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Euroopa Parlamendi resolutsioon mesinduse olukorra kohta

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A. arvestades üldisi ülemaailmseid ja eriti Euroopa tasandi suuri raskusi mesinduses; 

B. arvestades mesinduse tervendavat mõju kogu ökosüsteemile ja eriti põllumajanduse 
ökosüsteemile;

C. arvestades vajadust säilitada bioloogiline mitmekesisus, millele mesindus aitab 
võõrtolmlemise näol oluliselt kaasa; 

D. arvestades, et Euroopa mesindusega tegeletakse juba ligikaudu tuhat aastat ja et see 
moodustab põllumajanduse kultuuripärandi täisväärtusliku osa;  

E. tuletades meelde meetoodete kasulikku mõju toitumise ja meditsiini seisukohast; 

F. arvestades Euroopa mee ja muude mesindussaaduste, nagu näiteks mesilaspiima, 
taruvaigu ja mesilasvaha mitmekesisust ja kõrget kvaliteeti tänu oskusteadmistele ning 
mitmekesisele kliimale; 

G. arvestades kolmandatest riikidest ühenduse turule imporditud toodete kõlvatut 
konkurentsi;

H. tuletades meelde mesilaste vähenemise tõsist ohtu, mis on tingitud õietolmu ja õienektari 
varude suurest vähenemisest;

I. tuletades meelde, et parasiidi Varroa spp. (mesilaste AIDS) jätkuv esinemine mesitarudes 
ja Nosema ceranae levimine on muu hulgas saanud alguse mesinduse sanitaarkriisist;

J. tuletades meelde, et 76% inimkasutuseks mõeldud toiduainete toodangust annab 
mesindustegevus; 

K. tuletades meelde, et 84% Euroopas kasvatatavatest taimeliikidest sõltub tolmeldamisest;

L. tuletades meelde, et liiga sageli vaadatakse biotsiidide kohaldamisel mööda nõuetest ja 
headest tavadest,  

1. peab oluliseks reageerida viivitamatult, sobivalt ja tõhusate vahenditega mesinduse 
sanitaarkriisile; 

2. on arvamusel, et tuleb vähendada kolmandatest riikidest pärinevate meetoodete kõlvatut 
konkurentsi, mis väljendub muu hulgas madalamates tootmiskuludes, eriti mis puudutab 
suhkru ja tööjõu hinda;
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3. kutsub komisjoni üles arendama teadusuuringuid mesilasi hävitavate parasiitide, haiguste 
ja nende tekkepõhjuste alal, eraldades täiendavaid eelarvevahendeid;

4. nõuab komisjonilt rohke õietolmu ja õienektariga ökoloogilise kompenseerimise alade 
loomist (näiteks kesamesindus) ning puhveralade loomist monokultuuride ümber;

5. nõuab, et komisjon edendaks ebapiisava tolmeldamise ohu vähendamiseks vajalikke 
meetmeid; 

6. nõuab, et komisjon tagaks pinnavete kvaliteedi kontrolli ja järelevalve, kuna mesilased 
reageerivad väga tundlikult mis tahes veekeskkonna seisundi halvenemisele;

7. nõuab, et komisjon analüüsiks, mis ulatuses on mesilaste suremus tingitud 
taimekaitsevahendite kasutamisest, nagu näiteks tiametoksaam, imidaklopriid, klotianidiin 
ja fiproniil, et võtta vajadusel asjakohaseid meetmeid, mis muu hulgas puudutavad 
nimetatud toodete lubamist;

8. ärgitab komisjoni tegema ettepanekut finantsabi vahendi kohta oma mesilaste suremuse 
tõttu raskustes olevatele ettevõtjatele;

9. soovib, et komisjon hõlmaks mesilaste haiguste alased teadusuuringud ja võitluse oma 
veterinaarpoliitikasse; 

10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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