
  

  

Sport

  

APELUL DE LA TARTU PENTRU  
UN STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS

22 septembrie 2017

 Lipsa activității fizice, un stil de viață sedentar și obiceiurile 
alimentare nesănătoase reprezintă o problemă socială majoră în 
Europa, care are efecte negative asupra sănătății și bunăstării 
oamenilor, economiei și sistemelor de sănătate.

 Dovezile științifice arată că activitatea fizică regulată sporește 
sănătatea și bunăstarea, în timp ce lipsa acesteia duce la 
probleme de sănătate, în special mai târziu în viață. Oamenii de 
știință au observat, de asemenea, că sportul influențează foarte 
mult rezultatele școlare și succesul pe piața muncii mai  
târziu în viață.  

 Obezitatea, în special cea infantilă, este în creștere. Obiceiurile 
alimentare nesănătoase și lipsa activității fizice stau la baza 
acestei probleme.

 Condițiile precare de sănătate și obezitatea au un impact 
negativ asupra bunăstării adulților, ceea ce duce la costuri 
importante pentru individ și societate în ansamblu. Statisticile 
arată că adulții afectați de aceste condiții tind să câștige mai 
puțin, întâmpină mai multe dificultăți în a găsi un loc de muncă 
și sunt expuși unui risc mai mare de excluziune socială. 

 Educarea copiilor și a tinerilor cu privire la importanța unui 
regim alimentar sănătos și echilibrat și la desfășurarea unei 
activități fizice adecvate este importantă pentru a-i încuraja 
să ducă o viață sănătoasă și, prin urmare, să-și protejeze 
sănătatea.

 Trebuie să promovăm o alimentație sănătoasă, asigurând, în 
același timp, o aprovizionare cu alimente sigură, durabilă și 
stabilă.

 Obiceiurile alimentare nesănătoase și lipsa activității fizice, pe 
lângă fumat și consumul excesiv de alcool, predomină în rândul 
persoanelor defavorizate din societate. Politicile și acțiunile 
trebuie să se adreseze acestor grupuri și să le implice. La rândul 
lor, aceste politici vor contribui la reducerea excluziunii sociale și 
la promovarea unei societăți mai echitabile.

 Promovarea unor obiceiuri alimentare sănătoase și a activității 
fizice este esențială pentru a dezvolta în continuare cooperarea 
dintre sectoarele sănătății, sportului,  
educației și alimentar.  

În special, comisarii Navracsics, Andriukaitis și Hogan convin să adopte 
următoarele măsuri în cursul următorilor doi ani :

1 Creșterea finanțării pentru proiectele de promovare a 
activității fizice în temeiul capitolului referitor la sport din programul 
Erasmus+, cu posibilitatea de a se concentra pe contexte specifice, 
cum ar fi școlile.

2 Încurajarea comunităților de cunoaștere și inovare, sprijinite 
de Institutul European de Inovare și Tehnologie, EIT Sănătate și EIT 
Alimente, să dezvolte și să stimuleze abordări inovatoare pentru a 
promova și a crește gradul de conștientizare cu privire la beneficiile 
unui stil de viață sănătos.

3 Utilizarea Săptămânii europene a sportului pentru a promova 
un stil de viață sănătos, în special în rândul copiilor, al persoanelor 
în vârstă și al persoanelor care provin din medii defavorizate.  

4 Promovarea unui stil de viață sănătos în rândul copiilor și 
tinerilor, în special prin sprijinirea școlilor și a cluburilor sportive  
să creeze și să dezvolte parteneriate.

5 Promovarea Programului UE de încurajare a consumului 
de fructe, legume și lapte în școli, lansat în august 2017, care 
contribuie la formarea unor obiceiuri alimentare mai sănătoase, 
prin distribuția de produse agricole în școli, precum și a unei serii 
de activități educative conexe, precum un pachet de resurse pentru 
profesori.

6 Sprijinirea campaniilor de promovare a obiceiurilor alimentare 
sănătoase și de creștere a consumului de fructe și legume (de 
exemplu: Campania „Mănâncă cinci pe zi”) prin cereri anuale de 
propuneri privind promovarea produselor agricole.

7 Continuarea cooperării dintre serviciile relevante ale Comisiei 
pentru a coordona acțiuni de promovare a unui stil de viață sănătos și 
finanțarea corespunzătoare.  

8 Consolidarea dialogului între rețelele din domeniul sănătății 
și al sportului, de exemplu prin organizarea de reuniuni comune ale 
rețelei europene de puncte focale naționale privind activitatea fizică 
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și ale Grupului la nivel înalt în materie de alimentație și activitate 
fizică, precum și încurajarea participării la acestea a altor servicii 
relevante ale Comisiei. 

9 Promovarea unui stil de viață sănătos prin intermediul 
unor evenimente și conferințe organizate de Comisie, cum ar fi 
Săptămâna europeană a sportului, Reuniunea tematică privind 
activitatea fizică benefică pentru sănătate prevăzută în Planul de 
lucru al UE pentru sport (2017-2020), Forumul UE pentru sport, 
Săptămâna verde internațională de la Berlin și Expoziția agricolă 
internațională de la Paris.

10 Includerea activităților fizice în prioritățile Grupului la 
nivel înalt al reprezentanților autorităților publice în materie 
de alimentație și activitate fizică și ale Platformei UE privind 
alimentația, activitatea fizică și sănătatea.

11 Menținerea unui dialog periodic privind stilurile de viață 
sănătoase cu Parlamentul European, în special cu Comisia pentru 
cultură și educație, Comisia pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, precum și cu Intergrupul pentru sport.

12 Identificarea, în cadrul forumurilor relevante ale Comisiei, 
a mecanismelor corespunzătoare pentru a îmbunătăți colectarea 
datelor existente privind indicatorii de sănătate, precum și a datelor 

privind intervențiile și acțiunile, în special cele legate de activitatea 
fizică, obiceiurile alimentare nesănătoase, obezitatea și rezultatele 
privind starea de sănătate.

13 Aprofundarea cercetării și acumularea de noi cunoștințe 
privind atitudinile și obiceiurile oamenilor în ceea ce privește 
sănătatea, precum și factorii determinanți ai deciziilor lor privind 
stilul de viață și modul în care acestea afectează rezultatele sociale 
pentru diferite grupuri socioeconomice. 

14 Promovarea publicării unor fișe informative pe țară 
actualizate privind activitatea fizică benefică pentru sănătate, 
precum și colectarea, schimbul de bune practici și punerea 
în aplicare a acestora (cum ar fi inițiativa de a le permite 
medicilor să prescrie activități fizice și de a-i încuraja să facă 
acest lucru). În special, identificarea bunelor practici în cadrul 
măsurilor de promovare a sănătății și de prevenire a bolilor 
(combaterea lipsei activității fizice), eficace din punctul de vedere 
al costurilor, transmițând aceste informații Grupului de coordonare 
privind promovarea sănătății, prevenirea și gestionarea bolilor 
netransmisibile, și sprijinirea statele membre să pună în aplicare 
aceste practici.   

15 Realizarea unui studiu privind activitatea fizică la locul de 
muncă pentru a contribui la promovarea sănătății la locul de muncă.
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Comisarii Navracsics, Andriukaitis și Hogan convin asupra următoarei foi de parcurs:

Seminarul privind un stil de viață sănătos, organizat cu ocazia deschiderii Săptămânii 
europene a sportului 2017 la Tartu (Estonia), va avea un rol crucial în consolidarea 

coordonării dintre diferitele domenii de politică din cadrul Comisiei, în special pentru a 
aborda provocările societale, de sănătate și economice reprezentate de stilurile de viață 

nesănătoase, în special lipsa activității fizice.

Apelul de la Tartu pentru un stil de viață sănătos va fi prezentat organizațiilor sportive 
în cadrul unei reuniuni de experți privind activitatea fizică benefică pentru sănătate, care 

urmează să aibă loc în decembrie 2017.

Ateliere specifice privind un stil de viață sănătos vor avea loc la următoarele două forumuri 
ale UE pentru sport, în primăvara anului 2018 și 2019.

Progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a angajamentelor vor fi 
evaluate în cadrul unui seminar privind un stil de viață sănătos, care va fi organizat în a 

doua jumătate a anului 2019.
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