
PA\634574HU.doc PE 380.581v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

IDEIGLENES
2006/2231(INI)

10.10.2006

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
részére

az egészséges táplálkozás és a fizikai tevékenység promóciója: a túlsúly, az 
elhízottság és a krónikus betegségek megelőzésének európai dimenziójáról
(2006/2231(INI))

A vélemény előadója: Anna Hedh



PE 380.581v01-00 2/3 PA\634574HU.doc

HU

PA_NonLeg



PA\634574HU.doc 3/3 PE 380.581v01-00

HU

JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel a fiatal lányok kevesebb testedzést végeznek, mint a fiúk, és hajlamosabbak 
magukat nem megfelelő egészségi állapotúnak gondolni, ami olyan táplálkozási 
zavarokhoz vezet, mint az anorexia vagy a bulimia,

B. mivel a családban és a háztartásban a nőkre, illetve a férfiakra háruló felelősség eloszlása 
egyenlőtlen, és ez a nők számára akadályozó tényezőt jelent a napi testedzés 
gyakorlásában, 

1. bátorítja a Bizottságot, hogy fejlessze tovább a nemek szerinti megközelítést az elhízás és 
a túlsúlyos állapot, az étrend és a testedzés vonatkozásában, különös tekintettel az 
adatgyűjtésre, a legjobb gyakorlatok elterjesztésére és a közösségi szintű kommunikációs 
stratégia meghatározására; 

2. felhívja a tagállamokat, hogy az alapfokú oktatási programjukba vegyék fel a tantárgyak 
közé a táplálkozás és testedzés elnevezésű tárgyat mint kötelező napi tantárgyat, valamint 
a középfokú oktatási programjukba a háztartási gazdaságtant; felhívja a Bizottságot, hogy 
ösztönözze a legjobb gyakorlatok megosztását ezen a területen az európai oktatási 
programok között;

3. felhívja a tagállamokat, hogy a nemzeti egészségügyi stratégiájuk kialakításánál vegyék 
fontolóra azon lehetőség bátorítását, hogy megelőző intézkedés gyanánt a betegek 
számára testedzés elvégzését írják fel, hogy ezzel a súlyfenntartó vagy súlycsökkentő 
lépéssel segítsék az elhízással kapcsolatos egészségügyi problémák elleni harcot; felhívja 
a Bizottságot, hogy ösztönözze a legjobb gyakorlatok megosztását ezen a területen a 
tagállamok között;

4. felhívja a Bizottságot, hogy a közös agrárpolitika végrehajtásának és közelgő 
felülvizsgálatának keretein belül végezzen el egy nemek szerinti közegészségügyi 
hatásvizsgálatot; 

5. felhívja az élelmiszer- és táplálkozási ipar valamennyi szereplőjét - a „a termelőtől a 
fogyasztóig” -, hogy vegyen részt a jelenleg zajló vitában és vállalja felelősségét a vita 
eredményeként meghozott döntések végrehajtásával kapcsolatban, különös tekintettel a 
nemek szerinti egészségügyi kutatást és fejlesztést, valamint a táplálkozási információkat 
illetően.


