 
regimuri alimentare echilibrate și adaptate vârstei și să sensibilizeze cetățenii, în 
special femeile, în privința necesității de a se alimenta sănătos pe toată durata vieții;

Or. fr

Amendament depus de Anni Podimata

Amendamentul 22
Punctul 5a (nou)

5a. invită statele membre ca, în strânsă colaborare cu autoritățile locale și cu școlile, să 
prevadă programe educative care, pe de o parte, să releve importanța și să 
promoveze alimentația sănătoasă și, pe de altă parte, să promoveze și să releve 
importanța activității fizice pentru tineri; reamintește cât de important este ca, în 
cantinele școlare, să fie oferite alimente sănătoase, să se favorizeze consumul de 
legume și de fructe și să se limiteze consumul de alimente bogate în substanțe grase 
și zahăr;

Or. fr

Amendament depus de Anni Podimata

Amendamentul 23
Punctul 5b (nou)

5b. atrage atenția aupra necesității de a soluționa problematica alimentației prin 
adoptarea unor măsuri eficace, ca informarea în privința riscurilor pentru sănătate 
și promovarea exercițiilor fizice, pentru combaterea obezității având ca grup țintă 
copiii, de la cea mai fragedă vârstă, în special copiii proveniți din mediile 
socioprofesionale defavorizate;

Or. fr
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Amendament depus de Eva-Britt Svensson

Amendamentul 24
Punctul 5a (nou)

5a. solicită asociațiilor sportive să acorde o atenție particulară faptului că tinerele fete, 
după ce depășesc pragul adolescenței, abandonează adesea activitățile sportive, 
preferând să-i privească pe băieți în timpul practicării unui sport; constată că aceste 
asociații au rol major în menținerea interesului viu al tinerelor fete și al femeilor 
pentru practicarea diferitelor activități sportive;

Or. sv

Amendament depus de Roselyne Lefrançois

Amendamentul 25
Punctul 6

eliminat

Or. fr

Amendament depus de Marusya Ivanova Lyubcheva

Amendamentul 26
Punctul 6a (nou)

6a. insistă asupra necesității de a acorda alimentației judicioase o atenție specială, mai 
ales în cazul adolescenților, respectiv al tinerelor fete, care trebuie pregătite pentru 
viitoarea lor maternitate, precum și pentru un comportament familial responsabil,

Or. en

Amendament depus de Anni Podimata

Amendamentul 27
Punctul 6a (nou)

6a. insistă asupra necesității de a colecta date cu privire la rezultatele diferitelor 
inițiative luate la nivel local, regional și național, de fiecare stat membru și de a le 
compara la nivel european, pentru realizarea schimbului de bune practici, 
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promovarea măsurilor care au condus la rezultate optime și stabilirea unui sistem 
de monitorizare a evoluțiilor situaționale;

Or. fr

Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Amendamentul 28
Punctul 6a (nou)

6a. solicită Comisiei și statelor membre ca,  în centrele de îngrijiri primare, să 
promoveze alăptarea maternă;

Or. es

Amendament depus de Edite Estrela

Amendamentul 29
Punctul 6a (nou)

6a. îndeamnă insistent statele membre să promoveze un acces larg, al întregii populații, 
inclusiv al grupurilor defavorizate, la produsele alimentare sănătoase, reducând 
prețul acestora; relevă, de asemenea, importanța asocierii sectorului privat, spre a 
facilita adoptarea generalizată a modurilor de viață sănătoase;

Or. pt

Amendament depus de Edite Estrela

Amendamentul 30
Punctul 6b (nou)

6b.  atrage atenția statelor membre asupra necesității ca serviciile de sănătate naționale 
să promoveze consilierea nutrițională specifică în cazul femeilor însărcinate sau 
aflate la menopauză, două etape de maximă importanță în viața femeilor în care 
există un risc mărit de excedent ponderal;

Or. pt
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Amendament depus de Edite Estrela

Amendamentul 31
Punctul 6c (nou)

6c. consideră că persoanele însărcinate cu educarea copiilor în afara mediului 
școlar se află în prima linie atunci când este vorba de a inversa tendința de 
obezitate infantilă și că acestea trebuie, în consecință, să facă obiectul unor 
campanii de informare specifice, urmărind promovarea bunelor practici 
ușor de integrat în viața cotidiană a copiilor;

Or. pt

Amendament depus de Edite Estrela

Amendamentul 32
Punctul 6d (nou)

6d. pune accentul pe rolul fundamental al femeilor în ceea ce privește educația 
nutrițională a familiei și pe contribuția lor decisivă la combaterea obezității 
deoarece, în majoritatea familiilor, femeile sunt cele care intervin direct în 
alegerea alimentelor;

Or. pt

Amendament depus de Siiri Oviir

Amendamentul 33
Punctul 6a (nou)

6a.  invită Comisia și statele membre ca, în platformele lor de acțiune în domeniul 
sănătății și alimentației să țină în mai mare măsură cont de caracteristicile 
individuale ale ființelor umane, îndreptându-și atenția, la nivel regional și local, 
asupra unor programe de alimentație personalizate;

Or. et
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Amendament depus de Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 34
Punctul 6a (nou)

6a. pledează pentru o campanie, la scară largă, prin care Uniunea Europeană să aducă 
mai pregnant în conștiința publicului riscurile pe care le comportă obezitatea și să 
pună la dispoziția publicului un centru de informare la care acesta să poată apela 
sau de la care să poată obține recomandări; constată că există o legătură între 
modurile de viață sănătoase și originea socială și etnică, de care trebuie să se țină 
seama înainte de a lua măsuri în vederea promovării lor;

Or. en

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 35
Punctul 6b (nou)

6b. invită Comisia și statele membre să ia în considerație interzicerea comercializării 
alimentelor junk food, cel puțin în școli;

Or. en
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