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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a
bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že mladé dívky provozují tělesnou činnost méně než chlapci a mají 
větší tendenci k tomu, aby svůj zdravotní stav považovaly za neuspokojivý, což vede 
k poruchám přijímání potravy, např. anorexii a bulimii, 

B. vzhledem k tomu, že nerovné rozdělení rodinných a domácích povinností mezi ženy 
a muže představuje pro ženy překážku, která jim nedovoluje účastnit se tělesné činnosti 
každodenně,

1. doporučuje Komisi, aby dále rozvíjela svůj přístup k problematice obezity a nadváhy, 
stravování a tělesné činnosti s ohledem na pohlaví, zejména při sběru dat, šíření 
osvědčené praxe a stanovení komunikačních strategií v rámci Společenství; 

2. žádá členské státy, aby do vzdělávacích programů základních škol zařadily jako povinný 
každodenní předmět problematiku stravování a tělesné činnosti a do vzdělávacích 
programů středních škol hospodaření v rámci domácnosti; žádá Komisi, aby v rámci 
evropských vzdělávacích programů podporovala výměnu osvědčené praxe v této oblasti;

3. žádá členské státy, aby při přípravě svých národních zdravotnických strategií vzaly 
v úvahu možnost podpořit předepisování tělesné činnost pacientům jako preventivního 
opatření, které jim má pomoci vypořádat se se zdravotními problémy spojenými 
s obezitou, nebo jako opatření zaměřeného na udržení váhy či na její snížení; žádá 
Komisi, aby podporovala výměnu osvědčené praxe v této oblasti mezi členskými státy;

4. žádá Komisi, aby v rámci realizace společné zemědělské politiky a její nadcházející 
revize vypracovala hodnocení dopadu na veřejné zdraví z hlediska pohlaví;

5. žádá všechna odvětví potravinářského a stravovacího průmyslu - tzv. přístup „z farmy 
na stůl" - aby se zapojila do probíhající diskuse a převzala odpovědnost za uplatňování 
rozhodnutí vyplývajících z této diskuse, především pokud jde o zdravotnický výzkum 
a vývoj s ohledem na pohlaví a o nutriční informace.
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