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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jitlob lill-Kumitat għall-
Ambjent, is-saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex 
jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li ser jadotta:

A. billi l-bniet jipprattikaw inqas attività fiżika mis-subien u għandhom tendenza akbar li 
jikkunsidraw lilhom nfushom f'kundizzjonijiet ta' saħħa insodisfaċenti, li jwassal għal 
disturbi tal-prattiċi ta' l-ikel bħal ma huma l-anoressja u l-bulimja,

B. billi l-parteċipazzjoni mhux indaqs tan-nisa u ta' l-irġiel fir-responsabiltajiet tal-familja u 
tad-dar tirrappreżenta ostaklu għan-nisa sabiex jieħdu sehem f'attività fiżika ta' kuljum,

1. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni sabiex tiżviluppa aktar l-approċċ tagħha bbażat fuq il-
ġeneru fejn għandhom x'jaqsmu l-kundizzjonijiet ta' obeżità u ħxuna, dieti u attività 
fiżika, b'mod partikolari f'termini ta' ġbir ta' dejta, it-tixrid ta' l-aqwa prattika u d-
definizzjoni ta' strateġiji ta' komunikazzjoni mifruxa mal-Komunità kollha; 

2. Jistieden lill-Istati Membri sabiex jinkludu l-qasam tan-nutrizzjoni u ta' l-attività fiżika 
bħala suġġett obbligatorju ta' kuljum fil-programmi ta' edukazzjoni elementarja, kif ukoll 
fl-ekonomija domestika fi programmi ta' edukazzjoni sekondarja; jistieden lill-
Kummissjoni sabiex tippromwovi l-iskambju ta' l-aqwa prattiki f'dak il-qasam fi ħdan il-
programmi ta' edukazzjoni Ewropea;

3. Jistieden lill-Istati Membri biex meta jiżviluppaw l-istrateġiji nazzjonali tagħhom għas-
saħħa iqisu l-possibiltà li jippromwovu l-preskrizzjoni ta' attività fiżika lill-pazjenti bħala 
miżura ta' prevenzjoni sabiex tgħin fil-ġlieda kontra l-problemi tas-saħħa assoċjati ma' l-
obesità, bħala miżura ta' manteniment tal-piż jew bħala miżura ta' tnaqqis tal-piż; 
jistieden lill-Kummissjoni sabiex tippromwovi skambju ta' l-aqwa prattiki f'dan il-qasam 
fost l-Istati Membri;

4. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiżviluppa evalwazzjoni dwar l-impatt fuq is-saħħa 
pubblika bbażata fuq il-generi fi ħdan il-qafas ta' l-implimentazzjoni u tar-reviżjoni li 
jmiss tal-Politika Agrikola Komuni (CAP);

5. Jistieden lis-setturi kollha ta' l-industrija ta' l-ikel u tan-nutrizzjoni - "mir-razzett sal-
furketta" - sabiex jieħdu sehem fid-dibattitu li għaddej u jerfgħu r-responsabbiltajiet 
tagħhom fl-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet li jinħarġu minn dibattitu bħal dan, b'mod 
partikulari f'dak li għandu x'jaqsam mar-riċerka dwar is-saħħa, l-żvilupp u l-
informazzjoni nutrizzjonali bbażati fuq il-ġeneru.


