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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Solicita à Comissão e à plataforma de acção sobre a nutrição, a actividade física e a saúde 
que tomem em consideração a diferença entre homens e mulheres, nomeadamente ao 
procederem à recolha de dados e à difusão de informações e das melhores práticas;

2. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que promovam campanhas de informação 
sobre os riscos que representam as novas tecnologias da informação, nomeadamente os 
jogos de computador, que impedem a socialização dos jovens e a sua participação nas 
actividades desportivas, para além de favorecer a sobrecarga ponderal;

3. Solicita à Comissão que assegure uma representação equilibrada entre mulheres e homens 
no seio do grupo de alto nível sobre a nutrição e a actividade física;

4. Congratula-se com a avaliação, prevista para 2010, do código de conduta relativo à
comunicação comercial sobre os alimentos e as bebidas tendo como grupo-alvo as 
crianças;

5. Exorta os Estados-Membros, as autoridades regionais e locais, assim como as associações 
desportivas a disponibilizar a todos os cidadãos actividades físicas e desportivas e a 
incentivar e promover a sua prática, assim como a ter em conta as diferentes preferências
de mulheres e homens;

6. Convida as sociedades mútuas e as seguradoras a promover, através da política tarifária, a 
luta contra os problemas de saúde associados à nutrição, à sobrecarga ponderal e à 
obesidade, tomando em consideração as diferenças entre mulheres e homens neste 
domínio. 
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