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Schriftelijke verklaring, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van het 
Parlement, over de instelling van een Europese dag van het fruit1

1. Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) voorziet in een hoge 
mate van gezondheids- en consumentenbescherming via overheidsbeleidslijnen en 
educatieve en voorlichtingsactiviteiten, als aanvulling op nationaal beleid.

2. Fruit vormt een essentieel onderdeel van een gezond voedingspatroon. Dagelijkse 
consumptie van een voldoende hoeveelheid fruit kan chronische aandoeningen, zoals 
hartaandoeningen, kanker, diabetes en obesitas, helpen voorkomen en een tekort aan een 
aantal vitaminen en mineralen voorkomen en verminderen.

3. Aangezien de consumptie van fruit moet worden bevorderd door de overheden, moet er 
een Europese dag van het fruit worden ingesteld om hen hierbij te helpen en om Europese 
burgers te stimuleren meer fruit te eten.

4. De Commissie wordt verzocht 12 juli uit te roepen tot Europese dag van het fruit, teneinde 
de overheden te helpen bij de bevordering van de fruitconsumptie als onderdeel van het 
voedingspatroon van de Europese bevolking.

5. Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de Raad en 
de Commissie.

1 Overeenkomstig artikel 136, leden 4 en 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door 
de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de 
notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende 
werking.


