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Europa-Parlamentets beslutningsforslag om indførelse af en europæisk dag for 
middelhavskost

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A. der henviser til, at middelhavskost er den typiske fødevaremodel i de lande, hvor der 
dyrkes oliven, og er kendetegnet ved indtagelse af vegetabilske fødevarer, frisk fisk, 
ekstra jomfruolivenolie som hovedkilde til fedt, og et moderat forbrug af vin, kød og 
mejeriprodukter;

B. der henviser til, at middelhavskosten er kendetegnet ved årstidens produkter, lokale 
produkters kvalitet og af samvær;

C. der henviser til, at talrige videnskabelige undersøgelser viser en væsentlig reduktion af 
risikoen for hjerte-kar-, tumor- og neurodegenerative sygdomme og af den samlede 
dødelighed, og at de positive virkninger også er observeret hos befolkninger, der ikke 
bor i middelhavsområdet;

D. der henviser til, at på trods af de sundhedsmæssige fordele og anerkendelsen af 
UNESCO, som i 2010 medtog middelhavskost på liste over menneskehedens 
immaterielle aktiver, peger de seneste data på en gradvis svækkelse af 
middelhavskosten, hvilket er særlig tydeligt i Middelhavslandene; der er tale om en 
ernæringsmæssig ændring, der er en følge af socioøkonomiske ændringer, og som 
navnlig vedrører de yngre generationer;

E. der henviser til, at tiltrædelsen til middelhavskosten, som oprindeligt var typisk for 
landdistrikterne, som følge heraf i dag synes at være begrænset til befolkningsgrupper 
med bedre socioøkonomiske forhold;

1. af de grunde, der er anført ovenfor, anmodes der om, at der træffes passende initiativer 
for at sikre, at kendskabet til middelhavskost og dens sundhedsmæssige fordele spredes 
i Europa, herunder indførelsen af en "europæisk dag for kost i Middelhavsområdet".


