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Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la înființarea unei Zile 
europene a dietei mediteraneene

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât dieta mediteraneană este modelul alimentar tradițional al țărilor în care se 
cultivă măslini și se caracterizează prin consumul de alimente de origine vegetală, de 
pește proaspăt, de ulei de măsline extravirgin ca sursă principală de grăsime, și printr-un 
consum moderat de vin, carne și produse lactate;

B. întrucât dieta mediteraneană este caracterizată prin consumul de produse de sezon, 
locale și de calitate, într-o atmosferă plăcută;

C. întrucât numeroase studii științifice arată o reducere substanțială a riscului de boli 
cardiovasculare, de tumori și de boli neurodegenerative, precum și a mortalității totale, 
aceste efecte benefice fiind observate și la populații din afara zonei mediteraneene;

D. întrucât, în ciuda faptului că dieta mediteraneană este benefică pentru sănătate și a fost 
recunoscută de UNESCO, fiind inclusă în 2010 pe lista Patrimoniului imaterial al 
umanității, datele recente indică o îndepărtare progresivă de la această dietă, în special 
în țările mediteraneene. Este vorba de o modificare a alimentației provocată de 
schimbările socio-economice, care vizează în principal generațiile mai tinere;

E. întrucât, prin urmare, dieta mediteraneană, la origine specifică populației rurale, este în 
prezent adoptată de grupuri limitate de populație, care se bucură de condiții socio-
economice mai bune;

1. din motivele prezentate mai sus, se solicită luarea unor măsuri adecvate pentru a 
populariza în Europa dieta mediteraneană și beneficiile acesteia pentru sănătate, inclusiv 
prin înființarea unei „Zile europene a dietei mediteraneene”.


