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Предложение за резолюция на Европейския парламент относно определянето на 
Европейски ден на средиземноморската диета

Европейският парламент,

– като взе предвид член 133 от своя правилник,

А. като има предвид, че средиземноморската диета е типичният хранителен модел на 
страните, в които се отглеждат маслини, и се характеризира с консумация на 
храни от растителен произход, прясна риба, студено пресовано маслиново масло 
като основен източник на мазнини, както и умерена консумация на вино, месо и 
млечни продукти;

Б. като има предвид, че средиземноморската диета се характеризира със сезонния си 
характер, качеството на местните продукти и общуването;

В. като има предвид, че многобройни научни изследвания показват значително 
намаляване на риска от сърдечносъдови, туморни и невродегенеративни 
заболявания, както и на общата смъртност, като благоприятно влияние се 
наблюдава и при населения извън района на Средиземноморието;

Г. като има предвид, че въпреки ползите за здравето и признанието от страна 
ЮНЕСКО, която през 2010 г. включи средиземноморската диета в списъка на 
нематериалното културно наследство на човечеството, последните данни 
свидетелстват за постепенно отдалечаване от тази диета, което е особено 
очевидно в средиземноморските държави; става дума за преход в областта на 
храненето, предизвикан от социално-икономическите промени и засягащ 
предимно по-младите поколения;

Д. като има предвид, че в резултат на това придържането към средиземноморската 
диета, която първоначално е била типична за селските общества, понастоящем 
изглежда се ограничава до групи от населението, разполагащи с по-добри 
социално-икономически условия;

1. призовава, поради гореизложените причини, да се предприемат подходящи 
действия за популяризирането в Европа на познанията за средиземноморската 
диета и ползите от него за здравето, включително като бъде определен 
„Европейски ден на средиземноморската диета“.


