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 een gebrek aan lichaamsbeweging, een zittend leven en een 
ongezonde voeding een belangrijk maatschappelijk probleem 
in Europa vormen met negatieve gevolgen voor gezondheid en 
welzijn, de economie en de gezondheidszorg;

 uit wetenschappelijke gegevens blijkt dat regelmatige 
lichaamsbeweging goed is voor gezondheid en welzijn, terwijl 
een gebrek aan lichaamsbeweging vooral op latere leeftijd 
tot gezondheidsproblemen leidt. Wetenschappers hebben ook 
vastgesteld dat er een duidelijk verband bestaat tussen sport 
enerzijds en schoolprestaties en succes op de arbeidsmarkt 
anderzijds; 

 obesitas vooral bij kinderen steeds vaker voorkomt. Het 
probleem is vooral het gevolg van een ongezonde voeding en een 
gebrek aan lichaamsbeweging.

 een slechte gezondheid en obesitas een negatieve invloed 
op het welzijn van volwassenen hebben en hoge kosten voor 
het individu en de samenleving als geheel meebrengen. Uit 
statistieken blijkt dat volwassenen met een slechte gezondheid 
en obesitas vaak minder verdienen, moeilijker werk vinden en 
een groter risico op sociale uitsluiting lopen; 

 het belangrijk is kinderen en jonge volwassenen over het 
belang van een gezonde en evenwichtige voeding en voldoende 
lichaamsbeweging voor te lichten, zodat ze worden gestimuleerd 
gezond te leven en hun gezondheid te vrijwaren;

 we gezond voedsel moeten promoten en tegelijkertijd een 
veilige, duurzame en stabiele voedselvoorziening moeten 
waarborgen;

 een ongezonde voeding en een gebrek aan lichaamsbeweging 
— naast roken en alcoholmisbruik — vaker voorkomen 
bij kansarme groepen in de samenleving. Er moeten 
beleidsmaatregelen en acties worden ontwikkeld waarbij deze 
groepen actief worden betrokken. Deze beleidsmaatregelen 
zullen tot minder sociale uitsluiting en een eerlijkere 
samenleving leiden;

 het van essentieel belang is nauwer samen te werken op 
het gebied van gezondheid, sport, onderwijs en voeding om 
lichaamsbeweging en een gezonde  
voeding te promoten.and food sectors. 

De commissarissen Navracsics, Andriukaitis en Hogan zijn met name 
overeengekomen de volgende twee jaar:

1 meer financiële middelen beschikbaar te stellen om 
lichaamsbeweging in het kader van het hoofdstuk Sport van het 
programma Erasmus+ te promoten, waarbij bijzondere aandacht 
kan worden geschonken aan specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld 
scholen);

2 de door het Europees Instituut voor innovatie en 
technologie, EIT Health en het EIT Food ondersteunde kennis- en 
innovatiegemeenschappen te stimuleren innovatieve methoden te 
ontwikkelen en te bevorderen om de voordelen van een gezonde 
levensstijl te promoten en beter bekend te maken;

3 de Europese Week van de sport aan te grijpen om gezonde 
levensstijlen te promoten, vooral bij kinderen, ouderen en 
kansarmen;

4 gezonde levensstijlen bij kinderen en jongeren te promoten, 
met name door scholen en sportclubs te helpen partnerschappen te 

sluiten en te ontwikkelen;

5 het in augustus 2017 gestarte EU-programma voor fruit, 
groenten en melk op school te promoten — een programma dat 
gezondere voedingsgewoonten promoot door landbouwproducten 
aan scholen te verdelen — en een reeks begeleidende educatieve 
activiteiten te steunen (bijvoorbeeld een Teachers’ Resource Pack);

6 via de jaarlijkse oproepen ter promotie van 
landbouwproducten campagnes te steunen die gezonde 
voedingsgewoonten en de consumptie van groenten en fruit 
promoten (bijvoorbeeld de campagne “Eet vijf stuks groenten en 
fruit per dag”);

7 de samenwerking tussen de relevante diensten van de Commissie 
voort te zetten om de acties ter bevordering van gezonde levensstijlen en 
de daarmee samenhangende financiering te coördineren;

8 de dialoog tussen gezondheids- en sportnetwerken aan te 
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zwengelen (bijvoorbeeld via gezamenlijke vergaderingen van het 
netwerk van nationale contactpunten voor lichaamsbeweging en van 
de Groep op hoog niveau inzake voeding en lichaamsbeweging) en 
andere relevante diensten van de Commissie te stimuleren eraan 
deel te nemen;

9 gezonde levensstijlen te promoten via door de Commissie 
georganiseerde evenementen en conferenties (bijvoorbeeld 
de Europese Week van de sport, de clustervergadering over 
lichaamsbeweging ter bevordering van de gezondheid in het 
kader van het werkplan van de EU voor sport 2017-2020, het 
EU-sportforum, de Internationale Groene Week in Berlijn en de 
Internationale Landbouwbeurs in Parijs);

10 van lichaamsbeweging een prioriteit te maken voor de 
Groep regeringsvertegenwoordigers op hoog niveau inzake 
voeding en lichaamsbeweging en het EU-platform voor voeding, 
lichaamsbeweging en gezondheid;

11 een regelmatige dialoog over gezonde levensstijlen te voeren 
met het Europees Parlement, en met name met de Commissie 
cultuur en onderwijs, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid 
en voedselveiligheid en de Intergroep sport;

12 binnen de relevante fora van de Commissie passende 
mechanismen vast te stellen om het verzamelen van gegevens 
over gezondheidsindicatoren en over maatregelen en acties 

— vooral met betrekking tot lichaamsbeweging, ongezonde 
voedingsgewoonten, obesitas en gezondheidsresultaten — te 
verbeteren;

13 meer onderzoek te doen naar en nieuwe kennis te vergaren 
over de attitudes en gewoonten van mensen ten aanzien van 
hun gezondheid, de factoren die hun keuze voor een levensstijl 
bepalen, en de wijze waarop die keuze sociale gevolgen heeft voor 
verschillende sociaaleconomische groepen; 

14 de publicatie van actuele landenfiches over maatregelen 
ter bevordering van lichaamsbeweging te steunen, evenals de 
verzameling, de uitwisseling en de toepassing van goede praktijken 
(bijvoorbeeld het initiatief om huisartsen de mogelijkheid te geven 
en te stimuleren lichaamsbeweging voor te schrijven). Het is vooral 
zaak goede praktijken in verband met kosteneffectieve maatregelen 
om de gezondheid te bevorderen en ziekten te voorkomen (door 
het gebrek aan lichaamsbeweging te verhelpen) op te sporen, 
deze informatie aan de stuurgroep gezondheidsbevordering, 
ziektepreventie en beheer van niet-overdraagbare ziekten door 
te spelen en de lidstaten te helpen deze goede praktijken toe te 
passen;  

15 een studie over lichaamsbeweging op het werk uit te voeren 
om bij te dragen aan de bevordering van de gezondheid op het werk.
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De commissarissen Navracsics, Andriukaitis en Hogan zijn de volgende roadmap overeengekomen:

het seminar over gezonde levensstijlen dat bij de opening van de Europese Week van 
de sport 2017 in Tartu (Estland) wordt georganiseerd, zal van cruciaal belang zijn voor 

een betere coördinatie van de verschillende beleidsgebieden binnen de Commissie om 
met name de maatschappelijke, economische en gezondheidsproblemen van ongezonde 

levensstijlen (en vooral van een gebrek aan lichaamsbeweging) aan te pakken;

het pleidooi van Tartu voor een gezonde levensstijl zal in december 2017 aan een aantal 
sportorganisaties worden voorgelegd tijdens een vergadering van deskundigen op het 

gebied van lichaamsbeweging ter bevordering van de gezondheid;

er zullen specifieke workshops over gezonde levensstijlen worden georganiseerd tijdens de 
volgende twee EU-sportfora in het voorjaar van 2018 en 2019;

tijdens een seminar over gezonde levensstijlen in het tweede semester van 2019 zal worden 
nagegaan welke vooruitgang is geboekt bij het nakomen van de aangegane verbintenissen.
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