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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

A.   der henviser til, at unge piger udøver mindre fysisk aktivitet end drenge og har en større 
tendens til at betragte sig selv som værende i en utilfredsstillende sundhedstilstand, som 
fører til spiseforstyrrelser som anoreksi og bulimi,

B.   der henviser til, at kvinder og mænds ulige deltagelse i familiære og huslige pligter 
forhindrer kvinder i at være fysisk aktive hver dag,

1. tilskynder Kommissionen til at videreudvikle sin kønsbaserede tilgang til forhold som 
fedme og overvægt samt kostvaner og fysisk aktivitet, særligt i form af dataindsamling, 
udbredelse af bedste praksis og definition af kommunikationsstrategier på EU-plan; 

2. opfordrer medlemsstaterne til at medtage fagområdet ernæring og fysisk aktivitet som et 
obligatorisk dagligt fag i undervisningsprogrammer på primærtrinnet samt 
husholdningslære i undervisningsprogrammer på sekundærtrinnet; opfordrer 
Kommissionen til at fremme udvekslingen af bedste praksis på området inden for 
europæiske uddannelsesprogrammer;

3. opfordrer medlemsstaterne til, når de udvikler deres nationale sundhedsstrategier, at tage 
hensyn til muligheden for at fremme ordinering af fysisk aktivitet til patienter som et 
forebyggende middel til hjælp i bekæmpelsen af helbredsproblemer i forbindelse med 
fedme, som et middel til at bevare vægten eller til vægttab;  opfordrer Kommissionen til 
at fremme udvekslingen mellem medlemsstaterne af bedste praksis på området;

4. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en kønsbaseret analyse af konsekvenserne for 
folkesundheden inden for rammerne af den fælles landbrugspolitiks gennemførelse og 
forestående revision.

5. opfordrer alle sektorer inden for fødevare- og ernæringsindustrien - "fra jord til bord" - til 
at deltage i den aktuelle debat og påtage sig ansvaret for at gennemføre de beslutninger, 
der bliver taget som følge af sådanne debatter, særligt hvad angår kønsbaseret 
sundhedsforskning og -udvikling samt information om ernæring.


