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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. изисква Комисията и платформата за действие относно храненето, физическата 
дейност и здравето, да вземат под внимание разликата между мъжете и жените, по-
специално при събирането на данни и разпространяването на информация и на най-
добрите практики; 

2. изисква Комисията и държавите-членки да насърчават информационните кампании 
относно рисковете, които представляват новите информационни технологии, по-
специално компютърните игри, които възпрепятстват младите момичета и момчета 
да създават социални контакти и да участват в спортни дейности, което от своя 
страна способства за наднорменото тегло.

3. изисква Комисията да гарантира балансирано представителство между мъжете и 
жените в бъдещата група на високо равнище относно храненето и физическата 
дейност;

4. приветства оценката, предвидена за 2010 г., на кодекса за поведение по отношение 
на търговските съобщения за храните и напитките, предназначени за деца;  

5. приканва държавите-членки, регионалните и местни органи, както и спортните 
сдружения, да предоставят на всички физически и спортни дейности и да 
насърчават и благоприятстват участието в тях, както и да държат сметка за 
различните предпочитания на жените и мъжете; 

6. приканва взаимоспомагателните дружества и застрахователите да насърчават, чрез 
ценова политика, борбата със здравословните проблеми, свързани с храненето, 
наднорменото тегло и затлъстяването, като отчитат различията между жените и 
мъжете в тази област.
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