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Declarație scrisă, în temeiul articolului 136 din Regulamentul de procedură, referitoare
la stabilirea unei Zile europene a fructelor1

1. În Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) se prevede un nivel ridicat de
protecție a sănătății și a consumatorilor atât prin politici publice, cât și prin activități de
informare și educare, care ar trebui să vină în completarea politicilor naționale.
2. Fructele reprezintă o componentă esențială a unei diete sănătoase. Consumul zilnic al unei
cantități suficiente de fructe poate contribui la prevenirea anumitor boli cronice, cum ar fi
bolile cardiovasculare, cancerul, diabetul și obezitatea, precum și la prevenirea și
remedierea anumitor deficiențe de micronutrienți ale organismului.
3. Având în vedere faptul că este necesar ca autoritățile publice să promoveze consumul de
fructe, ar trebui să se stabilească o Zi europeană a fructelor, pentru a sprijini autoritățile în
acest demers și a încuraja cetățenii europeni să consume mai multe fructe.
4. Comisia este invitată să desemneze ziua de 12 iulie ca „Zi europeană a fructelor”, pentru a
le permite autorităților publice să promoveze consumul de fructe, ca parte a dietei
cetățenilor europeni.
5. 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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