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WEZWANIE Z TARTU DO DZIAŁAŃ NA 
RZECZ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

22 września 2017 r.

 brak aktywności fizycznej, siedzący tryb życia i niezdrowa dieta 
stanowią w Europie poważny problem społeczny, który ma 
negatywny wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie obywateli, 
na gospodarkę oraz na systemy opieki zdrowotnej.

 Dowody naukowe wykazują, że regularna aktywność fizyczna 
poprawia zdrowie i samopoczucie, podczas gdy jej brak prowadzi 
do pogorszenia stanu zdrowia, szczególnie w późniejszym okresie 
życia. Naukowcy wskazali również znaczny wpływ regularnej 
aktywności fizycznej na wyniki nauczania i osiągania sukcesów 
na rynku pracy w późniejszym okresie życia.  

 Zjawiskiem występującym coraz częściej, w szczególności 
u dzieci, jest otyłość. Głównym problemem jest tu niezdrowa 
dieta i brak aktywności fizycznej.

 Zły stan zdrowia i otyłość mają negatywny wpływ na 
samopoczucie osób dorosłych, co ma wpływ na kondycję 
finansową poszczególnych osób, jak i społeczeństwa jako 
całości. Statystyki pokazują, że osoby dorosłe dotknięte takimi 
przypadłościami mniej zarabiają, mają zwykle większe trudności 
ze znalezieniem pracy i są bardziej narażone na wykluczenie 
społeczne.

 Edukowanie  dzieci i młodzieży na temat znaczenia zdrowej 
i zrównoważonej diety oraz odpowiedniej aktywności fizycznej 
jest ważne, aby zachęcić ich do prowadzenia zdrowego stylu 
życia, a tym samym do ochrony własnego zdrowia.

 Musimy propagować zdrową żywność, a jednocześnie zapewnić 
bezpieczne, zrównoważone i stabilne dostawy takiej żywności.

 Niezdrowa dieta i brak aktywności fizycznej – w połączeniu 
z paleniem i nadużywaniem alkoholu – są bardziej 
rozpowszechnione wśród mniej uprzywilejowanych warstw 
społeczeństwa. Polityka w tej dziedzinie powinna dotrzeć do tych 
grup i objąć je swoimi działaniami. Taka polityka przyczyni się 
z kolei do ograniczenia wykluczenia społecznego i promowania 
bardziej wyrównanego społeczeństwa.

 Do promowania zdrowej diety i aktywności fizycznej niezbędne 
jest dalsze rozwijanie współpracy międzysektorowej w dziedzinie 
opieki zdrowotnej, sportu, edukacji i sektora spożywczego. 

Komisarze Navracsics, Andriukaitis i Hogan zamierzają podjąć w ciągu 
najbliższych dwóch lat następujące działania:

1 zwiększyć finansowanie projektów promujących aktywność 
fizyczną w ramach  rozdziału „Sport” programu Erasmus +, ze 
szczególnym naciskiem na konkretne środowiska takie jak szkoły;

2 zachęcać Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (WWiI) wspierane 
przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii, EIT Health i 
EIT Food, do rozwijania i propagowania innowacyjnych podejść 
do promowania i podnoszenia świadomości na temat korzyści 
płynących ze zdrowego stylu życia;

3 wykorzystać Europejski Tydzień Sportu do promowania 
zdrowego stylu życia, w szczególności wśród dzieci, osób starszych 
i osób ze środowisk defaworyzowanych;  

4 promować zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży, 
zwłaszcza poprzez wspieranie szkół i klubów sportowych 
w tworzeniu i rozwijaniu partnerstw;

5 promować rozpoczęty w sierpniu 2017 r. unijny program 
dystrybucji owoców, warzyw i mleka w szkołach, który przyczynia 
się do kształtowania zdrowego sposobu odżywiania się poprzez 
dostarczanie do szkół produktów rolnych, a także poprzez szereg 
towarzyszących działań edukacyjnych, takich jak pakiet „Teachers’ 
Resource”;

6 wspierać kampanie promujące zdrowe praktyki żywieniowe i  
zwiększanie spożycie owoców i warzyw (np. kampania „Jedz 5 
razy dziennie warzywa i owoce”) poprzez zaproszenia do składania 
wniosków w corocznych konkursach na Promocję Produktów Rolnych;

7 dążyć do współpracy między odpowiednimi służbami Komisji, 
aby koordynować działania mające na celu promowanie zdrowego 
stylu życia i związanych z nim środków finansowania;  

8 wzmocnić dialog między sieciami współpracy w dziedzinach 
sportu i zdrowia, przykładowo poprzez wspólne spotkania 
przedstawicieli sieci Krajowych Punktów Kontaktowych ds. 
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aktywności fizycznej i Grupy Wysokiego Szczebla ds. żywienia 
i aktywności fizycznej oraz zachęcanie do udziału w nich 
odpowiednich służb Komisji;

9 promować zdrowy styl życia podczas organizowanych przez 
Komisję wydarzeń i konferencji, takich jak Europejski Tydzień Sportu, 
przewidziane w planie prac UE w dziedzinie sportu na lata 2017–
2020 spotkanie klastrów tematycznych w sprawie prozdrowotnej 
aktywności fizycznej, Forum Sportu UE, Międzynarodowy Zielony 
Tydzień w Berlinie i Międzynarodowe Targi Rolnictwa w Paryżu;

10 dołączyć aktywność fizyczną do priorytetów złożonej 
z przedstawicieli rządów Grupy Wysokiego Szczebla d.s. żywienia 
i aktywności fizycznej oraz Platformy UE ds. żywienia, aktywności 
fizycznej i zdrowia;

11 utrzymywać regularny dialog na temat zdrowego trybu życia 
z Parlamentem Europejskim, a w szczególności z Komisją Kultury 
i Edukacji, Komisją Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności oraz z intergrupą ds. sportu;

12 określać w ramach odpowiednich forów Komisji 
odpowiednie mechanizmy mające na celu poprawę obecnego 
systemu gromadzenia danych dotyczących wskaźników zdrowia, 

jak również danych na temat interwencji i działań, w szczególności 
tych dotyczących aktywności fizycznej, niezdrowej diety, otyłości 
i poprawy efektów zdrowotnych;

13 pogłębiać prowadzenie badań i gromadzić nową wiedzę na 
temat nawyków i postaw mieszkańców Unii dotyczących zdrowia 
oraz przyczyn, które sprawiają, że wybierają oni taki, a nie inny styl 
życia, a także konsekwencji społecznych, jakie taki wybór ma dla 
różnych grup społeczno-ekonomicznych; 

14 promować publikowanie aktualnych krajowych not 
informacyjnych dotyczących prozdrowotnej aktywności fizycznej, 
a także gromadzenie, wymianę i wdrażanie dobrych praktyk 
(takich jak inicjatywa zachęcająca lekarzy medycyny ogólnej do 
zalecania pacjentom aktywności fizycznej); w szczególności określać 
dobre praktyki w odniesieniu do racjonalnych pod względem 
kosztów środków promowania zdrowia i zapobiegania chorobom 
(związanym z brakiem aktywności fizycznej), przekazywania tych 
informacji grupie sterującej ds. promocji zdrowia, profilaktyki chorób 
i zwalczania chorób niezakaźnych oraz pomagania państwom 
członkowskim w realizacji tych praktyk;  

15 przeprowadzać badania na temat aktywności fizycznej 
w miejscu pracy, aby przyczynić się do promocji zdrowia w miejscu 
pracy.
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Komisarze Navracsics, Andriukaitis i Hogan uzgadniają następujący plan działania:

Seminarium na temat zdrowego stylu życia, zorganizowane podczas inauguracji 
Europejskiego Tygodnia Sportu 2017 w Tartu (Estonia), będzie miało zasadnicze znaczenie 

dla wzmacniania koordynacji różnych obszarów polityki wewnątrz Komisji, szczególnie 
w celu stawienia czoła społecznym, zdrowotnym i gospodarczym wyzwaniom związanym 

z niezdrowym trybem życia, w tym głównie z brakiem aktywności fizycznej.

Na posiedzeniu ekspertów w sprawie prozdrowotnej aktywności fizycznej, które odbędzie 
się w grudniu 2017 r., zostanie przedstawione organizacjom sportowym „Wezwanie z Tartu 

w sprawie zdrowego stylu życia”.

Podczas następnych sesji Forum Sportu UE, wiosną 2018 r. i 2019 r., odbędą się specjalne 
warsztaty na temat zdrowego stylu życia.

Postępy w realizacji zobowiązań ocenione zostaną podczas seminarium na temat zdrowego 
stylu życia, które ma zostać zorganizowane w drugim półroczu 2019 r.

TARTU CALL FOR A  
HEALTHY LIFESTYLE

Europejski Tydzień Sportu 


