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Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de instelling van een Europese Dag 
van het mediterrane dieet

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A. overwegende dat het mediterrane dieet het typische voedselmodel is van de landen waar 
olijven worden geteeld en wordt gekenmerkt door de consumptie van voedsel van 
plantaardige oorsprong, verse vis, extra olijfolie van eerste persing als belangrijkste 
bron van vet en een matige consumptie van wijn, vlees en zuivelproducten;

B. overwegende dat seizoensproducten, lokale kwaliteitsproducten en gemoedelijkheid 
typisch zijn voor het mediterrane dieet;

C. overwegende dat uit tal van wetenschappelijke studies blijkt dat het risico op hart- en 
vaatziekten, tumoren en neurodegeneratieve ziekten, evenals het totale sterftecijfer sterk 
is gedaald, en dat deze gunstige ontwikkeling ook bij bevolkingsgroepen buiten het 
Middellandse Zeegebied zijn waargenomen;

D. overwegende dat ondanks de voordelen voor de gezondheid en de erkenning van de 
UNESCO, die in 2010 het mediterrane dieet in de lijst van immaterieel erfgoed van de 
mensheid heeft opgenomen, recente gegevens erop wijzen dat dit dieet geleidelijk aan 
minder wordt gevolgd, in het bijzonder in het Middellandse Zeegebied; overwegende 
dat deze verandering van voedselpatronen wordt beïnvloed door sociaal-economische 
veranderingen en vooral gevolgen heeft voor de jongere generaties;

E. overwegende dat hierdoor het mediterrane dieet, dat oorspronkelijk kenmerkend was 
voor plattelandsgemeenschappen, nu alleen toegankelijk lijkt te zijn voor 
bevolkingsgroepen met betere sociaal-economische omstandigheden;

1. dringt er om de hierboven uiteengezette redenen op aan dat passende maatregelen 
worden genomen om ervoor te zorgen dat in Europa bekendheid wordt gegeven aan het 
mediterrane dieet en aan de voordelen ervan voor de gezondheid, onder meer door het 
instellen van een "Europese Dag van het mediterrane dieet".


