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Oświadczenie pisemne na mocy art. 136 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w 
sprawie promowania produktów ekologicznych w stołówkach1

1. Zapewnienie jak największej liczbie osób dostępu do zdrowej żywności powinno być dla 
Unii Europejskiej priorytetem.

2. Wzywa się zatem Komisję do zbadania wykonalności zmiany rozporządzenia (UE) 
nr 1306/2013 w kwestii programów pomocy na rzecz dystrybucji owoców i warzyw, 
bananów i mleka w szkołach w celu wprowadzenia wymogu, aby były to produkty 
ekologiczne, wspierania zakupu produktów lokalnych lub regionalnych i zapewnienia 
krótkich łańcuchów dostaw.

3. Wzywa się Komisję do współpracy z państwami członkowskimi w celu zapewnienia, aby 
do 2020 r. produkty ekologiczne cechujące się krótkim łańcuchem dostaw i nabywane 
lokalnie i regionalnie stanowiły 30 % zamówień w zakładach żywienia zbiorowego.

4. Wzywa się instytucje UE do dawania przykładu w tym względzie poprzez dopilnowanie, 
aby znaczna część oferty ich stołówek składała się z produktów ekologicznych o krótkim 
łańcuchu dostaw. 

5. Wzywa się Komisję do zwiększenia, w ramach wspólnej polityki rolnej, zasobów 
przeznaczonych na pomoc dla rolników, którzy chcą przejść na rolnictwo ekologiczne lub 
takie praktyki utrzymać, oraz do współpracy z państwami członkowskimi w dążeniu do 
tego samego celu poprzez realizację wspólnej polityki rolnej.

6. Niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Radzie i 
Komisji.

1 Zgodnie z art. 136 ust. 4 i 5 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, jeżeli pod oświadczeniem podpisze się 
większość posłów do Parlamentu, jest ono publikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy i 
przekazywane adresatom, jednak nie jest ono wiążące dla Parlamentu.


