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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie europejskiego dziedzictwa gastronomicznego: aspekty kulturowe i 

edukacyjne 

(2013/2181(INI)) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat 

żywności (COM(2008)40 final), 

– uwzględniając raport UNESCO z 2002 r. dotyczący odżywiania, 

– uwzględniając raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczący polityki 

żywieniowej dla szkół, 

– uwzględniając białą księgę pt. „Strategia dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych 

związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością” (COM(2007)0279), 

– uwzględniając konwencję UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego z dnia 17 października 2003 r., 

– uwzględniając art. 48 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji (A7-0000/2013), 

Aspekty edukacyjne 

A. mając na uwadze, że zarówno obecny, jak i przyszły stan zdrowia oraz samopoczucie 

ludności są w dużej mierze determinowane sposobem odżywiania; 

B. mając na uwadze, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w swojej ogólnoświatowej 

inicjatywie promocji zdrowia w szkole uznaje placówki oświatowe za ważną przestrzeń, 

w której zdobywa się wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat zdrowia i żywienia; 

C. mając na uwadze, że dzieciństwo to decydujący okres dla wyrobienia zdrowych nawyków 

i zdobycia wiedzy pozwalającej na przyjęcie zdrowego stylu życia oraz mając na uwadze, 

że szkoła jest jednym z miejsc, w których można skutecznie kształtować nawyki w 

długofalowej perspektywie; 

D. mając na uwadze, że placówki oświatowe dysponują miejscami oraz narzędziami, które 

mogą pomóc w zdobywaniu wiedzy na temat żywności oraz jej wykorzystywaniu, a także 

mogą służyć wpajaniu nawyków żywieniowych, które, w połączeniu z regularną, 

umiarkowaną aktywnością fizyczną, pozwolą na prowadzenie zdrowego stylu życia; 

E. mając na uwadze, że podczas spotkania europejskiej sieci fundacji na rzecz żywienia 

(European Nutrition Foundations Network) pt. „Odżywianie w europejskich szkołach: 

rola fundacji” stwierdzono potrzebę włączenia do programu nauczania wiedzy o żywieniu 
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oraz jednomyślnie postanowiono przedstawić tę potrzebę Parlamentowi Europejskiemu i 

Komisji; 

F. mając na uwadze, że celem europejskiego programu „Food at Schools” jest zapewnienie, 

by jedzenie serwowane w szkolnych stołówkach zawierało wszystkie niezbędne składniki 

zrównoważonej diety; 

Aspekty kulturowe 

G. mając na uwadze, że gastronomia stanowi połączenie wiedzy, doświadczenia, sztuki oraz 

rzemiosła, które pozwalają odżywiać się zdrowo i przyjemnie; 

H. mając na uwadze, że gastronomia stanowi część naszej tożsamości oraz jest istotnym 

elementem europejskiego dziedzictwa kulturowego;  

I. mając na uwadze, że konieczna jest ochrona rytuałów i zwyczajów związanych z 

gastronomią; 

J. mając na uwadze, że gastronomia stanowi jedną z najważniejszych form wyrazu 

kulturowego oraz mając na uwadze, że ten termin nie odnosi się jedynie do haute cuisine, 

lecz do wszelkich form kulinarnych w różnych regionach i w różnych warstwach 

społecznych, w tym również do form kuchni lokalnej; 

K. mając na uwadze, że gastronomię wiążą różne aspekty żywienia oraz że opiera się ona na 

trzech podstawowych filarach: zdrowiu, nawykach żywieniowych i przyjemności; 

L. mając na uwadze, że zwyczaje żywieniowe mieszkańców Europy stanowią bogatą 

spuściznę społeczno-kulturową, którą należy przekazywać z pokolenia na pokolenie oraz 

mając na uwadze, że szkoła, tak samo jak rodzina, jest idealnym środowiskiem do 

przekazywania tej wiedzy; 

M. mając na uwadze, że gastronomia staje się jednym z głównym powodów, dla których 

uprawiana jest turystyka, a wzajemne oddziaływanie pomiędzy turystyką, gastronomią i 

odżywianiem ma bardzo pozytywny wpływ na promocję turystyki; 

N. mając na uwadze, że gastronomia przyczynia się do promocji dziedzictwa wielu 

regionów; 

Aspekty edukacyjne 

1. wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia wiedzy o zdrowym odżywianiu i 

nawykach żywieniowych do programu nauczania, dzięki czemu stan zdrowia oraz 

samopoczucie ludności uległyby poprawie; 

2. podkreśla konieczność wzbogacenia programu nauczania o informacje dotyczące kultury 

kulinarnej, procesu przygotowania, produkcji, przechowywania i dystrybucji żywności, 

społeczno-kulturowego znaczenia żywności oraz praw konsumenta; 

3. zaznacza, że w niektórych państwach europejskich wiedza o odżywianiu znajduje się już 

w programach nauczania, a w innych nie jest obowiązkowa, jednak przekazuje się ją za 
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pomocą różnych środków, takich jak programy przygotowane przez władze lokalne czy 

podmioty prywatne; 

4. zwraca uwagę na potrzebę położenia większego nacisku na edukację dotyczącą 

odżywiania, odpowiednie żywienie w szkołach, a także uprawianie sportów i aktywność 

fizyczną w szkołach podstawowych i średnich w całej Europie; 

5. przypomina, że dobre odżywianie dzieci wpływa korzystnie na ich samopoczucie oraz 

ułatwia przyswajanie wiedzy; 

6. wskazuje, że nawyki żywieniowe wykształcone w dzieciństwie mogą wpływać na 

preferencje i wybory żywieniowe w dorosłym życiu; 

7. wzywa Komisję Europejską do wprowadzenia tematyki żywienia do programu Comenius 

(edukacja szkolna); 

8. zauważa, że w edukację w zakresie żywienia musi być zaangażowana rodzina, 

nauczyciele oraz wszystkie inne osoby odpowiedzialne za kształcenie; 

9. zwraca uwagę na przydatność technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) jako 

dobrego narzędzia do nauki; 

10. wzywa państwa członkowskie do zorganizowania odpowiednich szkoleń dla nauczycieli, 

dzięki którym będą mogli poprawnie przekazywać wiedzę o żywieniu w szkołach i na 

uczelniach; 

11. nakłania państwa członkowskie do wymiany wiedzy oraz dobrych praktyk w obrębie 

działań związanych z gastronomią oraz do wspierania wzajemnego poznawania 

gastronomii między regionami; 

Aspekty kulturowe 

12. podkreśla konieczność promowania różnorodności i jakości gastronomii europejskiej, 

stanowiącej część naszego dziedzictwa kulturowego; 

13. zaznacza, że dzięki gastronomii rozwijają się liczne sektory gospodarki, takie jak branża 

restauracyjna, turystyczna, rolno-spożywcza czy instytucje badawcze; 

14. przyjmuje z zadowoleniem inicjatywy mające na celu promocję europejskiego 

dziedzictwa gastronomicznego, takie jak lokalne i regionalne festiwale kulinarne; 

15. pochwala inicjatywy takie jak slow food, pozwalające docenić społeczne i kulturowe 

znaczenie jedzenia; 

16. domaga się od państw członkowskich sformułowania i wdrożenia polityki mającej na celu 

wzmocnienie pod względem jakościowym i ilościowym branży gastronomicznej oraz 

opierającej się na niej oferty turystycznej w ramach rozwoju kulturowego i gospodarczego 

różnych regionów; 

17. wzywa państwa członkowskie i Komisję Europejską do zajęcia się aspektami 
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kulturowymi gastronomii oraz do promowania nawyków żywieniowych, których celem 

jest zdrowie konsumentów i dostarczenie przyjemności płynącej z jedzenia; 

18. nakłania państwa członkowskie do współpracy i wspierania inicjatyw mających na celu 

zapewnienie wysokiej jakości, różnorodności i wyjątkowości produktów rzemieślniczych, 

lokalnych, regionalnych i krajowych, aby w ten sposób walczyć z ujednoliceniem, które w 

długofalowej perspektywie doprowadziłoby do zubożenia europejskiego dziedzictwa 

gastronomicznego; 

19. popiera wszelkie działania, które mogą podjąć państwa członkowskie i ich regiony, aby 

promować i chronić europejskie dziedzictwo gastronomiczne; 

20. sugeruje, by Komisja Europejska uwzględniła europejską gastronomię w swoich 

programach i inicjatywach kulturalnych; 

21. namawia państwa członkowskie, by – mając na względzie ochronę swoich tradycji i 

zwyczajów kulinarnych – ubiegały się o ich przyjęcie do konwencji UNESCO w sprawie 

ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego; 

22. zachęca, by europejskie miasta ubiegały się o tytuł Miasta Gastronomii UNESCO w 

ramach programu Sieć Miast Kreatywnych; 

o 

o  o 

23. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 

i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich. 
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UZASADNIENIE 

Za sprawą zmiany, która dokonuje się przez ostatnie lata, szeroko rozumiane odżywianie ma 

niezwykłe znaczenie dla współczesnych społeczeństw. 

 

Z jednej strony, aby zrealizować milenijne cele rozwoju, należy dołożyć dodatkowych starań 

w celu wyeliminowania głodu i braku wody pitnej – problemów, które w XXI wieku wydają 

się nie do pomyślenia. 

 

Z drugiej strony, dziwić może fakt, że w krajach rozwiniętych o odpowiednim poziomie 

zamożności braki w kulturze i/lub edukacji spowodowały, że niewłaściwe odżywianie stało 

się jedną z głównych przyczyn zachorowań i patologii, generując dodatkowe koszty 

ponoszone przez publiczną lub prywatną służbę zdrowia. 

 

W efekcie niewłaściwy sposób odżywiania jest najczęstszą przyczyną otyłości, anoreksji, 

chorób układu krążenia, cukrzycy, problemów gastrycznych itd. 

 

Co zrozumiałe, złe odżywianie to nie jedyny powód. Ze wszystkimi powyższymi 

schorzeniami w znacznej mierze wiążą się również brak aktywności fizycznej, spożywanie 

szkodliwych substancji, takich jak narkotyki, alkohol w nadmiernych ilościach czy papierosy 

oraz brak kontroli nad emocjami. 

 

Bez wątpienia jednak to niewłaściwe odżywianie jest głównym problemem. 

 

Aby uniknąć dodatkowych wydatków, na które nie mogą sobie pozwolić nawet najbardziej 

rozwinięte społeczeństwa, i pragnąc jednocześnie wyleczyć choroby i patologie wiążące się z 

niewłaściwym odżywianiem, należy koniecznie wprowadzić elementy wiedzy na temat 

żywności i żywienia, degustacje oraz elementy kultury kulinarnej do systemów nauczania 

poszczególnych krajów. 

 

Ponadto oczywiste jest, że kuchnia staje się coraz ważniejszą formą wyrazu artystycznego i 

kulturowego, że odżywianie i kuchnia lokalna odgrywają istotną rolę w podtrzymywaniu 

stosunków społecznych i rodzinnych oraz że satysfakcja płynąca z jedzenia jest nieodzowna 

nie tylko ze względu na doznania smakowe, ale również ze względów psychologicznych, 

stanowiąc kluczowy element równowagi psychicznej i emocjonalnej. 

 

Wreszcie gastronomia stała się niewątpliwie istotną częścią promocji turystyki, dzięki czemu 

turysta, poza wieloma innymi motywującymi aspektami, bierze pod uwagę ważny element, 

jakim jest oferta gastronomiczna. 

 

Jednak aby odżywianie oraz gastronomia spełniły rolę, jaka przypada im we współczesnych 

społeczeństwach, konieczne jest położenie większego nacisku na odpowiednią edukację i 

kulturę w tym względzie. 

 

Dlatego w społeczeństwach XXI wieku włączenie wiedzy o odżywianiu oraz edukacji 

kulinarnej do programów nauczania wszystkich państw europejskich jest absolutnie kluczowe 

i niezbędne. 
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Kwestią dużej wagi jest zatem stworzenie  przez Unię Europejską polityki mającej na celu 

upowszechnienie edukacji w zakresie żywienia oraz gastronomii. 

 

Bezsensowne wydaje się, by nasi studenci spędzali godziny, dni, miesiące, lata, ucząc się 

mnóstwa przedmiotów, a nie poświęcili potrzebnego czasu na nauczenie się czerpania z 

jedzenia pod każdym względem: odżywczym, żywieniowym, społecznym, kulturalnym, 

zmysłowym i gastronomicznym. 

 

Nie można poprzestać na edukacji teoretycznej, ponieważ zagadnienia dotyczące zmysłów 

wymagają wiedzy praktycznej. Dlatego poza nauką potrzebnej teorii koniecznością jest, by 

nasi uczniowie eksperymentowali i ćwiczyli smak, dotyk oraz węch, tak aby móc docenić 

zdrowe jedzenie także od strony zmysłowej. 

 

Nadrzędnym celem edukacji oraz kultury żywieniowej w XXI wieku musi być udowodnienie 

młodszym i starszym oraz przekonanie ich, że zdrowe i smaczne odżywianie jest nie tylko 

konieczne, ale i słuszne. 


