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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker so mlada dekleta manj telesno dejavna kot dečki in so bolj nagnjena k mišljenju, da 
niso dovolj zdrava, kar vodi do prehranjevalnih motenj, kot sta anoreksija in bulimija,

B. ker neenaka porazdelitev družinskih in gospodinjskih odgovornosti med moškimi in 
ženskami ovira ženske pri vsakodnevnih telesnih dejavnostih,

1. spodbuja Komisijo, naj nadaljuje z razvojem pristopa na osnovi spola o debelosti in
prekomerni teži, prehrani in telesnih dejavnostih, zlasti glede zbiranja podatkov, širjenja 
najboljše prakse in opredelitve strategij komuniciranja celotne Skupnosti;

2. poziva države članice, naj vprašanje prehranjevanja in telesne dejavnosti vključijo v 
programe osnovnošolskega izobraževanja kot obvezni vsakodnevni predmet, predmet 
gospodinjstva pa v programe srednješolskega izobraževanja; poziva Komisijo, naj v 
okviru evropskih izobraževalnih programov spodbuja izmenjavo najboljše prakse na tem 
področju;

3. poziva države članice, naj pri razvoju nacionalnih zdravstvenih strategij v obliki 
preventivnih ukrepov za reševanje težav, povezanih z debelostjo, in ukrepov za 
vzdrževanje oziroma izgubljanje telesne teže upoštevajo možnost spodbujanja izdajanja 
receptov za telesno dejavnost; poziva Komisijo, naj spodbuja izmenjavo najboljše prakse 
med državami članicami na tem področju;

4. poziva Komisijo, naj v okviru izvajanja skupne kmetijske politike in njene prihodnje 
revizije izvede presojo vpliva na zdravje na podlagi spola;

5. poziva vse sektorje živilske in prehrambene industrije "od kmetije do mize", naj 
sodelujejo v redni razpravi in prevzamejo svoje odgovornosti pri izvajanju odločitev, 
sprejetih na razpravah, zlasti glede raziskav in razvoja na področju zdravja na osnovi 
spola ter prehrambenih informacij.


