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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

относно европейското кулинарно наследство: културни и образователни аспекти 

(2013/2181(INI)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид доклада относно предложението за регламент на Европейския 

парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на 

потребителите (СOM(2008)0040 окончателен), 

– като взе предвид доклада относно храненето на ЮНЕСКО от 2002 г., 

– — като взе предвид доклада на СЗО, озаглавен „Политика в областта на храните и 

храненето в училищата“, 

– като взе предвид Бялата книга относно „Стратегия за Европа по отношение на 

здравословните проблеми, свързани с храненето, наднорменото тегло и 

затлъстяването“(COM(2007)0279), 

– — като взе предвид Конвенцията за опазване на нематериалното културно 

наследство на ЮНЕСКО от 17 октомври 2003 г., 

– като взе предвид член 48 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по култура и образование (A7–0000/2013), 

Образователни аспекти 

А. като има предвид, че както настоящото така и бъдещото състояние на здравето и 

благосъстоянието на населението са силно повлияни от начина на хранене; 

Б. като има предвид, че СЗО в своята глобална инициатива за здраве в училищата 

счита, че образователните институции са пространство от голямо значение за 

придобиването на теоретични и практически познания в областта на здравето и 

храненето; 

В. като има предвид, че детството е определящ период за насаждане на предпочитания 

към здравословно поведение и знания с цел възприемане на здравословен начин на 

живот и че училището е едно от местата, където да се осъществяват ефективни 

действия за промяната на поведението в дългосрочен план; 

Г. като има предвид, че училищата разполагат с помещения и инструменти, които 

могат да допринесат както за опознаването и обработката на храните, така и за 

създаването на поведение на хранене, които – наред с извършването на умерена и 

постоянна физическа дейност – дават възможност за здравословен начин на живот; 

Д. като има предвид, че на срещата на Европейската мрежа на фондации за храненето 

(„European Nutrition Foundations Network“, ENF)) относно „ Храненето в училищата 
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в Европа: ролята на фондациите“ се посочи необходимостта от включване на 

храненето в учебната програма и се прие с единодушие органи като Европейският 

парламент и Комисията да се заемат с тази необходимост; 

Е. като има предвид, че програмите на ЕС „Храна в училищата“, се опитват да 

гарантират, че храната, която се предлага в училищните столове, съдържа всички 

елементи, необходими за балансиран хранителен режим;  

Културно измерение 

Ж. като има предвид, че гастрономията е съвкупност от знания, опит, изкуства и 

занаяти, които дават възможност за здравословно хранене с удоволствие; 

З. като има предвид, че гастрономията е част от нашата идентичност, съществен 

елемент на европейското културно наследство;  

И. като има предвид, че е важно да се запазят ритуалите и обичаите, свързани с 

гастрономията; 

Й. като има предвид, че гастрономията е една от най-важните културни прояви на 

човека, и че в рамките на този термин не следва да се включва единствено така 

наречената „висша кухня“, но и всички кулинарни изяви на различните региони и 

социални слоеве, включително и такива, свързани с местната кухня; 

К. като има предвид, че гастрономията се характеризира чрез различните аспекти на 

храненето и че неговите три основни стълба са здравето, хранителните навици и 

удоволствието; 

Л. като има предвид, че хранителните навици на европейските народи представляват 

богато социално-културно наследство, което сме длъжни да предаваме от поколение 

на поколение, и че училищата, наред със семействата, представляват идеално място 

за придобиване на тези познания; 

М. като има предвид, че кулинарията се превръща в един от основните притегателни 

аспекти за туризма и че взаимодействието между туризъм, гастрономия и хранене 

оказва много положително въздействие върху популяризирането на туризма; 

Н. като има предвид, че гастрономията допринася за насърчаването на културното 

наследство в различните региони; 

Образователно измерение 

1. отправя искане към държавите членки да включат в учебните програми познания за 

храненето, хранителното здраве и хранителните навици, тъй като това би 

спомогнало за подобряване на състоянието на здравето и благосъстоянието на 

населението;  

2. отбелязва необходимостта освен това от обогатяване на училищната учебна 

програма с информация за кулинарната култура, процеса на подготовка, 

производство, съхранение и разпространение на храни, социално-културните 
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въздействия и правата на потребителите;  

3. припомня, че в някои европейски държави храненето е вече включено в учебната 

програма, а в други не е задължителен предмет, но се осигурява чрез различни 

средства, като например чрез програми на местните органи или на частни субекти; 

4. отново изтъква, че е необходимо образованието в областта на правилното хранене в 

училищата, както и практикуването на спорт и физическа активност, да бъдат 

подобрени в началните и средните училища в цяла Европа; 

5. подчертава, че доброто хранене сред децата подобрява тяхното благосъстояние и 

повишава способността им за учене; 

6. отбелязва, че хранителните навици в детска възраст могат да окажат влияние върху 

предпочитанията и избора на храни в зряла възраст; 

7. призовава Европейската комисия да въведе областта на храненето в програмата 

„Коменски“ (за училищно образование); 

8. отбелязва, че образованието в областта на храненето следва да включва участието 

на семейството, учителите, образователната общност и всички специалисти, които 

участват в образованието; 

9. подчертава полезността на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) 

в обучението като добър инструмент за образоване; 

10. призовава държавите членки да осигурят подходящо обучение на преподаватели, 

които да могат да преподават добре „свързани с храненето науки“ в училищата и 

университетите; 

11. призовава държавите членки да обменят знания и най-добри практики при 

дейностите, свързани с гастрономията, посредством образованието и да насърчават 

опознаването на кулинарните традиции между различните региони; 

Културно измерение 

12. подчертава необходимостта от разпространяване на разнообразие и качество в 

европейската гастрономия, която е част от нашето културно наследство;  

13. отбелязва, че гастрономията е инструмент за развитието на широки икономически 

сектори, включително отрасли като ресторантьорство, туризъм, хранително-вкусова 

промишленост и научни изследвания, наред с други;  

14. приветства инициативите, насочени към насърчаване на европейското кулинарно 

наследство, като например панаири и местни и регионални фестивали; 

15. приветства инициативи като „Slow Food“ (бавна храна), които спомагат за това 

всички хора да се научат да ценят социалното и културното значението на храната; 

16. призовава държавите членки да разработят и прилагат политики, насочени към 
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подобряване в количествено и качествено отношение на хранително-вкусовата 

промишленост – сама по себе си и по отношение на нейната туристическа оферта – 

в рамките на културното и икономическото развитие на различните региони; 

17. призовава държавите членки и Европейската комисия да развият културните 

аспекти на гастрономията и да насърчават хранителни навици, целящи опазване на 

здравето на потребителите и същевременно запазване на удоволствието от 

храненето; 

18. призовава държавите членки да си сътрудничат и да подкрепят инициативи за 

поддържане на високо качество, разнообразие, разнородност и уникалност на 

традиционните продукти на местно, регионално и национално равнище, с цел борба 

с уеднаквяването, което в дългосрочен план би довело до обедняване на 

европейското кулинарно наследство; 

19. подкрепя инициативите, които държавите членки и техните региони биха могли да 

осъществят, с цел насърчаване и запазване на местното кулинарно наследство; 

20. предлага на Европейската комисия да включи гастрономията в своите европейски 

културни програми и инициативи; 

21. насърчава държавите членки да изискат включването на техните кулинарни 

традиции и практики в Конвенцията за опазване на нематериалното културно 

наследство на ЮНЕСКО, за да спомогнат за тяхното запазване; 

22. насърчава европейските градове да предложат своята кандидатура за кулинарен 

град на ЮНЕСКО в рамките на програмата Мрежа на творчески градове; 

o 

o  o 

23. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета 

и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

Развитието на положението в последните години подчерта, че храненето в най-широк 

смисъл е от изключително значение за съвременното общество. 

 

От една страна, в контекста на ЦХР е необходимо да се положат по-големи усилия за 

премахване на глада и проблемите с питейната вода във всички държави, които все още 

страдат от този бич на човечеството – нещо, което е абсолютно недопустимо в 21-ви 

век.  

 

Въпреки това от друга страна е учудващо, че в развитите страни с приемливо 

икономическо равнище, поради липса на култура и/или образование, храненето се е 

превърнало в основна причина за заболявания и патологични изменения, които 

генерират извънредни разходи за публично или частно здравеопазване. 

 

В действителност неправилното хранене е основната причина за затлъстяване, 

анорексия, сърдечносъдови заболявания, диабет, стомашни проблеми и др. 

 

Разбира се причината е не само неправилното хранене. Голямо влияние за всички тези 

патологии има липсата на физически упражнения, приемът на вредни продукти като 

наркотици, прекомерната употреба на алкохол или тютюн и липсата на емоционално 

равновесие. 

 

Но без съмнение храненето представлява ключов елемент. 

 

Ако искаме да избегнем допълнителни и скъпо струващи разходи, включително в по-

добре развитите общества, и за да излекуваме болестите и патологиите, произтичащи от 

неправилния хранителен режим, е абсолютно необходимо познанията за храненето и 

хранителните навици, изработването на вкус и знания и хранително-вкусовата култура 

да се включат в образователните системи на различните страни. 

 

Също така е ясно, че кулинарията, кухнята се е превърнала във все по-важна форма на 

творческа и културна изява; че храненето и пребиваването около масата са един от 

основните стълбове на социалните и семейните взаимоотношения и че 

удовлетвореността по време на хранене е, разбира се, от съществено значение от 

сетивна гледна точка, но също и от психологична гледна точка, тъй като храненето е 

съществен елемент за психологическото и емоционалното равновесие. 

 

На последно място е очевидно, че гастрономията се е превърнала в основен елемент на 

популяризирането на туризма и че, в крайна сметка, пътникът или туристът при своите 

пътувания, освен многото други мотиви, винаги има една съществена допълнителна 

мотивация – кулинарната оферта. 

 

Но, за да се даде възможност на храненето и гастрономията да отговорят на своята роля 

в днешните общества, най-важно е да се постигне образованост и култура в тази област. 

 

Ето защо изглежда наложително в обществата през 21-ви век познанията относно 
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храненето и възпитанието на вкуса, т.е. храненето и кулинарията, да се включат като 

абсолютно необходими и задължителни в образователната система на всички 

европейски държави. 

 

Поради това е от първостепенно значение Европейският съюз да разработи политики за 

образоване в областта на храненето и гастрономията. 

 

Няма смисъл нашите студенти да отделят години, месеци, дни и часове за изучаване на 

множество предмети, а да не посветят необходимото време да се научат да се хранят 

във всички отношения – хранително и диетично, социално и културно, сетивно и 

гастрономично. 

 

Това образование не може да бъде чисто теоретично, тъй като всички сетивни познания 

изискват опит и практика. Следователно наред с необходимите теоретични познания, 

от основно значение е нашите ученици да преживяват, практикуват и възпитават своите 

вкус, осезание и обоняние, с цел да могат да се наслаждават с всички сетива на храна, 

която същевременно е и здравословна. 

 

Основната цел на хранителното образование и култура в 21 век трябва да бъде да 

докаже и да убеди всички – малки и големи, че здравословното и вкусното хранене, 

освен задължителни, са и абсолютно съвместими. 


