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GAIRM TARTU LE hAGHAIDH  
SAOL SLÁINTIÚIL

22 Meán Fómhair 2017

 Tá easpa gníomhaíochta coirp, stíl mhaireachtála 
neamhghníomhach agus cothú míshláintiúil, le chéile, ina 
bhfadhb mhór i sochaí na hEorpa a dhéanann dochar do  
shláinte agus d’fholláine an phobail, don gheilleagar agus  
do na córais sláinte.

 Léiríonn an fhianaise eolaíoch go bhfeabhsaítear go mór an 
tsláinte agus an fholláine nuair a dhéantar gníomhaíocht 
choirp go rialta, agus go dtagann drochshláinte as an easpa 
gníomhaíochta, amach sa saol go háirithe. Tá sé léirithe ag 
eolaithe go mbíonn tionchar mór ag an spórt ar rath an duine 
san oideachas agus sa mhargadh fostaíochta ina dhiaidh sin. 

 Tá an murtall ag éirí níos coitianta, go háirithe i measc 
leanaí. Daoine a bheith ag ithe bia míshláintiúil, agus easpa 
gníomhaíochta coirp, is bunchúis leis an bhfadhb seo.

 Déanann drochroghanna ó thaobh an tsláinte de agus an murtall 
aimhleas an duine, agus is mór an costas a fhágann siad ar an 
duine féin agus ar an tsochaí ina hiomláine. Léiríonn na staitisticí 
gur minic a thuilleann daoine a bhfuil na fadhbanna sin acu níos 
lú airgid, gur deacra acu post a aimsiú agus gur mó an seans go 
mbeidh siad thíos leis an eisiamh sóisialta.

 Tá sé tábhachtach leanaí agus daoine óga a chur ar an eolas 
faoina thábhachtaí atá sé réim bia atá sláintiúil cothrom a 
bheith acu agus go leor gníomhaíochta coirp a dhéanamh, ionas 
gur dóichí go mbeidh stíl mhaireachtála sláintiúil acu, agus gur 
fearr a bheas a sláinte dá réir sin.

 Caithfimid bia folláin a chur chun cinn agus a chinntiú go bhfuil 
an soláthar bia sábháilte socair inbhuanaithe.

 Is i measc daoine atá faoi mhíbhuntáiste is forleithne a itear bia 
mífholláin agus a tharlaíonn easpa gníomhaíochta coirp – chomh 
maith le caitheamh tobac agus mí-úsáid alcóil. Is gá beartais 
agus gníomhaíochtaí a rachaidh i bhfeidhm ar na daoine sin 
agus a mbeidh siad páirteach iontu. Dá réir sin, beidh na beartais 
sin ina gcuidiú chun an t-eisiamh sóisialta a laghdú agus chun 
sochaí níos cothroime a chothú.

 Ar mhaithe le cothú sláintiúil agus gníomhaíocht choirp a chur 
chun cinn, tá sé ríthábhachtach tuilleadh comhair a fhorbairt in 
earnálacha na láinte, an spóirt, an oideachais agus an bhia trí 
chéile.

Go háirithe, tá sé comhaontaithe ag na Coimisinéirí Navracsics, Andriukaitis 
agus Hogan na bearta seo a dhéanamh sa dá bhliain amach romhainn:

1 Tuilleadh maoinithe a chur ar fáil do thionscadail a chuireann 
an ghníomhaíocht choirp chun chinn faoin gcaibidil “Spórt” den chlár 
Erasmus+, agus an fhéidearthacht an bhéim a chur ar láithreacha 
ar leith, scoileanna mar shampla.

2 EIT Health agus EIT Food – Pobail Eolais agus Nuálaíochta a 
fhaigheann tacaíocht airgeadais ón Institiúid Eorpach um Nuálaíocht 
agus Teicneolaíocht – a spreagadh le bealaí úra a cheapadh agus a 
threisiú chun tairbhe stíleanna maireachtála sláintiúla a chur chun 
cinn agus feasacht an phobail a ardú.

3 Seachtain Eorpach an Spóirt a úsáid chun stíleanna 
maireachtála sláintiúla a chur chun cinn, go háirithe i measc leanaí, 
daoine aosta agus daoine atá faoi mhíbhuntáiste. 

4 Stíleanna maireachtála sláintiúla a chur chun cinn i measc 
leanaí agus daoine óga, go háirithe trí thacú le scoileanna agus 
clubanna spóirt dul i gcomhar le chéile.

5 An scéim torthaí, glasraí agus bainne do scoileanna atá 
ag an Aontas Eorpach, a seoladh i mí Lúnasa 2017, a chur chun 
cinn. Cothaíonn an scéim sin réimeanna bia níos sláintiúla trí 
tháirgí talmhaíochta a dháileadh ar scoileanna, maille le sraith 
gníomhaíochtaí oideachasúla, pacáiste acmhainní do mhúinteoirí  
san áireamh.

6 Tacaíocht a thabhairt d’fheachtais a chuirfidh nósanna 
sláintiúla cothaithe chun cinn agus an méid torthaí agus glasraí 
a itear mhéadú (m.sh. an feachtas “5 sa lá”) trí na gairmeacha 
bliantúla le haghaidh Táirge Talmhaíochta a Chur Chun Cinn.

7 Tabhairt faoi chomhoibriú idir na seirbhísí cuí de chuid an 
Choimisiún chun gníomhaíochtaí a chuireann saol sláintiúil chun cinn 
agus an maoiniú a bhaineann leis sin a chomhordú. 

8 An comhphlé idir na líonraí sláinte agus spóirt a mhéadú, 
m.sh. trí chomhchruinnithe de líonra na nIonad Fócais Náisiúnta 
don Ghníomhaíocht Choirp agus den Ghrúpa Ardleibhéil um Chothú 

GNÍOMHAÍOCHTAÍ COMHPHÁIRTEACHA CHUN STÍLEANNA 
MAIREACHTÁLA SLÁINTIÚLA A CHUR CHUN CINN

Seachtain Eorpach an Spóirt

Aithníonn na Coimisinéirí Navracsics, Andriukaitis  
agus Hogan é seo:
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agus Gníomhaíocht Choirp, agus trí na seirbhísí cuí eile de chuid an 
Choimisiúin a spreagadh le páirt a ghlacadh sna cruinnithe sin. 

9 Saol sláintiúil a chur chun cinn le himeachtaí agus le 
comhdhálacha a eagróidh an Coimisiún, amhail Seachtain Eorpach 
an Spóirt, an Cnuas-Chruinniú maidir le Gníomhaíocht Choirp ar 
mhaithe le Feabhsú Sláinte atá beartaithe i bPlean Oibre an Aontais 
don Spórt 2011-2014, Fóram Spóirt an Aontais, Seachtain Ghlas 
Idirnáisiúnta Bheirlín agus Seó Idirnáisiúnta Talmhaíochta Pháras.

10 An ghníomhaíocht choirp a áireamh ar thosaíochtaí an 
Ghrúpa Ardleibhéil d’Ionadaithe Rialtasacha maidir le Cothú agus 
Gníomhaíocht Choirp agus Ardán an Aontais Eorpaigh maidir le 
Cothú, Gníomhaíocht Choirp agus Sláinte.

11 Stíleanna maireachtála sláintiúla a phlé go rialta le Parlaimint 
na hEorpa, go háirithe leis an gCoiste um Chultúr agus um 
Oideachas, leis an gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí 
agus um Shábháilteacht Bia agus leis an idirghrúpa um an Spórt.

12 Sásraí iomchuí a aimsiú sna fóraim chuí de chuid an 
Choimisiúin chun feabhas a chur ar an mbailiú sonraí faoi 
tháscairí sláinte, idirghabhálacha agus bearta, go háirithe i ndáil 
le gníomhaíocht choirp, réimeanna míshláintiúla bia, murtall agus 
torthaí sláinte.

13 Taighde níos doimhne a dhéanamh agus eolas nua a bhailiú 
ar thuairimí agus ar ghnásanna daoine i dtaca leis an tsláinte, agus 
ar na cúiseanna atá leis an stíl mhaireachtála a roghnaíonn siad 
dóibh féin agus ar an tionchar atá acu sin ar na torthaí sóisialta do 
ghrúpaí socheacnamaíocha éagsúla. 

14 An bealach a réiteach le haghaidh bileoga eolais de réir tíre 
atá cothrom le dáta a fhoilsiú maidir leis an ngníomhaíocht choirp  
ar mhaithe le feabhsú sláinte, agus bailiú, roinnt agus cur i bhfeidhm 
dea-chleachtas a chur chun cinn freisin (m.sh. an tionscnamh chun 
cead a thabhairt do dhochtúirí teaghlaigh gníomhaíocht choirp 
a ordú, agus iad a spreagadh lena dhéanamh). Go háirithe, na 
dea-chleachtais a shainaithint i dtaca le bearta costéifeachtacha 
a dhéanamh chun an tsláinte a chur chun cinn agus chun galair a 
chosc (ag díriú ar an easpa gníomhaíochta coirp), an t-eolas sin a 
chur ar aghaidh chuig an nGrúpa Stiúrtha um Chur Chun Cinn na 
Sláinte, Cosc Galar agus Bainistiú Galar Neamhtheagmhálach agus 
cabhrú leis na Ballstáit na cleachtais sin a chur i bhfeidhm.  

15 Staidéar a dhéanamh ar an ngníomhaíocht choirp sa  
láthair oibre, d’fhonn rannchuidiú le cur chun cinn na sláinte  
sa láthair oibre.

Tibor Navracsics
An Coimisinéir Eorpach um Oideachas, 

Cultúr, an Óige agus Spórt

Vytenis Andriukaitis
An Coimisinéir Eorpach um Shláinte 

agus Sábháilteacht Bia

Phil Hogan
An Coimisinéir Eorpach um  

Thalmhaíocht agus Forbairt Tuaithe

Tá an treochlár seo comhaontaithe ag na Coimisinéirí Navracsics, Andriukaitis agus Hogan:

Le linn oscailt Sheachtain Eorpach an Spóirt 2017 in Tartu na hEastóine eagrófar seimineár 
maidir le stíleanna maireachtála sláintiúla ag a ndéanfar obair ríthábhachtach chun 

an comhordú a threisiú idir réimsí beartais éagsúla laistigh den Choimisiún. Díreofar, 
go speisialta, ar chomhar chun dul i ngleic leis na dúshláin a chuirtear ar an tsochaí, ar 

an tsláinte agus ar an ngeilleagar de dheasca nósanna míshláintiúla, go háirithe easpa 
gníomhaíochta coirp.

Cuirfear Gairm Tartu le haghaidh Saol Sláintiúil faoi bhráid eagraíochtaí spóirt ag cruinniú 
de shaineolaithe ar Ghníomhaíocht Choirp ar mhaithe le Feabhsú Sláinte a eagrófar i mí na 

Nollaig 2017.

Eagrófar ceardlanna ar leith a bheidh dírithe ar stíleanna maireachtála sláintiúla ag an 
gcéad Fhóram Spóirt AE eile, in earrach 2018, agus ag an gceann ina dhiaidh sin, in earrach 

2019.

Ag seimineár faoi stíleanna maireachtála sláintiúla a eagrófar sa dara seimeastar de 2019 
déanfar cur chun feidhme na ngealltanas go dtí sin a mheas.

TARTU CALL FOR A  
HEALTHY LIFESTYLE

Seachtain Eorpach an Spóirt 


