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 Fysisk inaktivitet, en stillasittande livsstil och ohälsosam kost 
utgör ett stort samhällsproblem i Europa, vilket får negativa 
konsekvenser för människors hälsa och välmående samt för 
ekonomin och sjukvården.

 Vetenskapliga rön visar att regelbunden motion förbättrar vår 
hälsa och vårt välmående medan avsaknad av sådan leder till 
dålig hälsa, särskilt senare i livet. Forskarna har också upptäckt 
att idrott har en tydlig inverkan på utbildningsresultat och 
framgång på arbetsmarknaden senare i livet. 

 Övervikten ökar, framför allt barnfetma, och en av de främsta 
orsakerna till detta är ohälsosam kost och fysisk inaktivitet.

 Välbefinnandet hos vuxna påverkas av dålig hälsa och övervikt, 
vilket leder till stora kostnader för individen och hela samhället. 
Statistiken visar att vuxna i denna grupp tenderar att tjäna 
mindre, har svårare att få ett arbete och löper större risk för 
socialt utanförskap. 

 Det är viktigt att utbilda barn och ungdomar om vikten av 
en sund och balanserad kost och motion så att de väljer en 
hälsosam livsstil som främjar deras hälsa.

 Vi behöver främja hälsosam mat och samtidigt trygga säker, 
hållbar och stabil tillgång till mat.

 Det är vanligare med ohälsosam kost och fysisk inaktivitet, 
utöver rökning och alkoholmissbruk, bland mindre privilegierade 
grupper i samhället. För att nå ut till och involvera dessa 
grupper krävs strategier och åtgärder. Strategierna kan i sin tur 
bidra till att minska risken för socialt utanförskap och leda till 
ett rättvisare samhälle.

 För att bidra till hälsosamma kostvanor och fysisk aktivitet 
är det viktigt att vidareutveckla samarbetet inom vård, idrott, 
utbildning och livsmedel.  

Kommissionärerna Tibor Navracsics, Vytenis Andriukaitis och Phil Hogan är 
överens om att vidta följande åtgärder under de kommande två åren :

1 Öka finansieringen av projekt som främjar fysisk aktivitet 
i kapitlet om idrott inom programmet ”Erasmus+” med en möjlig 
inriktning på särskilda miljöer, t.ex. skolor.

2 Uppmuntra kunskaps- och innovationsgrupperna som stöds 
av Europeiska institutet för innovation och teknik, EIT Health och EIT 
Food, för att utveckla och främja innovativa metoder som stöder 
och ökar kunskapen om fördelarna med en hälsosam livsstil.

3 Använda europeiska idrottsveckan för att uppmärksamma 
hälsosamma livsstilar, särskilt bland barn, äldre och människor från 
missgynnade bakgrunder.  

4 Uppmuntra en hälsosammare livsstil bland barn och 
ungdomar, främst genom att stödja samarbeten mellan skolor  
och idrottsklubbar.

5 Uppmärksamma EU:s program för frukt, grönsaker och mjölk 
i skolan som lanserades i augusti 2017 och som bidrar till att skapa 
hälsosammare kostvanor genom utdelning av jordbruksprodukter 
till skolor och en rad kompletterande pedagogiska insatser, t.ex. ett 
resurspaket för lärare.

6 Stödja kampanjer som lyfter fram hälsosamma kostvanor 
och ökar konsumtionen av frukt och grönsaker, t.ex. kampanjen 
”ät 5 om dagen”, genom årliga uppmaningar till försäljning av 
jordbruksprodukter.

7 Eftersträva samarbete mellan berörda avdelningar vid 
kommissionen för att samordna åtgärder som främjar hälsosamma 
livsstilar och tillhörande finansiering. 

8 Förbättra dialogen mellan hälso- och idrottsnätverk genom 
exempelvis gemensamma möten med nätverket av nationella 
kontaktpunkter för kost och fysisk aktivitet och högnivågruppen för 
kost och fysisk aktivitet, samt uppmuntra andra berörda avdelningar 

GEMENSAMMA ÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA  
HÄLSOSAMMA LIVSSTILAR

Europeiska idrottsveckan

Kommissionärerna Tibor Navracsics, Vytenis  
Andriukaitis och Phil Hogan konstaterar följande:



 

  

CONTACT: EAC-SPORT@ec.europa.eu

vid kommissionen att delta.  

9 Uppmärksamma hälsosamma livsstilar genom evenemang 
och konferenser som organiseras av kommissionen, t.ex. 
europeiska idrottsveckan, klustermötet för hälsofrämjande fysisk 
aktivitet som föreskrivs i EU-arbetsplanen för idrott 2017–2020, 
EU:s idrottsforum, internationella gröna veckan i Berlin och 
internationella jordbruksmässan i Paris.

10 Inkludera fysisk aktivitet som en prioritering för 
högnivågruppen av regeringsrepresentanter inom kost och fysisk 
aktivitet samt för EU:s plattform för kost, fysisk aktivitet och hälsa.

11 Upprätthålla en regelbunden dialog om hälsosamma livsstilar 
med Europaparlamentet, framför allt med utskottet för kultur och 
utbildning, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
samt den tvärpolitiska gruppen för idrott.

12 Identifiera lämpliga mekanismer inom kommissionens 
relevanta forum för att förbättra insamlingen av data om 
hälsoindikatorer och om insatser och åtgärder, i synnerhet sådana 
som är kopplade till fysisk aktivitet, ohälsosam kost, övervikt och 
hälsoresultat.

13 Fördjupa forskningen och samla in ny kunskap om människors 
attityder och vanor när det gäller hälsa samt om vad som påverkar 
deras val av livsstil och hur dessa påverkar de sociala följderna för 
olika socioekonomiska grupper. 

14 Främja offentliggörande av aktuella faktablad om 
hälsofrämjande fysisk aktivitet för varje land samt insamling, 
utbyte och genomförande av bra metoder, t.ex. initiativet att tillåta 
och uppmuntra allmänpraktiserande läkare att ordinera fysisk 
aktivitet. Detta innebär framför allt att identifiera bra metoder för 
kostnadseffektiv hälsoinformation och förebyggande av sjukdomar 
(med inriktning på fysisk inaktivitet), som vidarebefordras till 
styrgruppen för hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande åtgärder 
och insatser mot icke-smittsamma sjukdomar, samt att hjälpa 
medlemsstaterna att genomföra dessa åtgärder.  

15 Genomföra en studie om fysisk aktivitet på arbetsplatsen för 
att kunna bidra till hälsofrämjandet inom arbetslivet.
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Kommissionärerna Tibor Navracsics, Vytenis Andriukaitis och Phil Hogan är överens om 
följande plan:

Seminariet om hälsosamma livsstilar som organiseras under inledningen av 2017 års 
europeiska idrottsvecka i Tartu (Estland) kommer att vara avgörande för att stärka 

samordningen mellan olika politikområden inom kommissionen, och i synnerhet för att 
lösa de samhälleliga, ekonomiska och hälsorelaterade utmaningarna med ohälsosamma 

livsstilar, framför allt fysisk inaktivitet.

Tartu Call for a Healthy Lifestyle kommer att presenteras för idrottsorganisationer vid ett 
expertmöte om hälsofrämjande fysisk aktivitet som ska hållas i december 2017.

Vid EU:s två kommande sportforum, våren 2018 och 2019, kommer det anordnas specifika 
workshoppar om hälsosamma livsstilar.

De framsteg som har gjorts när det gäller genomförandet av åtaganden kommer att 
bedömas vid ett seminarium om hälsosamma livsstilar, som ska anordnas under andra 

halvåret av 2019.
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