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Declarație scrisă, în temeiul articolului 136 din Regulamentul de procedură, referitoare
la promovarea produselor organice în cantine1

1. Accesul la o alimentație sănătoasă și accesibilă pentru cât mai multe persoane ar trebui să
fie o prioritate a Parlamentului European.
2. Prin urmare, Comisia este invitată să examineze fezabilitatea modificării Regulamentului
(UE) nr. 1306/2013 în ceea ce privește mecanismele de ajutor pentru distribuția de fructe
și legume, banane și lapte în școli, cu scopul de a face obligatorie originea organică a
tuturor acestor produse și de a promova cumpărarea de produse locale sau regionale,
precum și lanțurile de aprovizionare scurte.
3. Comisia este invitată să colaboreze cu statele membre, pentru a se asigura că, până în
2020, produsele organice care au lanțuri scurte de aprovizionare și sunt achiziționate din
piețele locale și regionale reprezintă 30% din comenzile făcute de cantine.
4. Instituțiile UE sunt invitate să dea exemplu în acest sens, asigurându-se că restaurantele
lor oferă o proporție mare de produse organice cu lanțuri de aprovizionare scurte.
5. Comisia, prin intermediul politicii agricole comune, este invitată să mărească resursele
alocate fermierilor pentru a-i ajuta să treacă la agricultura ecologică sau să o continue,
precum și să colaboreze cu statele membre pentru realizarea acestui obiectiv prin
intermediul implementării PAC.
6. Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Consiliului și Comisiei.

În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European,
în cazul în care declarația este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, aceasta se publică în
procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze
Parlamentul.
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