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Писмена декларация, внесена съгласно член 136 от Правилника за дейността на
Европейския парламент, относно определянето на Европейски ден на плодовете1

1. Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) предвижда високо
равнище на защита на здравето и потребителите чрез обществени политики и
информационни и образователни дейности, които следва да допълват националните
политики.
2. Плодовете са основен компонент на здравословното хранене. Достатъчната им
ежедневна консумация би помогнала за предотвратяване на хронични заболявания
като сърдечна болест, рак, диабет и затлъстяване, както и за предотвратяване и
намаляване на недостига на микроелементи.
3. Като се има предвид необходимостта публичните органи да насърчават
консумирането на плодове и с цел да им се помогне в изпълняването на тази задача,
както и да се стимулират европейските граждани да ядат повече плодове, следва да
бъде определен Европейски ден на плодовете.
4. Комисията се призовава да определи 12 юли за Европейски ден на плодовете, с цел
да помогне на публичните органи да насърчават консумирането на плодове като
част от храненето на европейците.
5. 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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