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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  εκτιμώντας ότι τα νεαρά κορίτσια έχουν λιγότερη σωματική άσκηση σε σύγκριση με τα 
αγόρια και μεγαλύτερη τάση να θεωρούν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι λιγότερο
ικανοποιητική με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε διαταραχές της διατροφής τους όπως 
ανορεξία και βουλιμία,

Β.  εκτιμώντας ότι η άνιση συμμετοχή των γυναικών και των ανδρών στις οικογενειακές και 
οικιακές ευθύνες αποτελεί εμπόδιο για τις γυναίκες στο να αναλάβουν καθημερινή 
σωματική άσκηση,

1. Ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω την προσέγγισή της με βάση το φύλο
σε σχέση με το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία, τις δίαιτες και την σωματική
άσκηση, ιδιαίτερα όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων, τη διάδοση των καλλίτερων 
πρακτικών και τον καθορισμό των κοινοτικών στρατηγικών επικοινωνίας·

2. Καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν το θέμα της διατροφής και της σωματικής
άσκησης ως καθημερινό υποχρεωτικό μάθημα στα προγράμματα στοιχειώδους
εκπαίδευσης καθώς και μαθήματα οικιακής οικονομίας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση·
καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ανταλλαγή των καλλίτερων πρακτικών στον 
τομέα αυτό στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα·

3. Καλεί τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη κατά την ανάπτυξη των εθνικών στρατηγικών
τους σε θέματα υγείας την δυνατότητα να προωθείται με ιατρική συνταγή η σωματική
άσκηση σε ασθενείς ως προληπτικό μέτρο για την καταπολέμηση των προβλημάτων
υγείας που συνδέονται με την παχυσαρκία, ως ένα μέτρο για τη διατήρηση του βάρους ή 
για την απώλεια βάρους· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ανταλλαγή των 
καλλίτερων πρακτικών στον τομέα αυτό μεταξύ των κρατών μελών·

4. Καλεί την Επιτροπή να προβεί σε μελέτη των επιπτώσεων για τη δημόσια υγεία με βάση
το φύλο στο πλαίσιο της εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της 
επικείμενης αναθεώρησής της·

5. Καλεί όλους τους τομείς της βιομηχανίας τροφίμων και ειδών διατροφής -' από τον αγρό
στο πιάτο' - να συμμετάσχουν στον συνεχή διάλογο και να αναλάβουν τις ευθύνες τους
για την εφαρμογή των αποφάσεων που προκύπτουν από τη συζήτηση αυτή, ιδιαίτερα
όσον αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη σε θέματα υγείας με βάση το φύλο και την 
ενημέρωση σε θέματα διατροφής. 


