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Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με 
την προώθηση βιολογικών προϊόντων σε κυλικεία1

1. Η εξασφάλιση πρόσβασης σε υγιεινά τρόφιμα για όσο το δυνατόν περισσότερους 
ανθρώπους θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Η Επιτροπή καλείται, επομένως, να μελετήσει τη σκοπιμότητα τροποποίησης του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά το καθεστώς ενίσχυσης για τη διανομή 
οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανάνων και γάλακτος σε σχολεία, με στόχο την 
εισαγωγή υποχρέωσης να είναι όλα τα προϊόντα βιολογικά, να προωθείται η αγορά 
τοπικών και περιφερειακών προϊόντων και να εξασφαλίζεται ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού 
είναι βραχείες.

3. Η Επιτροπή καλείται να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη με στόχο να διασφαλιστεί ότι, έως 
το 2020, τα βιολογικά προϊόντα με βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού που αγοράζονται σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο αντιστοιχούν στο 30% των παραγγελιών σε 
εγκαταστάσεις συλλογικής εστίασης.

4. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ καλούνται να δώσουν το παράδειγμα στο πλαίσιο αυτό και να 
διασφαλίσουν ότι τα κυλικεία τους προσφέρουν μεγάλο ποσοστό βιολογικών προϊόντων 
με βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού. 

5. Η Επιτροπή, μέσω της κοινής γεωργικής πολιτικής, καλείται να αυξήσει τους διαθέσιμους 
πόρους ώστε να βοηθήσει τους γεωργούς να υιοθετήσουν ή να διατηρήσουν μεθόδους 
βιολογικής γεωργίας, καθώς και να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για τον ίδιο στόχο 
μέσω της εφαρμογής της ΚΓΠ.

6. Η παρούσα δήλωση διαβιβάζεται, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

1 Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν μια 
δήλωση προσυπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, καταχωρίζεται στα 
πρακτικά με τα ονόματα των προσυπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς όμως να δεσμεύει το 
Κοινοβούλιο.


