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 telesna nedejavnost, sedeči življenjski slog in nezdrava prehrana 
v Evropi predstavljajo pomemben družbeni problem, ki negativno 
vpliva na zdravje in dobro počutje ljudi ter gospodarstvo in 
zdravstvene sisteme;

 znanstveni dokazi kažejo, da redna telesna dejavnost krepi 
zdravje in dobro počutje, njeno pomanjkanje pa vodi v slabo 
zdravje, zlasti pozneje v življenju. Znanstveniki so ugotovili tudi 
močan vpliv športa na izobrazbene dosežke in uspeh na trgu dela 
pozneje v življenju; 

 je vedno več debelosti, zlasti med otroki. Bistvo problema sta 
nezdrava prehrana in telesna nedejavnost;

 slabo zdravstveno stanje in debelost negativno vplivata na dobro 
počutje odraslih ter povzročata velike stroške tako posamezniku 
kot celotni družbi. Statistični podatki kažejo, da odrasli, ki jih 
ta stanja zadevajo, zaslužijo manj, težje najdejo delo in so bolj 
izpostavljeni tveganju družbene izključenosti. 

 je otroke in mladostnike pomembno izobraževati o pomenu 
zdrave in uravnotežene prehrane ter ustrezne telesne dejavnosti, 
da se jih spodbudi k zdravemu življenjskemu slogu, s čimer 
varujejo svoje zdravje;

 moramo poudarjati pomen zdrave prehrane, hkrati pa 
zagotavljati varno, trajnostno in stabilno oskrbo s hrano;

 sta poleg kajenja in zlorabe alkohola nezdrava prehrana in 
telesna nedejavnost bolj razširjena med prikrajšanimi v družbi. 
Politike in ukrepi morajo doseči in pritegniti te skupine. S tem 
bodo te politike prispevale k zmanjšanju družbene izključenosti 
in spodbujanju pravičnejše družbe;

 je za promocijo zdrave prehrane in telesne dejavnosti bistveno 
poglobiti sodelovanje med sektorji zdravja, športa, izobraževanja 
in živil. 

Komisarji Navracsics, Andriukaitis in Hogan so se dogovorili za sprejetje 
naslednjih ukrepov v naslednjih dveh letih :

1 povečanje finančnih sredstev za projekte spodbujanja telesne 
dejavnosti v okviru športne komponente programa Erasmus+, z 
morebitnim poudarkom na določenih področjih, na primer šolah;

2 spodbujanje skupnosti znanja in inovacij, ki jih podpira 
Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo v okviru pobud EIT za 
zdravo življenje (EIT Health) in hrano (EIT Food), pri pripravi in 
spodbujanju inovativnih pristopov k promociji in ozaveščanju o 
koristih zdravega življenjskega sloga;

3 spodbujanje zdravega življenjskega sloga, zlasti med otroki, 
starejšimi in ljudmi iz prikrajšanih okolij, z evropskim tednom športa;

4 spodbujanje zdravega življenjskega sloga med otroki in 
mladimi, zlasti s podpiranjem šol in športnih klubov pri ustvarjanju 
in poglabljanju partnerstev;

5 promocija evropske sheme šolskega sadja, zelenjave in mleka, 
ki je začela veljati avgusta 2017 in ki prispeva k oblikovanju bolj 
zdravega prehranjevanja z razdeljevanjem kmetijskih proizvodov 
šolam, in vrste spremljevalnih izobraževalnih dejavnosti, kot je 
sveženj gradiv za učitelje;

6 podpora kampanjam za promocijo zdravih prehranjevalnih 
navad ter povečanje uživanja sadja in zelenjave (na primer 
kampanja „5 na dan“) z letnimi razpisi za promocijo kmetijskih 
proizvodov;

7 sodelovanje med ustreznimi službami Komisije za usklajevanje 
ukrepov za spodbujanje zdravega življenjskega sloga in s tem 
povezanega financiranja;

8 spodbujanje dialoga med zdravstvenimi in športnimi mrežami, 
na primer s skupnimi sejami mreže nacionalnih informacijskih točk 
za telesno dejavnost in skupine na visoki ravni za prehrano in telesno 
dejavnost, ter spodbujanje drugih ustreznih služb Komisije k sodelovanju; 
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9 spodbujanje zdravega življenjskega sloga z dogodki in 
konferencami v organizaciji Komisije, kot so Evropski teden 
športa, tematska srečanja o telesni dejavnosti za krepitev zdravja, 
predvidenih v delovnem načrtu EU za šport za obdobje 2017–2020, 
športni forum EU, Mednarodni zeleni teden v Berlinu in Mednarodni 
kmetijski sejem v Parizu;

10 vključitev telesne dejavnosti med prednostne naloge skupine 
vladnih predstavnikov na visoki ravno za prehrano in telesno 
dejavnost ter evropske platforme o prehrani, telesni dejavnosti  
in zdravju;

11 reden dialog o zdravem načinu življenja z Evropskim 
parlamentom, zlasti z Odborom za kulturo in izobraževanje, 
Odborom za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter medskupino 
za šport;

12 določitev ustreznih mehanizmov za izboljšanje obstoječega 
zbiranja podatkov o kazalnikih zdravja pa tudi podatkov o posegih 
in ukrepih, zlasti tistih, povezanih s telesno dejavnostjo, nezdravo 
prehrano, debelostjo in rezultati na področju zdravja, v okviru 
ustreznih forumov Komisije;

13 poglobitev raziskav in zbiranje novega znanja o odnosu in 
navadah ljudi v zvezi z zdravjem ter o razlogih za njihove odločitve 
glede življenjskega sloga in kako te vplivajo na družbene rezultate 
različnih socialno-ekonomskih skupin; 

14 spodbujanje objave najnovejših informativnih pregledov držav 
o telesnih dejavnostih za krepitev zdravja ter spodbujanje zbiranja, 
izmenjave in izvajanja dobrih praks (kot je spodaj navedena 
pobuda, ki bo splošnim zdravnikom omogočila in jih spodbudila 
k predpisovanju telesne dejavnosti). Zlasti opredeljevanje dobrih 
praks za stroškovno učinkovite ukrepe za spodbujanje zdravja in 
preprečevanje bolezni (reševanje vprašanja telesne nedejavnosti) 
ter posredovanje teh informacij usmerjevalni skupini za spodbujanje 
zdravja, preprečevanje bolezni in upravljanje nenalezljivih bolezni ter 
pomoč državam članicam pri izvajanju teh praks;  

15 izvajanje študij o telesni dejavnosti na delovnem mestu, s 
katerimi bi prispevali k spodbujanju zdravja na delovnem mestu.

Tibor Navracsics
Evropski komisar za izobraževanje, 

kulturo, mlade in šport

Vytenis Andriukaitis
Evropski komisar za zdravje  

in varnost hrane

Phil Hogan
Evropski komisar za kmetijstvo  

in razvoj podeželja

Komisarji Navracsics, Andriukaitis in Hogan so se dogovorili o naslednjem načrtu dela:

Seminar o zdravem življenjskem slogu med otvoritvijo Evropskega tedna športa 2017 v 
Tartuju v Estoniji bo ključen za okrepitev usklajevanja med različnimi področji politike 

znotraj Komisije, zlasti za reševanje družbenih, zdravstvenih in gospodarskih izzivov 
nezdravega življenjskega sloga, zlasti telesne nedejavnosti;

Poziv iz Tartuja k zdravemu načinu življenja bo predstavljen na srečanju strokovnjakov o 
telesni dejavnosti za krepitev zdravja decembra 2017;

Na naslednjih dveh športnih forumih EU pomladi 2018 in 2019 bodo potekale posebne 
delavnice o zdravem življenjskem slogu;

Napredek pri izvajanju zavez bo ocenjen na seminarju o zdravem življenjskem slogu v drugi 
polovici leta 2019.
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