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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, 
tieto návrhy:

A. keďže dievčatá vykonávajú telesnú činnosť menej ako chlapci a majú silnejšiu tendenciu 
považovať svoj zdravotný stav za neuspokojivý, čo vedie k poruchám prijímania potravy, 
ako sú anorexia a bulímia; 

B. keďže nerovné rozdelenie rodinných a domácich povinností medzi ženy a mužov 
predstavuje pre ženy prekážku v tom, aby každodenne vykonávali telesnú činnosť;

1. vyzýva Komisiu, aby ďalej rozvíjala svoj prístup zohľadňujúci aspekt rodu, pokiaľ ide o 
obezitu a nadváhu, stravovanie a telesnú činnosť, predovšetkým v súvislosti so 
zhromažďovaním údajov, šírením najlepších osvedčených postupov a vymedzením 
komunikačných stratégií v celom Spoločenstve; 

2. vyzýva členské štáty, aby zahrnuli tematickú oblasť výživy a telesnej činnosti do 
programov základného vzdelávania ako denný povinný predmet a domáce hospodárstvo 
do programov stredoškolského vzdelávania; vyzýva Komisiu, aby v tejto oblasti v rámci 
európskych vzdelávacích programov podporovala výmenu najlepších osvedčených 
postupov; 

3. vyzýva členské štáty, aby pri rozvíjaní svojich vnútroštátnych zdravotníckych stratégií 
zohľadňovali možnosť podpory predpisovania telesnej činnosti pacientom, a to ako 
preventívneho opatrenia na pomoc v boji proti zdravotným problémom spojeným s 
obezitou, ako opatrenia na udržanie váhy alebo zníženie váhy;  vyzýva Komisiu, aby v 
uvedenej oblasti podporovala výmenu najlepších osvedčených postupov medzi členskými 
štátmi; 

4. žiada Komisiu, aby v rámci uplatňovania spoločnej poľnohospodárskej politiky a 
nadchádzajúcej revízie vypracovala hodnotenie vplyvu na verejné zdravie založené na 
rodovom hľadisku;

5. žiada všetky odvetvia potravinového a stravovacieho priemyslu „od farmy až k vidličke“, 
aby sa zúčastnili na prebiehajúcich diskusiách a prevzali zodpovednosť pri uplatňovaní 
rozhodnutí vyplývajúcich z týchto diskusií, predovšetkým pokiaľ ide o zdravotnícky 
výskum a rozvoj zohľadňujúci aspekt rodu a o nutričné informácie. 


