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L-ISTEDINA TA’ TARTU GĦAL STIL 
TA’ ĦAJJA TAJJEB GĦAS-SAĦĦA

It-22 ta’ Settembru 2017

 In-nuqqas ta’ attività fiżika, stil ta’ ħajja sedentarja u dieta 
ħażina jikkostitwixxu problema soċjetali maġġuri fl-Ewropa li 
tħalli impatt negattiv fuq is-saħħa u l-benesseri tal-persuni,  
fuq l-ekonomija u fuq is-sistemi tal-kura tas-saħħa.

 L-evidenza xjentifika turi li attività fiżika regolari ttejjeb is-saħħa 
u l-benesseri, filwaqt li n-nuqqas tagħha jwassal għal problemi 
ta’ saħħa, speċjalment aktar tard fil-ħajja. Ix-xjenzati identifikaw 
ukoll effetti qawwija tal-isport fuq il-prestazzjoni fl-edukazzjoni 
u fuq is-suċċess fis-suq tax-xogħol aktar tard fil-ħajja.

 L-obeżità, b’mod partikulari l-obeżità fit-tfal, qed tiżdied. Id-dieti 
li mhumiex tajbin għas-saħħa u n-nuqqas ta’ attività fiżika huma 
fil-qalba ta’ din il-problema.

 Il-kundizzjonijiet ħżiena tas-saħħa u l-obeżità għandhom impatt 
negattiv fuq il-benesseri tal-adulti, li jwassal għal spejjeż kbar 
għall-individwi u għas-soċjetà kollha kemm hi. L-istatistika turi 
li l-adulti affettwati minn dawn il-kundizzjonijiet għandhom it-
tendenza li jaqilgħu inqas flus, għandhom aktar diffikultajiet biex 
isibu impjieg, u jinsabu f’riskju ogħla ta’ esklużjoni soċjali. 

 L-edukazzjoni tat-tfal u ż-żgħażagħ dwar l-importanza ta’ dieta 
bbilanċjata u tajba għas-saħħa u attività fiżika adegwata hija 
importanti biex tħeġġiġhom ikollhom stili ta’ ħajja tajbin għas-
saħħa u b’hekk jipproteġu saħħithom.

 Għandna bżonn nippromwovu ikel tajjeb għas-saħħa filwaqt li 
niżguraw ambjent sikur, sostenibbli u provvista tal-ikel stabbli.

 Dieti li mhumiex tajbin għas-saħħa u n-nuqqas ta’ attività 
fiżika – flimkien mat-tipjip u l-abbuż tal-alkoħol – huma aktar 
prevalenti fost il-persuni żvantaġġati fis-soċjetà. Jeħtieġ li 
l-politika u l-azzjoni jilħqu u jinvolvu lil dawn il-gruppi. Imbagħad 
dawn il-politiki jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-esklużjoni soċjali 
u għall-promozzjoni ta’ soċjetà iktar ġusta.

 Biex jiġu promossi dieti tajbin għas-saħħa u l-attività fiżika, 
huwa essenzjali li tiġi żviluppata aktar il-kooperazzjoni bejn  
is-saħħa, l-isport, l-edukazzjoni u s-setturi tal-ikel. 

B’mod partikolari, il-Kummissarji Navracsics, Andriukaitis u Hogan jaqblu li 
jittieħdu l-azzjonijiet li ġejjin matul is-sentejn li ġejjin:

1 Jiżdied l-iffinanzjar għal proġetti li jippromwovu l-attività 
fiżika taħt il-kapitolu tal-Isport tal-programm Erasmus+, b’enfasi 
possibbli fuq ambjenti speċifiċi, bħal pereżempju l-iskejjel.

2 Jitħeġġu l-Komunitajiet ta’ Konoxxenza u Innovazzjoni 
appoġġati mill-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT), 
EIT għas-Saħħa u EIT għall-Ikel, bl-għan li jiġu żviluppati u stimolati 
approċċi innovattivi li jippromwovu u jqajmu sensibilizzazzjoni dwar 
il-benefiċċji ta’ stili ta’ ħajja tajbin għas-saħħa.

3 Tintuża l-Ġimgħa Ewropea tal-Isport sabiex tippromwovi stili 
ta’ ħajja tajbin għas-saħħa, speċjalment fost it-tfal, persuni anzjani, 
u persuni minn ambjenti żvantaġġati. 

4 Jiġu promossi stili ta’ ħajja tajbin għas-saħħa fost it-tfal u 
ż-żgħażagħ, b’mod partikolari permezz tal-appoġġ għall-iskejjel u 
l-klabbs tal-isport għall-ħolqien u l-iżvilupp ta’ sħubijiet.

5 Tiġi promossa l-iskema tal-frott, il-ħaxix u l-ħalib għall-
iskejjel tal-UE mnedija f’Awwissu 2017, li tikkontribwixxi għat-tiswir 
ta’ dieti aktar tajbin għas-saħħa permezz tad-distribuzzjoni ta’ 
prodotti agrikoli lill-iskejjel, u serje ta’ attivitajiet edukattivi ta’ 
akkompanjament bħal pakkett ta’ Riżorsi għall-Għalliema.

6 Jiġu appoġġati l-kampanji li jippromwovu prattiki ta’ dieta 
tajbin għas-saħħa u jiżdied il-konsum tal-frott u l-ħaxix (pereżempju 
“il-kampanja biex nieklu 5 kuljum”) permezz tas-sejħiet annwali 
dwar il-Promozzjoni ta’ Prodotti Agrikoli.

7 Tiġi segwita l-kooperazzjoni fost is-servizzi rilevanti tal-
Kummissjoni biex jikkoordinaw azzjonijiet għall-promozzjoni ta’ stili 
ta’ ħajja tajbin għas-saħħa u l-iffinanzjar relatat magħhom. 

8 Jissaħħaħ id-djalogu bejn in-netwerks tas-saħħa u l-isport, 
pereżempju permezz ta’ laqgħat konġunti tan-netwerk ta’ Punti 
Fokali Nazzjonali dwar l-Attività Fiżika u tal-Grupp ta’ Livell Għoli 
dwar in-Nutrizzjoni u l-Attività fiżika, u jitħeġġu biex jieħdu sehem 
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is-servizzi rilevanti oħrajn tal-Kummissjoni. 

9 Jiġu promossi stili ta’ ħajja tajbin għas-saħħa permezz ta’ 
avvenimenti u konferenzi organizzati mill-Kummissjoni, bħalma 
huma l-Ġimgħa Ewropea tal-Isport, il-Cluster Meeting dwar il-
Promozzjoni tal-Attività Fiżika li Ttejjeb is-Saħħa prevista fil-Pjan 
ta’ Ħidma tal-UE għall-Isport 2017-2020, il-Forum tal-Isport tal-
UE, il-Ġimgħa Ekoloġika Internazzjonali f’Berlin u l-Wirja Agrikola 
Internazzjonali f’Pariġi.

10 Tiddaħħal l-attività fiżika bħala prijorità għall-Grupp ta’ Livell 
Għoli ta’ rappreżentanti governattivi dwar in-Nutrizzjoni u l-Attività 
fiżika u l-Pjattaforma tal-UE għad-Dieta, l-Attività Fiżika u s-Saħħa.

11 Jinżamm djalogu regolari dwar stili ta’ ħajja tajbin għas-
saħħa mal-Parlament Ewropew, partikolarment mal-Kumitat 
għall-Kultura u l-Edukazzjoni, mal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u mal-Intergrupp tal-isport.

12 Jiġu identifikati, fi ħdan il-fora rilevanti tal-Kummissjoni, 
il-mekkaniżmi xierqa għat-titjib fil-ġabra tad-dejta eżistenti dwar 
l-indikaturi tas-saħħa, kif ukoll id-dejta dwar interventi u azzjonijiet, 
b’mod partikolari dawk relatati mal-attività fiżika, mad-dieta ħażina, 

mal-obeżità u mal-eżiti dwar is-saħħa.

13 Tissaħħaħ ir-riċerka u jinġabar għarfien ġdid dwar > 
id-drawwiet u l-attitudnijiet ta’ persuni rigward is-saħħa, kif ukoll 
dwar x’inhu dak li jmexxi l-għażliet tal-istil ta’ ħajja tagħhom u kif 
dawn jaffettwaw l-eżiti soċjali għall-gruppi soċjoekonomiċi differenti.

14 Tiġi promossa l-pubblikazzjoni ta’ skedi informattivi aġġornati 
skont il-pajjiż dwar l-attività fiżika li ttejjeb is-saħħa, u l-ġbir, 
il-kondiviżjoni u l-implimentazzjoni ta’ prattiki tajbin (bħalma hija 
l-inizjattiva tal-prattika li tippermetti u tinkoraġġixxi lit-tobba li 
jippreskrivu l-attività fiżika). B’mod partikolari, l-identifikazzjoni ta’ 
prattiki tajbin għal miżuri kosteffettivi tal-promozzjoni tas-saħħa 
u tal-prevenzjoni tal-mard (l-indirizzar tan-nuqqas ta’ attività 
fiżika), it-tressiq ta’ din l-informazzjoni lill-Grupp ta’ Tmexxija dwar 
il-Promozzjoni tas-Saħħa, il-Ġestjoni u l-Kontroll ta’ Mard li ma 
Jitteħidx u li l-Istati Membri jiġu megħjuna jimplimentaw dawn  
il-prattiki.   

15 Jitwettaq studju dwar l-attività fiżika fuq il-post tax-xogħol 
sabiex jikkontribwixxi favur il-promozzjoni tas-saħħa fuq il-post 
tax-xogħol.
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Il-Kummissarju Ewropew għall- 

Edukazzjoni, il-Kultura,  
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Il-Kummissarju Ewropew għas- 
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Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Il-Kummissarji Navracsics, Andriukaitis u Hogan jaqblu dwar il-pjan direzzjonali kif ġej:

Is-seminar dwar stili ta’ ħajja tajbin għas-saħħa organizzat waqt il-ftuħ tal-Ġimgħa 
Ewropea tal-Isport 2017 f’Tartu (l-Estonja) se jkun kruċjali sabiex tissaħħaħ il-

koordinazzjoni bejn l-oqsma ta’ politika differenti fil-Kummissjoni, b’mod partikolari biex 
jiġu indirizzati l-isfidi soċjetali, ekonomiċi u ta’ saħħa ta’ stili ta’ ħajja li mhumiex tajbin 

għas-saħħa u b’mod partikolari n-nuqqas ta’ attività fiżika.

Il-pubblikazzjoni Tartu Call for a Healthy Lifestyle se tiġi ppreżentata lill-organizzazzjonijiet 
sportivi f’laqgħa tal-Grupp ta’ Esperti dwar il-Promozzjoni tal-Attività Fiżika li Ttejjeb is-

Saħħa, li se ssir f’Diċembru 2017.

Sessjonijiet ta’ ħidma speċifiċi dwar stili ta’ ħajja tajbin għas-saħħa, se jsiru fiż-żewġ Fora 
tal-UE dwar l-Isport li jmiss, fir-rebbiegħa tal-2018 u tal-2019.

Il-progress li sar fl-implimentazzjoni tal-impenji se jiġi vvalutat f’seminar dwar stili ta’ ħajja 
tajbin għas-saħħa, li se jiġi organizzat fit-tieni semestru tal-2019.

TARTU CALL FOR A  
HEALTHY LIFESTYLE

Il-Ġimgħa Ewropea tal-Isport 


