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Писмена декларация, внесена съгласно член 136 от Правилника за дейността на
Европейския парламент, относно насърчаване на използването на биологични
продукти в столовите1

1. Гарантирането на това възможно най-много хора да имат достъп до здравословна
храна следва да бъде приоритет за Европейския съюз.
2. Ето защо Комисията е призована да проучи осъществимостта на изменение на
Регламент (ЕС) № 1306/2013 по отношение на схемата за помощ за предлагане на
плодове и зеленчуци, банани и мляко в училищата с оглед на въвеждането на
изискване всички тези продукти да бъдат с биологичен произход, като се насърчава
закупуването на местни или регионални продукти и се гарантират къси вериги на
доставка.
3. Комисията е призована да си сътрудничи с държавите членки с цел да се гарантира,
че до 2020 г. биологичните продукти с къси вериги на доставка, закупени на местно
и регионално равнище ще съставляват 30% от заявките на заведенията за
обществено хранене.
4. Институциите на ЕС са призовани да служат за пример в това отношение като
гарантират, че техните столови предлагат голям брой биологични продукти и
продукти с къси вериги на доставка.
5. Посредством общата селскостопанска политика (ОСП) Комисията е призована да
увеличи наличните ресурси, за да подпомогне земеделските стопани при
преминаването им към или поддържането на биологично земеделие и да си
сътрудничи с държавите членки при преследването на една и съща цел чрез
изпълнението на ОСП.
6. Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се
предава на Съвета и на Комисията.

Съгласно член 136, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността на Европейския парламент, в случай че
е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, декларацията се публикува в протокола от
заседанието заедно с имената на подписалите я и се предава на нейните адресати, без това да задължава
Парламента.
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