
PA\702322NL.doc PE400.374v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

2007/2285(INI)

9.1.2008

ONTWERPADVIES
van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

inzake het Witboek over een EU-strategie voor aan voeding, overgewicht en 
obesitas gerelateerde gezondheidskwesties
2007/2285(INI))

Rapporteur voor advies: Anna Záborská



PE400.374v01-00 2/3 PA\702322NL.doc

NL

PA_NonLeg



PA\702322NL.doc 3/3 PE400.374v01-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. verzoekt de Commissie en het Europees actieplatform op het gebied van voeding, 
lichaamsbeweging en gezondheid rekening te houden met de verschillen tussen mannen 
en vrouwen, meer bepaald bij gegevensverzameling en bij de uitwisseling van informatie 
en beste praktijken;

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten ondersteuning te bieden bij 
voorlichtingscampagnes over de gevaren van de nieuwe informatietechnologieën en meer
bepaald over het negatief effect van computerspelletjes op het sociaal leven en de 
sportiviteit van jongeren, wat overgewicht in de hand werkt; 

3. verzoekt de Commissie een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen te
waarborgen binnen de toekomstige werkgroep op hoog niveau voor voeding en 
lichaamsbeweging;

4. is verheugd over de evaluatie van de gedragscode voor tot kinderen gerichte reclame voor 
voeding en dranken, verwacht in 2010;

5. nodigt de lidstaten, de regionale en lokale overheden en de sportverenigingen uit om sport 
en lichaamsbeweging voor iedereen mogelijk te maken en om de deelname eraan te 
stimuleren, daarbij rekening houdend met de verschillende voorkeuren van mannen en 
vrouwen;

6. nodigt de ziekenfondsen en de verzekeraars uit om via tarifaire maatregelen de strijd te 
promoten tegen gezondheidsproblemen gerelateerd aan voeding, overgewicht en obesitas, 
rekening houdend met het verschil tussen mannen en vrouwen op dit gebied.
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