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  липсата на физическа активност, заседналият начин на живот 
и нездравословният начин на хранене представляват сериозен 
обществен проблем в Европа, който оказва отрицателно въз-
действие върху здравето и благосъстоянието на хората, иконо-
миката и системите за здравеопазване.

 Има научни доказателства, че редовната физическа активност 
подобрява здравето и благосъстоянието, докато липсата ѝ води 
до влошено здраве, особено на по-късен етап от живота. Учените 
са установили също така силното въздействие на спорта върху 
образователните постижения и по-нататъшния успех на пазара 
на труда. 

 Случаите на затлъстяване нарастват, и по-специално тези при 
децата. Нездравословното хранене и липсата на физическа 
активност са в основата на този проблем.

 Лошото здравословно състояние и затлъстяването имат отри-
цателно въздействие върху благосъстоянието на възрастните, 
което води до големи разходи както за отделния човек, така и 
за обществото като цяло. Статистиката показва, че възрастните, 
засегнати от такива състояния, обикновено печелят по-малко, 
срещат повече затруднения при намирането на работа и са изло-
жени на по-голям риск от социално изключване. 

 Образоването на децата и на младите хора по отношение на 
значението на здравословното и балансирано хранене, както и 
на подходящата физическа дейност, е важно, за да може те да 
бъдат насърчени да водят здравословен начин на живот, благо-
дарение на който да съхранят здравето си.

 Трябва да популяризираме здравословните хранителни проду-
кти, като същевременно гарантираме безопасни, устойчиви и 
стабилни доставки на храни.

 Нездравословното хранене и липсата на физическа активност — 
в допълнение към тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол 
— са по-често срещани сред по-непривилегированите групи в 
обществото. Прилаганите политики и действия трябва да дости-
гат до тези групи и да ги приобщят. На свой ред тези политики 
ще допринесат за намаляване на социалното изключване и за 
насърчаване на развитието на едно по-справедливо общество.

 За да се стимулират здравословното хранене и физическата ак-
тивност, от съществено значение е да се засили сътрудничество-
то между секторите на здравеопазването, спорта, образованието 
и хранително-вкусовата промишленост. 

 По-специално комисарите Наврачич, Андрюкайтис и Хоган се споразумяха  
да предприемат следните действия през следващите две години:

1 Да увеличат финансирането за проекти, насърчаващи 
физическата активност, в рамките на главата от програмата 
„Еразъм+“, посветена на спорта, с акцент върху специфични 
направления като училищата.

2 Да насърчават общностите на знание и иновации, 
подкрепяни от Европейския институт за иновации и технологии 
(EIT), като EIT — Здраве и EIT — Храна, да разработват и 
окуражават новаторските подходи, за да се стимулира и повиши 
осведомеността относно ползите от здравословния начин на живот.

3 Да се възползват от Европейската седмица на спорта за 
насърчаването на здравословния начин на живот, особено сред 
децата, възрастните хора и хората в неравностойно положение. 

4 Да насърчават здравословния начин на живот сред децата и 
младите хора, особено чрез подпомагане на училищата и спортните 
клубове при създаването и развитието на партньорства.

5 Да насърчават схемите на ЕС за предлагане на плодове, 
зеленчуци и мляко в училищата, които започнаха да се 
прилагат през август 2017 г. и допринасят за изграждането 
на по-здравословни хранителни навици чрез предлагане на 
селскостопански продукти в училищата, и да подкрепят поредица 
от съпътстващи образователни дейности като например комплект 
учебни материали за учителите.

6 Да подкрепят кампании за насърчаване на здравословни 
хранителни практики и да увеличават консумацията на плодове 
и зеленчуци (напр. кампанията „По 5 на ден“) посредством 
годишни покани за представяне на предложения във връзка с 
насърчаването на селскостопанската продукция.

СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА 
ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ

Европейска седмица на спорта

Комисарите Тибор Наврачич, Витянис Андрюкайтис и 
Фил Хоган са съгласни с факта, че: 



 

  

контакт: EAC-SPORT@ec.europa.eu

7 Да продължат сътрудничеството между съответните 
служби на Комисията за координиране на действията си за 
насърчаването на здравословните начини на живот и свързаните 
с тях мерки за финансиране. 

8 Да подобрят диалога между мрежите в сферата на 
здравеопазването и на спорта, например чрез съвместни 
заседания на мрежата от национални центрове в сферата 
на физическата активност и на групата на високо равнище 
по въпросите на храненето и физическата активност, и да 
насърчават участието на други служби на Комисията, работещи 
в тези сфери. 

9 Да насърчават здравословния начини на живот чрез 
събития и конференции, организирани от Комисията, като 
например Европейската седмица на спорта, тематичната среща 
относно укрепващата здравето физическа активност, предвидена 
в работния план на ЕС за спорта за периода 2017—2020 г., 
Спортния форум на ЕС, Международната зелена седмица в 
Берлин и Международното земеделско изложение в Париж.

10 Да включат физическата активност сред приоритетите за 
групата на високо равнище от правителствени представители по 
въпросите на храненето и физическата активност и Платформата на 
ЕС относно хранителния режим, физическата активност и здравето.

11 Да поддържат редовен диалог относно здравословния 
начин на живот с Европейския парламент, и в частност с 
комисията по култура и образование, с комисията по околна 
среда, обществено здраве и безопасност на храните, както и с 
интергрупата по спорта.

12 Да установят в рамките на съответните форуми 
на Комисията подходящи механизми за подобряване на 
съществуващото събиране на данни относно здравните 
показатели, както и на данни за наблюдаваните намеса и 
действия, по-специално тези, отнасящи се до физическата 
активност, нездравословното хранене, наднорменото тегло и 
здравните резултати.

13 Да задълбочат научните изследвания и да натрупат 
нови знания за навиците и нагласите на хората по отношение 
на здравето, както и за факторите, които обуславят избора 
им на начин на живот, и тяхното отражение върху социалната 
реализация при различните социално-икономически групи. 

14 Да насърчават публикуването на актуализирани 
информационни документи по държави относно укрепващата 
здравето физическа дейност, както и събирането, обмена и 
прилагането на добри практики (като например инициативата, 
която позволява и насърчава общопрактикуващите лекари 
да предписват практикуване на физическа активност). По-
специално да идентифицират добри практики за прилагане 
на икономически ефективни мерки за промоция на здравето 
и за профилактика на заболяванията (за справяне с липсата 
на физическа активност), като предават тази информация на 
Ръководната група по промоция на здравето, профилактика на 
болестите и контрол на незаразните заболявания и помагат на 
държавите членки да прилагат тези практики.  

15 Да извършат проучване относно физическата активност на 
работното място с цел насърчаване на здравето на работното място.

Tibor Navracsics
европейски комисар по въпросите на 

образованието, културата, младежта и спорта 

Vytenis Andriukaitis
европейски комисар по въпросите на 

здравеопазването и безопасността на храните

Phil Hogan
европейски комисар по въпросите на 

земеделието и развитието на селските райони

Комисарите Наврачич, Андрюкайтис и Хоган се споразумяха относно следната 
пътна карта:

 Семинарът относно здравословния начин на живот, организиран по време откриването 
на Европейската седмица на спорта през 2017 г. в Тарту (Естония), ще бъде от решаващо 

значение за засилване на координацията между различните области на политиката в 
рамките на Комисията, по-специално за решаване на социални, здравни и икономически 

предизвикателства, свързани с нездравословните начини на живот, и в частност липсата 
на физическа активност.

 Призивът за здравословен начин на живот от Тарту ще бъде представен на спортните 
организации на среща на експерти относно укрепващата здравето физическа активност, 

която ще се проведе през декември 2017 г.

 През пролетта на 2018 и на 2019 г. в рамките на следващите два Спортни форума на ЕС 
ще се проведат специализирани семинари относно здравословния начин на живот.

 Постигнатият напредък в прилагането на ангажиментите ще бъде оценен по време на 
семинар относно здравословния начин на живот, който ще бъде организиран през втората 

половина на 2019 г. контакт

TARTU CALL FOR A  
HEALTHY LIFESTYLE

Европейска седмица на спорта


