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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że dziewczęta uprawiają sport w mniejszym wymiarze niż chłopcy i 
wykazują silniejszą tendencję do uznawania swojego stanu zdrowia za niezadowalający, 
co prowadzi do takich zaburzeń żywieniowych, jak anoreksja i bulimia,

B. mając na uwadze, że nierówny udział kobiet i mężczyzn w obowiązkach rodzinnych i 
domowych stanowi dla kobiet przeszkodę w podejmowaniu codziennej aktywności 
fizycznej,

1. zachęca Komisję do dalszego rozwijania opartego na płci podejścia do czynników 
warunkujących nadwagę i otyłość, do diety i aktywności fizycznej, zwłaszcza w zakresie 
gromadzenia danych, szerzenia najlepszych praktyk i określania ogólnowspólnotowych 
strategii komunikacyjnych;

2. wzywa państwa członkowskie do włączenia zagadnienia żywienia i aktywności fizycznej 
do programów nauczania w szkołach podstawowych jako przedmiotu obowiązkowego, a 
gospodarkę domową do programów nauczania w szkołach średnich; wzywa Komisję do 
wspierania wymiany najlepszych praktyk w tej dziedzinie w ramach europejskich 
programów w zakresie edukacji;

3. wzywa państwa członkowskie do rozważenia, w trakcie opracowywania swoich 
narodowych strategii w dziedzinie zdrowia, możliwości promowania zalecania pacjentom 
aktywności fizycznej jako środka zapobiegawczego, pomagającego w zwalczaniu 
związanych z otyłością problemów ze zdrowiem, umożliwiającego utrzymanie wagi lub 
pozbycie się zbędnych kilogramów; wzywa Komisję do promowania wymiany 
najlepszych praktyk w tej dziedzinie pomiędzy państwami członkowskimi;

4. wzywa Komisję do rozbudowania opartej na płci oceny wpływu na zdrowie publiczne w 
ramach wprowadzania w życie i zbliżającej się rewizji Wspólnej Polityki Rolnej;

5. wzywa wszystkie sektory przemysłu spożywczego i żywieniowego - „od gospodarstwa do 
stołu” - do włączenia się w bieżącą debatę i do spełnienia swoich obowiązków w zakresie 
wdrażania wypływających z tej debaty decyzji, zwłaszcza w odniesieniu do związanych z 
płcią badań nad zdrowiem, rozwoju oraz informacji o składnikach odżywczych.
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