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Declaração escrita, apresentada nos termos do artigo 136.º do Regimento, sobre a
iniciativa europeia relativa ao mel ao pequeno-almoço e o Dia Mundial das Abelhas1

1. Os animais polinizam cerca de 90 % das espécies de plantas silvestres e muitas culturas
agrícolas em todo o mundo, o que é essencial para a preservação da vida. Os insetos,
principalmente as abelhas, contribuem significativamente para a polinização, estimandose que o valor económico da polinização por insetos a nível mundial ascenda a
aproximadamente 153 mil milhões de euros.
2. O desaparecimento em massa das abelhas e o enfraquecimento das colónias ao longo dos
últimos anos constituem um claro aviso de que não devem ser dadas por adquiridas. A
abundância e a riqueza dos polinizadores selvagens apresentaram uma tendência negativa
em todo o mundo, incluindo na Europa.
3. Com base nas boas práticas do projeto «mel ao pequeno-almoço», que decorre em vários
países, nomeadamente na Eslovénia, na Hungria, na Roménia, na República Checa e na
Áustria com o objetivo de sensibilizar os alunos do ensino pré-escolar e escolar para a
importância das abelhas e da natureza, há que conceder apoio à iniciativa europeia relativa
ao mel ao pequeno-almoço, com vista a promover estes objetivos em toda a UE.
4. As iniciativas individuais não são suficientes. É necessário reunir um maior apoio para
declarar o dia 20 de maio o «Dia Mundial das Abelhas», a fim de promover a importância
das abelhas produtoras de mel, a apicultura, os hábitos alimentares saudáveis e os
produtos alimentares locais, bem como de educar as crianças e os adultos relativamente a
estas questões.
5. O Conselho e a Comissão são, por conseguinte, instados a examinar a possibilidade de
promover a iniciativa europeia relativa ao mel ao pequeno-almoço e a apoiar os esforços
realizados no sentido de instaurar um Dia Mundial das Abelhas, a fim de sensibilizar o
público para a necessidade de preservar as abelhas, por forma a assegurar a existência de
vida na Terra.
6. A presente declaração, com a indicação do nome dos respetivos signatários, é transmitida
ao Conselho e à Comissão.

1

Nos termos do artigo 136.º, n.os 4 e 5, do Regimento do Parlamento Europeu, uma declaração, se tiver recolhido
a assinatura da maioria dos membros que compõem o Parlamento, é publicada na ata, com a indicação do nome
dos respetivos signatários, e transmitida aos seus destinatários, sem vincular o Parlamento.
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