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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitate între sexe recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică şi siguranţă alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii 
în propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. solicită Comisiei şi platformei de acţiune în materie de alimentaţie, activitate fizică şi 
sănătate, să ia în considerare diferenţa dintre bărbaţi şi femei, în special la colectarea 
datelor şi la difuzarea informaţiilor şi a celor mai bune practici; 

2. solicită Comisiei şi statelor membre să desfăşoare campanii de informare privind riscurile 
prezentate de noile tehnologii ale informaţiei, mai ales jocurile pe calculator, care 
împiedică socializarea tinerilor şi participarea lor la activităţile sportive, ceea ce 
favorizează excesul de greutate; 

3. solicită Comisiei să asigure o reprezentare echilibrată a femeilor şi bărbaţilor în cadrul 
viitorul grup la nivel înalt pe probleme de alimentaţie şi activitate fizică;

4. salută evaluarea, prevăzută pentru 2010, a codului de conduită privind comunicarea 
comercială referitoare la alimentele şi băuturile destinate copiilor; 

5. invită statele membre, autorităţile regionale şi locale şi asociaţiile sportive să organizeze 
activităţi fizice şi sportive accesibile tuturor, să încurajeze şi să faciliteze practicarea 
acestora, ţinând seama de preferinţele diferite ale bărbaţilor şi femeilor; 

6. invită societăţile mutuale şi casele de asigurării să promoveze, prin intermediul politicii 
tarifare, combaterea problemelor de sănătate legate de alimentaţie, exces de greutate şi 
obezitate, ţinând seama de diferenţele între bărbaţi şi femei în această privinţă.
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