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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de onderstaande suggesties 
in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat jonge meisjes minder aan lichaamsbeweging doen dan jongens en meer 
de neiging hebben te denken dat de eigen gezondheidstoestand niet goed is, waardoor 
eetstoornissen optreden zoals anorexia en boulimie,

B. overwegende dat de ongelijke verdeling van de taken in het gezin en het huishouden 
onder vrouwen en mannen, voor vrouwen een obstakel vormt om dagelijks aan lichaams-
beweging te doen,

1. spoort de Commissie aan haar seksespecifieke aanpak ten aanzien van obesitas en 
overgewicht, voeding en lichaamsbeweging verder te ontwikkelen, met name waar het 
gaat om het verzamelen van gegevens, het verspreiden van beste praktijken en het 
opzetten van communautaire communicatiestrategieën;

2. roept de lidstaten op om het onderwerp voeding en lichaamsbeweging als verplicht 
dagelijks thema op te nemen in de onderwijsprogramma’s van de basisschool, en 
huishoudkunde in de onderwijsprogramma’s van de middelbare school; roept de 
Commissie op om de uitwisseling van beste praktijken op dit gebied binnen de Europese 
onderwijsprogramma’s te stimuleren;

3. roept de lidstaten op om bij het ontwikkelen van hun nationale gezondheidstrategieën de 
mogelijkheid in overweging te nemen lichaamsbeweging voor te schrijven aan patiënten 
bij wijze van preventieve maatregel die hen moet helpen de met obesitas gepaard gaande 
gezondheidsproblemen het hoofd te bieden, of als maatregel om het gewicht onder 
controle te houden of gewicht te verliezen; roept de Commissie op om de uitwisseling 
van beste praktijken op dit gebied binnen de lidstaten te stimuleren;

4. roept de Commissie op om in het kader van de tenuitvoerlegging en de aanstaande 
herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid een seksespecifieke beoordeling 
uit te werken van de gevolgen voor de volksgezondheid;

5. roept alle sectoren in de voedingsmiddelen- en voedingsindustrie – “van de grond tot de 
mond” – op om deel te nemen aan het permanente debat en hun verantwoordelijkheid te 
nemen bij de tenuitvoerlegging van de beslissingen die hieruit zullen voortvloeien, met 
name waar het gaat om seksespecifieke gezondheidsontwikkeling en -onderzoek en 
voedingsinformatie.
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