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 fizinis neaktyvumas, sėdimas darbas ir nesveika mityba yra 
didelė Europos visuomenės problema, daranti neigiamą poveikį 
žmonių sveikatai ir gerovei, ekonomikai ir sveikatos priežiūros 
sistemoms;

 mokslinių tyrimų duomenys rodo, kad reguliari fizinė veikla 
gerina sveikatą ir gerovę, o jos trūkumas lemia prastą sveikatą, 
ypač vėliau gyvenime. Mokslininkai taip pat nustatė, kad sportas 
turi stiprų ryšį su mokymosi rezultatais, o vėliau – ir su sėkme 
darbo rinkoje; 

 nutukimas, ypač vaikų, nuolat auga. Šios problemos pagrindas – 
nesveika mityba ir fizinis neaktyvumas;

 prasta sveikatos priežiūra ir nutukimas daro neigiamą poveikį 
suaugusiųjų gerovei ir lemia didžiules paties žmogaus ir visos 
visuomenės išlaidas. Iš statistikos duomenų matyti, kad tokie 
suaugusieji mažiau uždirba, sunkiau randa darbą ir patiria 
didesnę socialinės atskirties riziką; 

 būtina šviesti vaikus ir jaunimą apie sveikos bei subalansuotos 
mitybos ir adekvataus fizinio aktyvumo svarbą ir taip paskatinti 
juos sveikai gyventi ir saugoti savo sveikatą;

 sveiką mitybą turime skatinti užtikrindami saugų, tvarų ir stabilų 
maisto tiekimą;

 nesveika mityba ir fizinis neaktyvumas (šalia rūkymo ir 
piktnaudžiavimo alkoholiu) yra labiau būdingas palankių sąlygų 
neturinčioms visuomenės grupėms. Taigi, politikos priemonės 
ir veiksmai turi būti orientuoti ir į šias grupes. Savo ruožtu tos 
politikos priemonės ir veiksmai padės mažinti socialinę atskirtį ir 
puoselėti teisingesnę visuomenę;

 siekiant propaguoti sveiką mitybą ir fizinį aktyvumą, būtina 
toliau plėtoti sveikatos, sporto, švietimo ir maisto sektorių 
bendradarbiavimą. 

Komisijos nariai T. Navracsicsius, V. Andriukaitis ir Ph. Hoganas susitaria per 
ateinančius dvejus metus imtis toliau nurodytų veiksmų.

1 Didinti projektų, kuriais pagal programos „Erasmus+“ 
paprogramę „Sportas“ skatinamas fizinis aktyvumas, finansavimą, 
prireikus itin daug dėmesio skiriant konkretiems objektams, 
pavyzdžiui, mokykloms.

2 Skatinti Europos inovacijos ir technologijos instituto remiamas 
žinių ir inovacijų bendrijas „EIT Health“ ir „EIT Food“, kad būtų 
kuriamas ir plėtojamas novatoriškas požiūris į sveikos gyvensenos 
naudą ir tos naudos viešinimą bei reklamavimą.

3 Vykdant Europos sporto savaitės iniciatyvą propaguoti sveiką 
(visų pirma vaikų, pagyvenusių žmonių ir nepalankioje padėtyje 
esančių asmenų) gyvenseną. 

4 Remti vaikų ir jaunimo sveiką gyvenseną, visų pirma 
prisidedant prie mokyklų ir sporto klubų partnerystės kūrimo ir 
plėtotės.

5 Remti 2017 m. rugpjūčio mėn. pradėtą Vaisių, daržovių 
ir pieno vartojimo skatinimo mokyklose programą, pagal kurią 
mokykloms paskirstomi žemės ūkio produktai ir taip prisidedama 
prie sveikesnės mitybos, ir įvairią susijusią mokomąją medžiagą, 
pavyzdžiui, mokytojams skirtus išteklių rinkinius.

6 Rengiant kasmetinius kvietimus teikti pasiūlymus dėl žemės 
ūkio produktų gamybos ir pardavimo skatinimo, remti sveikos 
mitybos ir didesnio vaisių ir daržovių suvartojimo skatinimo 
kampanijas (pavyzdžiui, kampaniją „Penkios porcijos per dieną“).

7 Tęsti atitinkamų Komisijos tarnybų bendradarbiavimą, kad 
būtų koordinuojami sveikos gyvensenos skatinimo veiksmai ir 
finansavimas. 

8 Plėtoti dialogą sveikatos ir sporto tinkluose, pavyzdžiui, 
rengiant bendrus nacionalinių fizinio aktyvumo centrų ir Mitybos ir 
fizinio aktyvumo aukšto lygio grupės posėdžius ir skatinant kitas 
Komisijos tarnybas įsitraukti į šią veiklą. 
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9 Propaguoti sveiką gyvenseną Komisijos rengiamuose 
renginiuose ir konferencijose, pavyzdžiui, Europos sporto savaitės 
iniciatyvoje, 2017–2020 m. ES darbo plane sporto srityje 
numatytuose posėdžiuose sveikatinamojo fizinio aktyvumo 
klausimais, ES sporto forume, Berlyno tarptautinėje žaliojoje 
savaitėje ir Paryžiaus tarptautinėje žemės ūkio parodoje.

10 Laikyti fizinį aktyvumą Mitybos ir fizinio aktyvumo aukšto 
lygio grupės, kurią sudaro valdžios institucijų atstovai, ir ES mitybos, 
fizinio aktyvumo ir sveikatos platformos prioritetu.

11 Nuolat palaikyti dialogą sveikos gyvensenos klausimais su 
Europos Parlamentu, visų pirma su Kultūros ir švietimo komitetu, 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetu ir Sporto 
jungtine grupe.

12 Atitinkamuose Komisijos forumuose nustatyti tinkamas 
priemones, padėsiančias gerinti duomenų apie sveikatos rodiklius 
bei duomenų apie intervencines priemones ir veiksmus, ypač 
susijusius su fizine veikla, nesveika mityba, nutukimu ir rezultatais 
sveikatos srityje, surinkimą.

13 Atlikti išsamesnius mokslinius tyrimus ir kaupti žinias apie 
žmonių požiūrį į sveikatą ir jų įpročius, apie paskatas rinktis vienokią 
ar kitokią gyvenseną ir apie socialinius tokio pasirinkimo rezultatus 
skirtingoms socialinėms ir ekonominėms grupėms. 

14 Viešinti nuolat atnaujinamas šalių sveikatinamojo fizinio 
aktyvumo informacijos suvestines ir remti gerosios patirties 
pavyzdžių (tokių kaip iniciatyva, kuria bendrosios praktikos 
gydytojams suteikiama teisė nurodyti pacientui daugiau sportuoti) 
rinkimą, dalijimąsi ir įgyvendinimą. Visų pirma reikėtų nustatyti 
gerąją patirtį ekonomiškai efektyvių sveikatingumo skatinimo ir 
ligų prevencijos priemonių, kuriomis didinamas fizinis aktyvumas, 
srityje, perduoti šią informaciją Sveikatinimo, ligų prevencijos 
ir neužkrečiamųjų ligų valdymo iniciatyvinei grupei ir padėti 
valstybėms narėms perimti šią gerąją patirtį.  

15 Ištirti fizinį aktyvumą darbo vietoje, kad būtų galima prisidėti 
prie sveikatinimo veiklos darbe.

Už švietimą, kultūrą, jaunimo reikalus 
ir sportą atsakingas Komisijos narys 

Tiboras Navracsicsius 

Už sveikatą ir maisto saugą atsakingas 
Europos Komisijos narys  
Vytenis Andriukaitis

Už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakin-
gas Komisijos narys  
Philas Hoganas

Komisijos nariai T. Navracsicsius, V. Andriukaitis ir Ph. Hoganas susitaria  
dėl toliau nurodytų gairių.

Seminaras sveikos gyvensenos klausimais, vyksiantis 2017 m. Europos sporto savaitės 
iniciatyvos pradžios renginyje Tartu (Estija) turės lemiamos reikšmės stiprinant įvairių 

Komisijos politikos sričių bendradarbiavimą, visų pirma siekiant išspręsti visuomeninius, 
sveikatos ir ekonomikos uždavinius, susijusius su nesveika gyvensena ir fiziniu 

neaktyvumu.

Tartu raginimas rinktis sveiką gyvenseną bus pristatytas sporto organizacijoms 2017 m. 
gruodžio mėn. vyksiančiame Sveikatinamojo fizinio aktyvumo ekspertų posėdyje.

Dviejuose būsimuose sporto forumuose – 2018 m. ir 2019 m. – bus surengta praktinių 
sveikos gyvensenos seminarų.

Pažanga, padaryta įgyvendinant įsipareigojimus, bus įvertinta sveikos gyvensenos seminare, 
kurį ketinama surengti 2019 m. antrąjį pusmetį.
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