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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi mergaitėms tenka mažiau fizinės veiklos negu berniukams, ir jos labiau linkusios 
laikyti savo sveikatą nepatenkinama, o dėl to išsivysto mitybos ligos, pvz., anoreksija ir 
bulimija,

B. kadangi nevienodas moterų ir vyrų dalyvavimas atliekant šeimos ir namų ūkio pareigas 
kliudo moterims kasdien imtis fizinės veiklos,

1. ragina Komisiją toliau plėtoti lytimi grindžiamą požiūrį į nutukimą ir antsvorį, mitybą ir 
fizinį aktyvumą, ypač renkant duomenis, skleidžiant pažangiąją patirtį ir Bendrijos 
lygmeniu nustatant komunikacijos strategijas;

2. ragina valstybes nares įtraukti į pradinio lavinimo programas mitybos ir fizinio aktyvumo 
sritį kaip privalomą kasdien dėstomą dalyką, o į vidurinio lavinimo programas – namų 
ekonomiką; ragina Komisiją skatinti įvairių Europos švietimo programų atstovus toje 
srityje keistis pažangiąja patirtimi;

3. ragina valstybes nares kuriant nacionalines sveikatos strategijas atsižvelgti į galimybę 
skatinti skirti fizinę veiklą pacientams kaip prevencinę priemonę siekiant padėti kovoti su 
nutukimo sukeltomis sveikatos problemomis, taip pat kaip svorio išlaikymo arba jo 
numetimo priemonę; ragina Komisiją skatinti valstybes nares šioje srityje keistis 
pažangiąja patirtimi;

4. ragina Komisiją parengti lytimi grindžiamą poveikio visuomenės sveikatai, susijusio su 
Bendrosios žemės ūkio politikos įgyvendinimu ir būsimu persvarstymu, įvertinimą;

5. ragina visus maisto ir mitybos pramonės sektorius – „nuo šakutės iki ūkio“ – dalyvauti 
nuolatinėse diskusijose ir prisiimti atsakomybę įgyvendinant šiose diskusijose priimamus 
sprendimus, ypač kalbant apie lytimi grindžiamus mokslinius tyrimus, taikomąją veiklą ir 
informaciją apie mitybą.


