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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la patrimoniul gastronomic european: aspecte culturale și educative  

(2013/2181(INI)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere raportul privind propunerea de regulament al Parlamentului European și 

al Consiliului privind informarea consumatorilor referitoare la produsele alimentare 

(COM(2008)40), 

– având în vedere raportul UNESCO din anul 2002 privind nutriția,  

– având în vedere raportul OMS intitulat „Politica în materie de alimentație și nutriție în 

școli”, 

– având în vedere Cartea albă intitulată „Strategie pentru Europa privind problemele de 

sănătate legate de alimentație, excesul de greutate și obezitate” (COM(2007)0279), 

– având în vedere Convenția din 17 octombrie 2003 pentru protejarea patrimoniului cultural 

intangibil al UNESCO, 

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație (A7-0000/2013), 

Aspecte educative 

A. întrucât starea de sănătate și bunăstarea populației, atât prezente, cât și viitoare, sunt strâns 

condiționate de tipul de alimentație; 

B. întrucât OMS, în cadrul inițiativei sale globale privind sănătatea în școli, consideră că 

instituțiile de învățământ reprezintă un spațiu semnificativ pentru achiziționarea de 

cunoștințe teoretice și practice cu privire la sănătate și nutriție; 

C. întrucât copilăria reprezintă o perioadă determinantă pentru inculcarea comportamentelor 

sănătoase și a cunoștințelor pentru a adopta un stil de viață sănătos și întrucât școala 

reprezintă unul dintre locurile în care se pot întreprinde acțiuni eficace pentru a modifica 

pe termen lung comportamentele; 

D. întrucât centrele școlare dispun de spații și de instrumente care pot contribui atât la 

cunoașterea și la folosirea alimentelor, cât și la crearea de comportamente alimentare care, 

alături de realizarea unei activități fizice moderate și constante, constituie un stil de viață 

sănătos; 

E. întrucât, la reuniunea rețelei europene a fundațiilor care se ocupă de nutriție (European 

Nutrition Foundations Network, ENF), reuniune cu tema „Alimentația în școlile din 

Europa: rolul fundațiilor”, s-a constatat necesitatea de a se introduce alimentația în 

programa școlară și s-a hotărât, în unanimitate, ca această problemă să fie adusă în atenția 
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unor organisme ca Parlamentul European și Comisia; 

F. întrucât programele europene „Food at Schools” (Alimentație în școli) încearcă să se 

asigure că mâncarea care se oferă în cantinele școlare conține toate elementele necesare 

pentru o alimentație echilibrată;  

Aspecte culturale 

G. întrucât gastronomia reprezintă totalul cunoștințelor, experiențelor, artelor și meseriilor 

care permit oamenilor să mănânce sănătos și în mod plăcut; 

H. întrucât gastronomia face parte din identitatea noastră, un element esențial al 

patrimoniului cultural european;  

I. întrucât este important să se păstreze ritualurile și obiceiurile care au legătură cu 

gastronomia; 

J. întrucât gastronomia este una dintre manifestările culturale cele mai importante ale ființei 

umane și întrucât prin acest termen nu trebuie să se înțeleagă numai așa-numita „haute 

cuisine” (bucătăria de lux), ci și toate expresiile culinare ale diverselor regiuni și pături 

sociale, inclusiv cele care au legătură cu bucătăria autohtonă; 

K. întrucât gastronomia se identifică cu diferitele aspecte ale alimentației și întrucât cei trei 

piloni fundamentali ai săi sunt sănătatea, obiceiurile alimentare și plăcerea; 

L. întrucât obiceiurile alimentare ale popoarelor europene sunt o moștenire socioculturală 

bogată pe care avem obligația de a o transmite din generație în generație și întrucât școlile, 

împreună cu familiile, sunt locul potrivit pentru dobândirea acestor cunoștințe; 

M. întrucât gastronomia devine una dintre principalele reclame în materie de turism și 

întrucât interacțiunea dintre turism, gastronomie și nutriție are un efect foarte benefic 

asupra promovării turismului; 

N. întrucât gastronomia contribuie la promovarea patrimoniului diferitelor regiuni, 

Aspecte educative 

1. solicită statelor membre să includă în planurile de educație cunoștințe despre alimentație, 

sănătatea nutriției și obiceiurile alimentare, ceea ce ar contribui la îmbunătățirea stării de 

sănătate și a bunăstării populației;  

2. în plus, semnalează că este necesar ca programa școlară să fie îmbogățită cu informații 

despre cultura gastronomică, procesul de preparare, producție, conservare și distribuire a 

alimentelor, influențele lor socioculturale și drepturile consumatorului;  

3. reamintește faptul că în unele țări europene nutriția este introdusă deja ca materie în 

programa școlară, în timp ce în alte state membre nu este materie obligatorie ca atare, ci se 

predă prin mijloace diferite, cum ar fi programele autorităților locale sau ale entităților 

private; 
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4. reamintește că este necesar ca educația referitoare la nutriție și la o alimentație corectă în 

școli, precum și practicarea sportului și a activității fizice trebuie consolidate în școala 

primară și secundară în întreaga Europă; 

5. reamintește faptul că o alimentație corectă a copiilor le crește bunăstarea și le 

îmbunătățește capacitatea de învățare; 

6. remarcă faptul că obiceiurile alimentare din copilărie pot influența preferințele și alegerea 

alimentelor la vârsta adultă; 

7. solicită Comisiei Europene să introducă domeniul nutriției în programul Comenius 

(educația școlară); 

8. remarcă faptul că în cadrul educației în materie de nutriție trebuie să se conteze pe 

participarea familiei, a profesorilor, a comunității educaționale și a tuturor profesioniștilor 

implicați în educație; 

9. subliniază utilitatea tehnologiilor informației și comunicației (TIC) pentru învățare, drept 

un instrument pedagogic util; 

10. cere statelor membre să asigure o formare adecvată a profesorilor pentru ca aceștia să 

poată preda corect în școli și universități „științele alimentației”; 

11. cere statelor membre să facă schimb de cunoștințe și de bune practici în materie de 

activități legate de gastronomie prin intermediul educației și să facă posibilă cunoașterea 

gastronomică între diferitele regiuni; 

Aspecte culturale 

12. subliniază necesitatea de a răspândi varietatea și calitatea gastronomiei europene, care 

face parte din patrimoniul nostru cultural;  

13. subliniază faptul că gastronomia este un instrument pentru dezvoltarea unor sectoare 

economice vaste, atât în industrie, cât și în alimentația publică, turism, sectorul 

agroalimentar și cercetare, printre altele;  

14. salută inițiativele destinate promovării patrimoniului gastronomic european, cum sunt 

târgurile și festivalurile gastronomice locale și regionale; 

15. salută inițiative precum „Slow Food”, care permit tuturor persoanelor să învețe să 

aprecieze importanța socială și culturală a hranei; 

16. cere statelor membre să elaboreze și să pună în aplicare politici destinate îmbunătățirii 

calitative și cantitative a industriei gastronomice ca atare și în relația sa cu oferta turistică, 

în cadrul dezvoltării culturale și economice a diferitelor regiuni; 

17. cere statelor membre și Comisiei Europene să dezvolte aspectele culturale ale 

gastronomiei și să promoveze obiceiurile alimentare menite să păstreze sănătatea 

consumatorilor și care păstrează totodată plăcerea mâncatului; 
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18. cere statelor membre să colaboreze între ele și să sprijine inițiativele destinate păstrării 

calității ridicate, diversității, eterogeneității și caracterului unic al produselor artizanale, 

locale, regionale și naționale pentru a lupta împotriva omogeneizării care, pe termen lung, 

ar conduce la sărăcirea patrimoniului gastronomic european;  

19. sprijină inițiativele statelor membre și ale regiunilor acestora pentru a promova și a păstra 

patrimoniul gastronomic local; 

20. sugerează Comisiei Europene să includă gastronomia europeană în programele și 

inițiativele sale culturale; 

21. încurajează statele membre să solicite introducerea tradițiilor și practicilor lor 

gastronomice în Convenția pentru protejarea patrimoniului cultural intangibil a UNESCO 

pentru a contribui la păstrarea acestora; 

22. sugerează orașelor europene să își depună candidatura pentru titlul de oraș gastronomic al 

UNESCO în cadrul rețelei orașelor creative. 

o 

o  o 

23. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Evoluția care a avut loc în ultimii ani a relevat faptul că alimentația, în înțelesul ei cel mai 

amplu, are o importanță extraordinară în societatea actuală. 

 

Pe de o parte, în cadrul Obiectivelor Mileniului, trebuie să se depună eforturi mai mari pentru 

a eradica foametea și problemele legate de apa potabilă în toate țările care încă mai suferă din 

cauza acestui flagel al umanității, absolut inadmisibil în secolul al XXI-lea.  

 

Însă, pe de altă parte, este surprinzător faptul că în țări dezvoltate, cu niveluri economice 

acceptabile, din cauza lipsei de cultură și/sau de educație, alimentația s-a transformat într-o 

cauză fundamentală de boli și de patologii care generează costuri extrem de ridicate pentru 

sistemul sanitar public sau privat. 

 

Într-adevăr, o alimentație necorespunzătoare este principala cauză a obezității, anorexiei, 

bolilor cardiovasculare, diabetului, bolilor gastrice etc. 

 

Desigur, nu este vorba numai de alimentația necorespunzătoare. Printre cauzele pentru 

apariția tuturor acestor patologii se mai numără lipsa de exercițiu fizic, consumul de substanțe 

dăunătoare cum ar fi drogurile, alcoolul în exces sau tutunul, precum și lipsa de echilibru 

emoțional. 

 

Dar, fără îndoială, alimentația este elementul fundamental. 

 

Dacă se dorește evitarea cheltuielilor excesive și cu greu accesibile, inclusiv pentru societățile 

mai dezvoltate, pentru tratarea bolilor și a patologiilor derivate dintr-o proastă alimentație, 

este absolut indispensabil ca în sistemele de educație ale diferitelor țări să se introducă 

cunoștințe despre alimentație și nutriție, cunoștințe culinare și ateliere cu specific culinar, 

precum și cultura alimentației și gastronomiei. 

 

În plus, este evident faptul că gastronomia și bucătăria s-au transformat într-o formă de 

expresie artistică și culturală din ce în ce mai importantă; că alimentația și prepararea hranei 

reprezintă un sprijin fundamental pentru relațiile sociale și de familie și că, desigur, satisfacția 

dată de consumul alimentelor este indispensabilă din punct de vedere senzorial dar, de 

asemenea, din punct de vedere psihic, deoarece acesta este un element substanțial de echilibru 

psihologic și sentimental. 

 

În cele din urmă, este evident faptul că gastronomia s-a transformat într-un element esențial 

de promovare turistică și că, în cele din urmă, turistul, călătorul, atunci când se află în 

călătorie, pe lângă multe alte motivații, este întotdeauna interesat de un supliment esențial, 

reprezentat de oferta gastronomică. 

 

Însă, pentru ca alimentația-nutriția și alimentația-gastronomia să își îndeplinească rolul pe 

care îl au în cadrul societăților actuale, cel mai important este să existe o educație și o cultură 

adecvată în ceea ce privește această temă. 

 

Din acest motiv, este indispensabil ca, în societățile secolului al XXI-lea, sistemele de 
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educație din toate țările europene să cuprindă, în mod esențial și obligatoriu, cunoștințe despre 

alimentație și nutriție și despre educația gustului, mai precis educație în domeniul alimentației 

gastronomice. 

 

Din toate aceste motive, este de o importanță vitală ca Uniunea Europeană să dezvolte politici 

pentru educația în domeniul alimentației și gastronomiei. 

 

Nu este logic ca studenții din școlile noastre să își dedice ani, luni, zile și ore întregi pentru a 

studia o multitudine de materii și să nu își dedice timpul necesar pentru a învăța cum să 

mănânce, sub toate aspectele, nutriționale și dietetice, sociale și culturale, senzoriale și 

gastronomice. 

 

Și această educație nu poate fi pur teoretică, deoarece toate temele cu caracter senzorial 

necesită experiență și practică. Astfel, pe lângă acumularea cunoștințelor teoretice necesare, 

este indispensabil ca școlarii să experimenteze, să practice și să își educe gustul, simțul și 

mirosul, pentru a se putea bucura senzorial de o hrană care să fie, în același timp, sănătoasă. 

 

Obiectivul principal al educației și al culturii alimentare ale secolului al XXI-lea trebuie să fie 

să se demonstreze și să se convingă toți oamenii, mici și mari, că a mânca sănătos și 

respectând gastronomia este un lucru nu numai necesar, ci și posibil.  


