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DIETA, ATTIVITÀ FIŻIKA U SAĦĦA - PJATTAFORMA 
EWROPEA GĦALL-AZZJONI 

 

1 Il-Problema 
Iċ-ċittadini ta’ l-Unjoni Ewropea qegħdin jiċċaqalqu ftit wisq u jieklu wisq: wisq 
enerġija, wisq kaloriji, wisq xaħam u zokkor, u melħ. Il-konsegwenza ewlenija hi żieda 
kontinwa u qawwija madwar l-UE kollha fil-ħxuna u l-obeżità. Iż-żieda hija 
partikolarment gravi għat-tfal u l-adoloxxenti. Din ix-xejra qiegħda tirriżulta f’iżjed mard 
u ħajja iqsar. L-ispiża f'termini umani mhijiex aċċettabbli u l-ispiża finanzjarja u 
ekonomika hija gravi ukoll. 

Il-kawżi ta’ din il-marda soċjali huma differenti. M'hemm l-ebda soluzzjoni ħafifa. Xibka 
ta’ Esperti dwar in-Nutriment u l-Attività Fiżika twaqqfet sabiex tagħti pariri lill-
Kummissjoni fit-tfassil ta’ strateġija b’bażi wiesa’ li tappoġġja l-ħidma nazzjonali u 
lokali sabiex din il-problema tkun miġġielda. Barra minn hekk, numru ta’ proġetti 
marbuta man-nutriment, l-obeżità u l-attività fiżika huma ffinanzjati taħt il-programm ta' 
Azzjoni għas-Saħħa Pubblika. Hemm qbil ġenerali fir-rakkomandazzjonijiet fuq il-livell 
ta’ l-Istati Membri u ta’ l-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa (WHO) dwar ir-rwol u l-
proporzjonijiet ta’ nutrimenti f’dieta bbilanċjata. L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà ta’ 
l-Ikel (EFSA) għandha mandat li tipprovdi iktar għajnuna marbuta mal-komunikazzjoni 
dwar kwistjonijiet ta' nutriment bħal dawn. Iżda jidher li diġà qed jintużaw kriterji simili 
għad-dieta. 

2 – Pjattaforma għall-Azzjoni 
Il-problema diġà hi gravi biżżejjed u mifhuma biżżejjed sabiex ċerti atturi jkunu lesti li 
jieħdu r-riedni fit-teħid ta’ azzjonijiet li jistgħu jgħinu jew jibdlu x-xejriet attwali. Dawn 
l-atturi ingħaqdu sabiex japprovaw din il-Pjattaforma.  
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Il-Pjattaforma taħdem taħt it-tmexxija tal-Kummissjoni Ewropea li r-rwol tagħha huwa 
fuq kollox li tiżgura li tinżamm strateġija orjentata lejn l-azzjoni u ta’ kooperazzjoni, u 
sabiex tiżgura li l-attivitajiet tal-Pjattaforma huma konformi max-xogħol tax-Xibka 
Ewropea għan-Nutriment u l-Attività Fiżika, u b’taħditiet fil-Kunsill u l-Parlament 
Ewropew. 

L-għan ta’ din il-Pjattaforma hu li tipprovdi forum komuni għall-atturi kollha interessati 
fuq livell Ewropew fejn: 

(a) jistgħu jfiehmu l-pjanijiet tagħhom li jikkontribbwixxu b’mod tanġibbli għall-mixja 
lejn in-nutriment favur is-saħħa, l-attività fiżika u l-ġlieda kontra l-obeżità, u fejn 
dawn il-pjanijiet jistgħu jiġu diskussi; 

(b) ir-riżultati u l-esperjenza mir-rendiment ta’ l-atturi jistgħu jiġu rrappurtati u 
vvalutati, sabiex maż-żmien tinġabar xhieda aħjar ta' x'jaħdem, u l-Aħjar Prassi tkun 
iddefinita aħjar. 

Il-Pjattaforma għadha ma tinkorporax l-atturi kollha possibbli, iżda hija miftuħa sabiex 
tikkoopera ma’ dawk kollha li jistgħu jieħdu impenn li jikkontribwixxu. Il-pjanijiet ta’ 
ħidma tal-Pjattaforma se jkunu miftuħa għat-titjib hekk kif tinstab xhieda ġdida u gwida 
politika ġdida. Ir-riżultati ta’ ħidma ispirata minn sehem fil-Pjattaforma se 
jikkontribwixxu data ġdida lill-analiżi ddettaljata li qed iseħħ diġà. 

Il-Pjattaforma tagħraf li ħafna inizjattivi simili nbdew diġà minn skejjel individwali, 
kumpaniji, NGOs u komunitajiet, u li xbieki simili qegħdin jitfasslu jew jaħdmu f’xi 
reġjuni jew Stati Membri. Il-Pjattaforma hija wkoll konxja tax-xogħol li qed isir mix-
Xibka ta’ Esperti u tal-programm regolatorju u leġiżlattiv li hu ppjanat dwar aspetti varji 
ta’ ttikkettar ta' l-ikel u komunikazzjoni kummerċjali. L-ispirtu tal-Pjattaforma mhuwiex 
li jibdel xi ħaġa minn dan. Il-Pjattaforma se tfittex li tikkoordina mill-qrib ma’ inizjattivi 
oħra, u se tfittex li tgħin sabiex ħidmiet li jħallu suċċess f'dan il-qasam ikunu jistgħu 
jinqasmu ma' sħab potenzjali u dawk li jikkuppjaw l-inizjattiva madwar l-Unjoni 
Ewropea kollha kemm hi. Il-Pjattaforma attwali tispera li, b’riżultat ta’ dan, issir eżempju 
li oħrajn jagħżlu li jsegwu, u li tipprovdi kontribut fid-dibattitu dwar il-politika ta’ l-
Unjoni Ewropea li għaddej bħalissa. 

3 - Oqsma ta’ Azzjonijiet għad-Dieta u l-Attività Fiżika 
L-oqsma ta’ azzjoni li ġew identifikati s’issa mill-atturi attwali fil-Pjattaforma jirriflettu 
l-esperjenzi varji tal-parteċipanti. Dawn huma: 

• Informazzjoni għall-konsumatur, inkluż it-tikettar 

• Edukazzjoni 

• Il-promozzjoni ta’ l-attività fiżika 

• Kummerċjalizzazzjoni u reklamar 

• L-għamla ta’ l-ikel, id-disponibbiltà ta’ għazliet ta’ l-ikel li ma jagħmlux ħsara lis-
saħħa, daqsijiet tal-porzjonijiet 

Dawn l-oqsma għandhom affarijiet komuni u huma marbuta ma’ xulxin, u l-lista ta’ 
hawn fuq tista’ tinbidel iżjed.  

4 – Impennji għall-azzjoni 

Il-membri tal-Pjattaforma ftiehmu li jaqsmu ma’ xulxin il-pjanijiet ta’ azzjoni tagħhom, 
ifasslu x’bi ħsiebhom jiksbu u kif. Sabiex dawn il-pjanijiet għall-impenn ta' riżorsi għall-
azzjoni jkunu espliċiti, il-parteċipanti tal-Pjattaforma jiftiehmu dwar il-proċess li ġej: 
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• Fil-biċċa l-kbira tal-parteċipanti tal-Pjattaforma, jekk mhux kollha, qegħdin diġà 
jagħmlu xi sforzi sabiex isolvu l-kwistjoni ta’ l-obeżità. Il-parteċipanti se jibdew billi 
jirrapportaw, bħala punt tal-bidu, l-attivitajiet li wettqu fl-2004 u li ftiehmu fuqhom 
għall-2005.  

• L-azzjonijiet li se jittieħdu se jiġu ddefiniti minn kull attur (jew organizzazzjoni 
membru) b’konsultazzjoni mal-partijiet interessati tas-soltu tagħhom li għandhom 
interess fid-dibattitu dwar l-obeżità. Mhux bilfors li l-atturi kollha jagħżlu li jaħdmu 
fl-oqsma ta’ azzjoni kollha identifikati. L-atturi se jidentifikaw liema oqsma ta’ 
azzjoni jkopru kull element mill-impennji tagħhom. 

• L-impennji fuq livell ta’ l-UE li saru fi ħdan il-kuntest tal-proċess tal-Pjattaforma 
jistgħu jeħtieġu li jkunu implimentati bi ftehim mal-partijiet interessati lokali u f’modi 
differenti fuq livelli nazzjonali u lokali. 

• Għall-2006, l-għan hu li kull attur jieħu l-impenn li jalloka livell ikbar ta’ riżorsi u 
sforzi, lil hinn mil-linja ta’ bażi, għall-azzjonijiet kurrenti u ġodda maħsuba biex 
idawru x-xejra ta’ l-obeżità. Il-pjanijiet ta’ azzjoni se jiċċaraw min huma s-sidien ta’ 
dan l-impenn. Fejn attur qed jieħu impenn f’isem grupp jew federazzjoni, l-ammont 
ta’ l-impenn għandu jkun iddefinit fl-iktar mod ċar possibbli.  

• L-għan hu li l-impennji ta’ l-2006 jinżammu minn proporzjon sostanzjali ta’ membri, 
u li l-kriterji jew l-indikaturi possibbli ta’ azzjoni u tar-riżultati jkunu iddefiniti.  

5 – Sorveljanza ta’ l-azzjonijiet 

• L-atturi se jissorveljaw ir-rendiment tagħhom stess b’mod trasparenti, parteċipattiv u 
responsabbli sabiex ikun hemm ammont ta’ involviment mill-partijiet interessati fil-
valutazzjoni tal-progress u r-riżultati li joħloq fiduċja fid-data. Dan se jeħtieġ metodi 
ġodda ta’ sorveljanza. Din il-kwistjoni tingħaraf bħala kontribut importanti tax-xogħol 
tal-Pjattaforma u tkun maqsuma u mfiehma hawnhekk. 

• Hemm xewqa ġenerali mal-parteċipanti li jkun żviluppat mhux biss l-awtosorveljanza 
parteċipattiva iżda wkoll l-aħjar prassi iktar ambizzjuża dwar is-sorveljanza, inklużi 
aspetti bħalma hi l-valutazzjoni. Il-Kummissjoni kif ukoll l-atturi għandhom l-impenn 
li jaħdmu lejn id-definizzjoni ta’ metodu simili matul l-2005.  

• Il-Pjattaforma se tirrevedi data rrappurtata f' intervalli regolari, filwaqt li tislet 
tagħlimiet għal passi ġejjiena fil-pjanijiet ta' azzjoni ta' kull attur . 

6 – Tul ta’ l-impennji 

• Il-parteċipanti kollha tal-Pjattaforma jaqblu li l-proċess tal-Pjattaforma huwa biċċa 
xogħol innovattiva u ta’ sfida. Fl-2006, il-membri tal-Pjattaforma se jirrevedu l-
progress u jieħdu deċiżjonijiet ulterjuri dwar il-ħidma kontinwa, riforma jew 
dissoluzzjoni tagħha, skond x’ikun intlaħaq sa dak iż-żmien, kemm madwar il-
Pjattaforma u f’modi oħra, sabiex jiddawru x-xejriet attwali. Huwa mifhum li l-
parteċipanti attwali tal-Pjattaforma jistgħu jirrevedu l-parteċipazzjoni tagħhom f’kull 
ħin, u li atturi ġodda jistgħu japplikaw biex jingħaqdu f'kull ħin. 

7 – Inizjattivi oħra 
Il-Pjattaforma se sservi sabiex jiżdied l-għarfien komuni dwar l-isfida ta’ l-obeżità, 
sabiex ir-reazzjonijiet għal din l-isfida jiġu integrati f’firxa usa’ ta’ politika ta’ l-UE u 
sabiex tikkontribwixxi għall-iżvilupp ġejjieni ta’ l-oqsma ta’ azzjoni. 

Għal dan il-għan: 
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• Il-Pjattaforma se sservi wkoll bħala forum għal kwistjonijiet li għadhom mhumiex 
formalment koperti mill-oqsma ta’ azzjoni. F’dan l-ispirtu, se tibda studju, matul l-
2005/2006 dwar kif politika oħra tista’ ssaħħaħ il-politika dwar l-obeżità, f’oqsma 
bħalma huma l-agrikoltura, l-ambjent, l-edukazzjoni u r-riċerka. Il-Kummissarju għas-
Saħħa se jikkoopera ma’ kollegi u s-servizzi tagħhom sabiex jipprovdi s-sisien għal 
dan id-dibattitu. 

• Il-Pjattaforma se żżid l-għarfien tal-membri tagħha dwar livelli attwali ta’ għarfien u 
xhieda dwar kwistjonijiet ewlenin, partikolarment fil-fażi tal-bidu permezz ta' gruppi 
ta' ħidma fuq "l-istil tal-ħajja, li jinkludi l-attività fiżika" u fuq "għarfien dwar l-
imġiba tal-konsumaturi: edukazzjoni; informazzjoni, komunikazzjoni kummerċjali”. 
Fit-tmiem ta’ l-2005 l-Pjattaforma se tirrevedi l-ħtieġa għat-twaqqif ta' gruppi ta’ 
ħidma oħra jekk jippermettu r-riżorsi. Is-suġġerimenti jinkludu gruppi ta’ ħidma 
ddedikati dwar it-tikkettar ta' l-ikel u dwar il-kummerċjalizzazzjoni u r-reklamar.  

8 – Talba għall-għajnuna 
Il-Pjattaforma titlob lill-Presidenza Lussemburgiża tal-Kunsill tal-Ministri sabiex tfittex 
l-approvazzjoni ta’ din l-inizjattiva. Aħna nistiednu lill-Kunsill kemm li jikseb l-impenn 
ta' l-awtoritajiet tas-Saħħa u l-Edukazzjoni ta' l-Istati Membri kif ukoll li jħeġġeġ 
professjonisti tas-saħħa, fuq livelli lokali u reġjonali kif ukoll nazzjonali, sabiex 
jikkommettu r-riżorsi għall-mixja fil-passi ta' l-Aħjar Prassi li diġà qiegħda offruta, u 
sabiex jikkooperaw bis-sħiħ mal-membri tal-Pjattaforma fl-2005 sabiex jinħoloq il-
momentum meħtieġ. Aħna nistiednu l-Kumitati tal-Parlament Ewropew rilevanti sabiex 
jappoġġjaw l-isforzi tagħna. 

Il-Pjattaforma hija miftuħa għal dawk kollha li jistgħu jikkontribwixxu permezz ta’ pjan 
ta’ azzjoni tanġibbli. Aħna se nitolbu partikolarment lil professjonisti tas-saħħa, ta' l-
edukazzjoni u l-media sabiex infittxu l-involviment tagħhom fix-xogħol tagħna. 

9 – Parteċipanti Fundaturi 
F’dan l-istadju, il-Pjattaforma għandha l-parteċipanti li ġejjin: 

Koordinatur: Is-Sur Markos Kyprianou f’isem il-Kummissjoni Ewropea 
Is-Sur Mars Di Bartolomeo, Ministru għas-Saħħa u s-Sigurtà Soċjali tal-Gran Dukat tal-
Lussemburgu 
Is-Sur Karl-Heinz Florenz, President tal-Kumitat dwar l-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-
Sigurtà ta’ l-Ikel tal-Parlament Ewropew 
Awtorità Ewropea Għas-Sigurtà ta’ l-Ikel (EFSA) 
Konfederazzjoni ta’ l-Industriji ta’ l-Ikel u x-Xorb ta' l-UE (CIAA) 
EuroCommerce 
EuroCoop 
Organizzazzjoni Ewropea tal-Konsumaturi (BEUC) 
Assoċjazzjoni Ewropea tar-Ristoranti Moderni 
Assoċjazzjoni Ewropea tal-Bejgħ mill-Magni (EVA) 
Federazzjoni Dinjija ta' l-Operaturi tal-Pubbliċità (WFA) 
Task Fors Internazzjonali għall-Obeżità (IOTF) 
Xibka Ewropea tal-Qalb (EHN) 
Kumitat Permanenti tat-Tobba Ewropej 
L-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO), irrappreżentata mill-Kwartieri Ġenerali u l-
Uffiċċju Reġjonali għall-Ewropa, tikkontribwixxi lill-Pjattaforma f’oqsma tekniċi rilevanti 
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10 – Parteċipanti addizzjonali 
L-organizzazzjonijiet li ġejjin bdew jipparteċipaw fit-tħejjija ta’ din l-inizjattiva matul 
dawn l-aħħar ġimgħat. Huma jappoġġjaw ix-xogħol tal-Pjattaforma filwaqt li għadhom 
jiddefinixxu l-ħsieb wara l-assoċjazzjoni tagħhom mal-Pjattaforma u jagħtu kontribut 
tanġibbli. 

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 

Allejanza Ewropea għas-Saħħa Pubblika (EPHA) 

Organizzazzjonijiet u kooperattivi Agrikoli (COPA-COGECA) 

Soċjetà Ewropea tal-Gastroenteroloġija u n-Nutriment Pedjatriċi (ESPGAN) 

Federazzjoni Ewropea ta’ l-Assoċjazzjoni ta’ Esperti dwar id-Dieta (EFAD) 

Assoċjazzjoni tat-Televiżjoni Kummerċjali (ACT) 

Grupp Ewropew tal-Pubbliċità Televiżiva (EGTA) 

Kunsill Ewropew għat-Tagħrif dwar l-Ikel(EUFIC) 

Assoċjazzjoni Ewropea għall-Istudju ta' l-Obeżità (EASO) 

Federazzjoni Ewropea ta' Għaqdiet ta' Catering b'Kuntratt (FERCO) 

Xibka ta' Azzjoni Internazzjonali għall-Ikel tat-Trabi (IBFAN) 

 


