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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. ζητεί από την Επιτροπή και την ευρωπαϊκή πλατφόρμα δράσης για τη διατροφή, τη 
σωματική άσκηση και την υγεία να λάβει υπόψη της τις διαφορές μεταξύ ανδρών και 
γυναικών, κυρίως κατά την συλλογή των δεδομένων και τη διάδοση των πληροφοριών 
και των βέλτιστων πρακτικών·

2. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν εκστρατείες ενημέρωσης 
σχετικά με τους κινδύνους που απορρέουν από τις νέες τεχνολογίες των πληροφοριών και
ιδίως από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα οποία  παρεμποδίζουν την κοινωνικοποίηση των 
νέων κοριτσιών και αγοριών και τη συμμετοχή τους σε αθλητικές δραστηριότητες πράγμα 
που συμβάλλει στην παχυσαρκία·

3. ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει μια ισορροπημένη εκπροσώπηση ανδρών και 
γυναικών στη μελλοντική ομάδα υψηλού επιπέδου για την διατροφή και την σωματική 
άσκηση·

4. εκφράζει την ικανοποίησή της για την προβλεπόμενη για το 2010 αξιολόγηση του κώδικα 
συμπεριφοράς σχετικά με την εμπορική επικοινωνία όσον αφορά τα τρόφιμα και τα ποτά 
για παιδιά·

5. καλεί τα κράτη μέλη, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές καθώς και τα αθλητικά 
σωματεία να θέσουν στη διάθεση όλων  αθλητικές δραστηριότητες και  να ενθαρρύνουν 
την σωματική άσκηση, να λάβουν δε υπόψη τις διαφορετικές προτιμήσεις ανδρών και 
γυναικών·

6. καλεί τα ταμεία αλληλασφάλισης καθώς και τους ασφαλιστές να προωθήσουν, με την 
πολιτική τιμών, την καταπολέμηση προβλημάτων υγείας που συνδέονται με τη διατροφή, 
το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ 
ανδρών και γυναικών στον τομέα αυτό.
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