
  

  

Sport

  

TARTU CALL FOR  
A HEALTHY LIFESTYLE

22 September 2017

 Fysisk inaktivitet, en stillesiddende livsstil og usunde kostvaner 
er et stort samfundsmæssigt problem i Europa, der indvirker 
negativt på menneskers sundhed og velvære, økonomien og 
medlemsstaternes sundhedssystemer.

 Det er videnskabeligt bevist, at regelmæssig fysisk aktivitet 
skaber bedre sundhed og velvære, hvorimod mangel på samme 
fører til dårligt helbred, især senere i livet. Videnskabsfolk 
har også fremhævet idrættens store betydning for 
uddannelsesniveau og succes på arbejdsmarkedet senere i livet. 

 Fedme og navnlig fedme blandt børn er tiltagende. Usunde 
kostvaner og fysisk inaktivitet er kernen i dette problem.

 Dårligt helbred og fedme har en negativ indvirkning på velvære 
blandt voksne, hvilket fører til større omkostninger for den 
enkelte og for samfundet som helhed. Statistikker viser, at 
voksne, der berøres af disse forhold, har en tendens til at tjene 
mindre, har vanskeligere ved at finde beskæftigelse og løber en 
større risiko for social udstødelse.

 Det er vigtigt at oplyse børn og unge om betydningen af en 
sund og afbalanceret kost og tilstrækkelig fysisk aktivitet for 
at tilskynde dem til at føre en sund livsstil og dermed bevare et 
godt helbred.

 Vi skal fremme sunde fødevarer og samtidig skabe en sikker, 
bæredygtig og stabil fødevareforsyning.

 Usunde kostvaner og fysisk inaktivitet - ud over rygning og 
alkoholmisbrug - er mere udbredt blandt de dårligst stillede 
i samfundet. Politikker og foranstaltninger på dette område 
skal nå helt ud til og inddrage disse grupper. Disse politikker vil 
således bidrage til at mindske social udstødelse og fremme et 
mere retfærdigt samfund.

 For at fremme sunde kostvaner og fysisk aktivitet er det vigtigt 
at udvikle yderligere samarbejde inden for sundheds-, idræts-, 
uddannelses- og fødevareområdet. 

Kommissær Tibor Navracsics, Vytenis Andriukaitis og Phil Hogan er navnlig 
enige om at træffe følgende foranstaltninger i løbet af de næste to år :

1 Øge støtten til projekter til fremme af fysisk aktivitet inden 
for rammerne af kapitlet om idræt i programmet Erasmus+, 
eventuelt med fokus på bestemte miljøer, såsom skoler.

2 Fremme videns- og innovationsfællesskaberne, som støttes 
af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi, EIT Sundhed 
og EIT Fødevarer, for at udvikle og fremme innovative tiltag, som 
skal fremme og øge bevidstheden om fordelene ved en sund livsstil.

3 Fremme en sundere livsstil, især blandt børn, ældre og 
ugunstigt stillede personer, ved hjælp af den europæiske idrætsuge. 

4 Fremme en sund livsstil blandt børn og unge, navnlig ved at 
støtte skoler og idrætsklubber i at skabe og uddybe partnerskaber.

5 Fremme EU’s skoleordning for frugt og grøntsager samt 
mælk, der blev lanceret i august 2017, og som bidrager til at skabe 
sundere kostvaner gennem uddeling af landbrugsprodukter til skoler, 
og en række pædagogiske ledsageforanstaltninger, såsom  
en informationspakke for lærere.

6 Støtte kampagner for at fremme sunde kostvaner og øge 
forbruget af frugt og grøntsager (f.eks. “5 stykker frugt og grønt 
om dagen”-kampagnen) gennem årlige tilskyndelser vedrørende 
salgsfremmende foranstaltninger for landbrugsprodukter.

7 Fortsætte samarbejdet mellem de relevante tjenestegrene i 
Kommissionen for at koordinere aktioner til fremme af en sund livsstil 
og dertil hørende finansiering.  

8 Fremme af dialogen på tværs af netværk for sundhed 
og idræt, f.eks. via fælles møder i netværket af nationale 
kontaktpunkter vedrørende fysisk aktivitet og gruppen på højt plan 
vedrørende ernæring og fysisk aktivitet, og samtidig tilskynde andre 
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relevante tjenestegrene i Kommissionen til at deltage.  

9 Fremme en sund livsstil gennem arrangementer og 
konferencer organiseret af Kommissionen, f.eks. den europæiske 
idrætsuge, klyngemødet om sundhedsfremmende fysisk aktivitet, 
der er fastsat i EU-arbejdsplanen på idrætsområdet for 2017-2020, 
EU’s idrætsforum, den internationale grønne uge i Berlin og den 
internationale landsbrugsudstilling i Paris.

10 Indarbejde fysisk aktivitet som en prioritet for  gruppen på 
højt plan af regeringsreprænsentanter vedrørende ernæring og 
fysisk aktivitet og EU-platformen for ernæring, fysisk aktivitet  
og sundhed.

11 Opretholde en regelmæssig dialog om sund livsstil med 
Europa-Parlamentet, navnlig med Kultur- og Uddannelsesudvalget, 
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og med den 
tværpolitiske gruppe om idræt.

12 Fastlægge passende mekanismer, inden for de relevante 
kommissionsfora, til forbedring af den eksisterende indsamling af 
data om sundhedsindikatorer samt data om foranstaltninger og 
aktioner, navnlig vedrørende fysisk aktivitet, usund kost, fedme  

og sundhedsresultater.

13 Intensivere forskning og indhente ny viden om borgernes 
holdninger og vaner med hensyn til sundhed samt om, hvad der 
driver deres valg af livsstil, og hvordan disse påvirker sociale 
konsekvenser for forskellige socioøkonomiske grupper.  

14 Fremme offentliggørelsen af ajourførte landespecifikke 
faktablade om sundhedsfremmende fysisk aktivitet samt 
indsamling, udveksling og gennemførelse af god praksis (såsom 
initiativet om at tillade og tilskynde praktiserende læger til at 
ordinere fysisk aktivitet). Navnlig bør man udpege eksempler 
på god praksis for omkostningseffektive sundhedsfremmende 
og sygdomsforebyggende foranstaltninger (vedrørende fysisk 
inaktivitet), formidle disse oplysninger til styringsgruppen for 
sundhedsfremme, forebyggelse af sygdomme og styring af 
ikkesmitsomme sygdomme og hjælpe medlemsstaterne med  
at gennemføre denne praksis.  

15 Gennemføre en undersøgelse om fysisk aktivitet på 
arbejdspladsen for at bidrage til fremme af sundhed på 
arbejdspladsen.
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Kommissær Tibor Navracsics, Vytenis Andriukaitis og Phil Hogan er nået til enighed  
om følgende køreplan:

Seminaret om sund livsstil, som afholdes under åbningen af den europæiske idrætsuge 
2017 i Tartu (Estland), vil være afgørende for at styrke koordineringen på tværs af 

forskellige politikområder inden for Kommissionen, især for at løse samfundsmæssige, 
sundhedsmæssige og økonomiske udfordringer i forbindelse med usund levevis, og navnlig 

fysisk inaktivitet.

Tartu Call for a Healthy Lifestyle vil blive præsenteret for idrætsorganisationer på et 
ekspertmøde om sundhedsfremmende fysisk aktivitet, som afholdes i december 2017.

Der vil blive afholdt specifikke workshops om sund livsstil på de følgende to idrætsfora i 
foråret 2018 og 2019.

Fremskridt i gennemførelsen af disse tilsagn vil blive vurderet på et seminar om sund 
livsstil, der skal afholdes i andet halvår af 2019.
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