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Písemné prohlášení podle článku 123 jednacího řádu Parlamentu o nominaci kultury 
vína jako součást  nehmotného světového dědictví1 

1. výroba vína výrazně přispěla k založení prvních civilizací, stala se znamením naší identity 
a hraje významnou úlohu v náboženských a kulturních zvyklostech;

2. výroba vína se rozvíjela v souladu současně s expanzí římského impéria a několik 
hlavních vinařských oblastí vzniklo právě v tomto období;

3. víno je po staletí součástí stravy a kultury lidstva a je považováno za potravinu, jejíž 
zodpovědná konzumace je slučitelná se zdravým životním stylem;

4. výroba vína je charakteristickým prvkem některých regionů a má zásadní význam pro 
cestovní ruch; na některých strmých svazích je výroba vína jediným možným druhem 
zemědělské činnosti;

5. Unie podporovala a propagovala kulturu vína po celá desetiletí a snažila se zvyšovat 
kvalitu vína, neboť pro budoucnost tohoto odvětví je nezbytné, aby byla podpora EU 
zachována nebo dokonce zvýšena;

6. vyzývá proto Komisi, aby podporovala a propagovala nominaci vína jako součást 
nehmotného světového dědictví lidstva UNESCO;

7. toto prohlášení je spolu se jmény signatářů předáno Komisi.

1 Pokud v souladu s čl. 123 odst. 4 a 5 jednacího řádu prohlášení podepíše většina poslanců Parlamentu, 
prohlášení je zveřejněno v zápisu z jednání se jmény signatářů a zasláno adresátům, aniž by bylo pro Parlament 
závazné.


