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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Vyhlídky a výzvy pro odvětví včelařství EU
(2017/2115(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2011 o zdraví včel
a problémech v odvětví včelařství (2011/2108(INI)),

– s ohledem na závěry Rady pro zemědělství a rybolov (8606/11 ADD 1 REV 1) ke 
sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o zdraví včel (17608/10),

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a na stanovisko Výboru 
pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0163/2017),

A. vzhledem k tomu, že odvětví včelařství je nedílnou součástí evropského zemědělství
a že zajišťuje více než 500 tisícům občanů Unie hlavní nebo vedlejší příjem; 

B. vzhledem k tomu, že význam odvětví včelařství je obrovský (přibližně 14,2 miliardy 
EUR ročně), neboť 84 % druhů rostlin a 76 % potravinové výroby závisí na opylování 
včelami, které kromě toho přispívají k zachování ekologické rovnováhy a ochraně 
biologické rozmanitosti v Evropě; 

C. vzhledem k tomu, že Evropská komise zaručila v roce 2004 podporu na vnitrostátní 
včelařské programy ve výši 32 milionů EUR, kterážto částka v roce 2016 vzrostla na 36 
milionů (3 tisíciny z celého rozpočtu SZP); 

D. vzhledem k tomu, že v uvedeném období se zvýšily stavy včelstev o 47,8 %, avšak 
unijní zdroje pouze o 12 %, tudíž dostupné zdroje Unie nejsou pro zachování stavů 
včelstev dostatečné;

E. vzhledem k tomu, že je třeba, aby včelaři provozovali svou činnost v souladu
s vykonávanými službami, odpovědně a odborně; 

F. vzhledem k tomu, že v několika členských státech rozlišuje daňová právní úprava mezi 
profesionálními včelaři a zájmovými včelaři (zájmoví jsou pak osvobozeni od daně), 
navzdory tomu, že je toto rozlišení na odborné úrovni neodůvodnitelné; 

G. vzhledem k tomu, že některé invazivní nepůvodní druhy, jako jsou kleštík včelí, 
lesknáček úlový, sršeň asijská a mor včelího plodu, ve značném rozsahu ničí stavy 
evropských včelstev a působí vážné škody včelařům; 

H. vzhledem k tomu, že zemědělci získávají podporu na obranu před kleštíkem včelím a že 
navzdory tomu se dodnes nepodařilo nad onemocněním zvítězit, protože neexistují 
účinné léčivé přípravky a činnost v oblasti výzkumu a vývoje je velmi chabá; 

I. vzhledem k tomu, že včelaři, zemědělští výrobci a ochránci životního prostředí rovněž 
očekávají, že v EU bude existovat jasné vědecké stanovisko ke všem nebezpečným 
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látkám a dalším faktorům, které ohrožují zdraví včel; 

J. vzhledem k tomu, že podle statistiky se odvětví včelařství v Unii rozvíjí, neboť
v uplynulých 15 letech vzrostl počet včelstev, zvýšilo se množství vyprodukovaného 
medu a rovněž i počet včelařů; 

K. vzhledem k tomu, že statistický nárůst je třeba přičíst na jedné straně postupnému 
navyšování na straně členských států, na druhé straně pak vyplývá ze zvláštní situace 
odvětví, neboť každý členský stát poskytuje údaje za období, kdy byly v daném roce 
počty včelstev nejvyšší; 

L. vzhledem k tomu, že po skončení zimy produkují včelaři v daném roce vždy méně 
medu kvůli podzimním a zimním ztrátám, přičemž míry ztrát mohou v některých 
členských státech dosáhnout i 50 %; 

M. vzhledem k tomu, že včelaři nikdy nevyužívají k produkci tolik včelstev, kolik jich 
vykazují statistické údaje, neboť producenti během roku obnovují počet včelstev – na 
úkor množství produkce; 

N. vzhledem k tomu, že nelze vysvětlit, proč se v některých státech zdvojnásobilo 
množství vyprodukovaného medu a vývoz medu, avšak přesto je EU soběstačná
v oblasti medu pouze z poloviny a míra soběstačnosti se nezvyšuje; 

O. vzhledem k tomu, že EU získává 25 % roční spotřeby medu, jakož i 60 % ročního 
dovozu medu z těchto států, kvůli čemuž jsou evropští včelaři v krizi; 

P. vzhledem k tomu, že o jedné třetině veškerého spotřebovaného medu spotřebitel ví, že 
se jedná o med vyrobený v EU; 

Q. vzhledem k tomu, že množství medu od roku 2001 stagnuje nebo klesá ve velkých 
včelařských oblastech planety kvůli špatné situaci v oblasti zdraví včel, zatímco v Číně 
množství medu roste o více než 80 % (o 200 tisíc tun); 

R. vzhledem k tomu, že z Číny se ročně dopraví do Unie asi 100 tisíc tun dovezeného 
medu, což je dvojnásobek množství dovezeného v roce 2002, navzdory tomu, že jinde 
na planetě počty včelstev klesají; 

S. vzhledem k tomu, že med je v celosvětovém měřítku třetím nejčastěji padělaným 
produktem a že padělání působí evropským včelařům vážné škody a představuje pro 
spotřebitele vážná zdravotní rizika; 

T. vzhledem k tomu, že podle odborníků problém s chloramfenikolem v roce 2002 u medu 
původem z Číny vyřešily vyvážející podniky nikoliv dodržováním pravidel, ale tím, že 
použily pryskyřičný filtr; 

U. vzhledem k tomu, že v prosinci 2015 Komise nařídila rozbory medu na centrální úrovni; 

V. vzhledem k tomu, že laboratorní zkoušky vzorků medu provedlo Společné evropské 
výzkumné středisko, které kromě jiného konstatovalo, že v případě 20 % vzorků 
odebraných na vnějších hranicích EU a v prostorách dovozců se jednalo o med 
padělaný; 
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W. vzhledem k tomu, že podle ustanovení Codexu Alimentarius, který platí i pro EU, je 
med přírodní produkt, do něhož nelze žádnou látku přidávat ani z něho odebírat, a že 
med nelze sušit mimo úl; 

X. vzhledem k tomu, že v důsledku ztráty rovnováhy, k níž došlo na evropském trhu
s medem, klesla pořizovací cena medu na konci roku 2016 ve státech EU s významnou 
produkcí medu (Rumunsko, Bulharsko, Španělsko, Portugalsko, Francie, Chorvatsko
a Maďarsko) na polovinu ceny v roce 2014, což uvrhlo evropské včelaře do bezútěšné 
situace; 

Y. vzhledem k tomu, že směrnice o medu (směrnice 2001/110/ES) stanoví, že je povinné 
uvádět stát původu, nicméně lze místo toho použít i zjednodušené označení, např. „směs 
medů ze zemí EU“, „směs medů ze zemí mimo EU“, jakož i „směs medů ze zemí EU
a ze zemí mimo EU“; 

Z. vzhledem k tomu, že řada balíren medu a obchodníků s medem dnes využívá tento 
způsob označování k tomu, aby zamlčela skutečnou zemi původu, protože stále 
informovanější kupující nedůvěřují potravinám pocházejícím z některých států; 

AA. vzhledem k tomu, že iniciativa „evropská medová snídaně“, jejíž provádění zahájilo 
Slovinsko a k níž se Maďarsko poprvé připojilo v roce 2014, sklidila velký úspěch; 

AB. vzhledem k tomu, že zapojení místních producentů do školních programů týkajících se 
medu sice obnáší dodatečné náklady, ale tyto náklady se v budoucnu mnohonásobně 
vrátí díky utváření názoru dětí zapojených do programu; 

AC. vzhledem k tomu, že roční míra spotřeby medu je v členských státech EU naprosto 
odlišná: zatímco v západoevropských členských státech činí průměrná spotřeba 2,5–2,7 
kg na hlavu, v Maďarsku jde například pouze o 0,7 kg na hlavu; 

AD. vzhledem k tomu, že med má pozitivní fyziologické účinky, zejména pokud jde
o zachování zdraví, je žádoucí podpora spotřeby medu a propagace medu ve všech 
členských státech EU; 

AE. vzhledem k tomu, že četné příklady samoorganizace dokládají, že med se v krátkých 
dodavatelských řetězcích mimořádně úspěšně prodává na trzích místních producentů, 
zejména pak biomed; 

AF. vzhledem k tomu, že další včelařské produkty, např. pyl, propolis, včelí vosk a mateří 
kašička též významně přispívají k pohodě občanů a rovněž plní důležitou úlohu ve 
zdravotnickém a kosmetickém průmyslu; 

Význam včelařství

1. domnívá se, že opylováním zemědělských plodin poskytují včely základní hospodářské 
služby, bez nichž by evropské zemědělství, zejména pak pěstování rostlin, v žádné 
podobě neexistovalo;

2. je toho názoru, že včelařství zásadně přispívá k zachování ekologické rovnováhy
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a ochraně biologické rozmanitosti, proto je třeba, aby se toto odvětví stalo jádrem 
společné zemědělské politiky;

3. domnívá se, že v budoucí zemědělské politice je zapotřebí zvýšit financování včelařství 
na úroveň vyšší, než je ta současná;

Unijní podpora včelařství

4. navrhuje, aby se zvýšil unijní rozpočet na vnitrostátní včelařské programy o 47,8 % ve 
srovnání s úrovní roku 2004, a to v souladu se skutečným zvýšením stavů včelstev, 
takže se na ně vydá ročně 47 milionů EUR;

5. vyzývá Komisi, aby mezi návrhy týkající se společné zemědělské politiky po roce 2020 
zařadila novou přímou podporu včelařům založenou na počtu včelstev;

6. domnívá se, že by bylo užitečné sdílet mezi členskými státy témata výzkumu, zejména 
výzkumu financovaného z prostředků EU, a získané znalosti v zájmu zabránění 
zdvojování úsilí;

7. vyzývá Komisi, aby přijala doporučení k zavedení jednotného a vysoce kvalitního 
základního a odborného včelařského vzdělávání v EU;

8. domnívá se, že v každém členském státě by bylo třeba zajistit včelařům osvobození od 
daně, a to s ohledem na zemědělský a ekologický význam jejich činnosti;

9. vyzývá členské státy, aby v zájmu usnadnění převozu včelstev zmírnily přísná přepravní 
pravidla platná pro včelaře, zejména pak aby povolily výjimku z povinnosti užívat 
tachograf i při vzdálenostech překračujících 100 km;

Záležitosti zdraví včel

10. domnívá se, že některé invazivní nepůvodní druhy, jako jsou kleštík včelí, lesknáček 
úlový (Aethina tumida), sršeň asijská a mor včelího plodu, působí vážné škody 
včelařům a způsobují úhyn včel ve značném rozsahu;

11. vyzývá Komisi, aby zapojila do výzkumů léčivých přípravků pro včely všechny 
zúčastněné farmaceutické firmy a vytvořila společnou IT platformu v zájmu sdílení 
nejlepších řešení a léčivých přípravků se zúčastněnými stranami;

12. uznává, že závěry monitorovacích šetření měřících situaci v oblasti zdraví včel, která 
provádí některé členské státy, jsou důležité a je třeba je sdílet s ostatními členskými 
státy a s Komisí;

13. vyzývá členské státy a regiony, aby všemi prostředky bránily místní a regionální 
plemena včel před nežádoucím šířením nepůvodních plemen, která byla na dané místo 
vysazena odjinud, nebo invazivních plemen;

14. vyzývá Evropský úřad pro bezpečnost potravin, aby na základě jasně stanoveného 
harmonogramu a za účasti ostatních dotčených agentur Unie provedl výzkumy 
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(laboratorní analýzy a pokusy v terénu) u každé látky nebo jiného faktoru, které jsou 
nebezpečné pro zdraví včel;

Účinný boj proti padělání medu

15. očekává od členských států a Komise, že donutí k dodržování právních předpisů Unie 
producenty medu ve třetích státech, kteří používají nepoctivé nástroje, jakož i balírny
a obchodníky s medem v Evropské unii, kteří vědomě smíchávají padělaný dovezený 
med s kvalitním evropským medem;

16. vyzývá Komisi, aby v zájmu odhalení padělání medu vyvinula účinné laboratorní 
analytické metody (např. zkouška nukleární magnetickou rezonancí), které jsou 
způsobilé k odhalení stále sofistikovanějších padělků;

17. navrhuje, aby byly pod unijní dohled v oblasti bezpečnosti potravin umístěny i závody 
na balení medu, které zpracovávají i dovezený med, čehož by se mohlo dosáhnout 
změnou nařízení (ES) č. 853/2004;

18. tím by se umožnilo umístit pod dohled Unie i balírny medu ve třetích státech,
v důsledku čehož by úřední audity zjistily, zda byl případně použit padělaný med,
a zajistily by jeho odstranění z potravinového řetězce;

19. očekává, že bude možné zajistit identifikaci medu vždy již po vyjmutí z úlu a jeho 
klasifikaci podle rostlinného původu, a to bez ohledu na to, zda se jedná o med domácí, 
nebo dovezený;

20. definice druhů medu lze v členských státech těžko stanovit, proto navrhuje definovat 
charakteristiky druhů medu na úrovni Unie, a sice doplněním směrnice o medu 
(2001/110/ES);

21. uznává praktický význam systému rychlé reakce pro potraviny, a proto vyzývá Komisi, 
aby zařadila zjevně padělaný med vždy na seznam RASFF;

22. žádá, aby Komise předložila návrh na začlenění medu do oblasti působnosti nařízení 
(ES) č. 853/2004;

23. vyzývá Komisi, aby co nejdříve zakázala distribuci medu filtrovaného přes pryskyřici, 
neboť takovýto med neobsahuje žádné biologicky hodnotné látky;

24. vyzývá Komisi, aby s ohledem na pravidla stanovená nařízením (EU) 2016/1036 
důkladně přezkoumala velkoobjemový dovoz medu z Číny, zejména pak fungování 
firem vyvážejících med pocházející z Číny, a zhodnotila kvalitu tohoto medu, poměr 
množství a úroveň prodejních cen na unijním trhu s medem;

25. vyzývá Komisi, aby v souladu s pravidly nařízení č. 882/2004/ES (později (EU) 
2017/625) nařídila na vnějších hranicích EU úřední odběr vzorků a zkoušky medu 
pocházejícího ze třetích zemí;

26. připomíná Komisi, že je právem spotřebitele znát místo původu každé potraviny, avšak 
označování „směs medů ze zemí EU“, „směs medů ze zemí mimo EU“, ale hlavně 
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„směs medů ze zemí EU a ze zemí mimo EU“ spotřebiteli původ medu zcela zatají;

27. požaduje, aby místo označení „směs medů ze zemí EU a ze zemí mimo EU“ bylo na 
štítcích uvedeno, ze kterého státu (ze kterých států) přesně med použitý v konečném 
produktu pochází, a to v takovém pořadí, v jakém je v konečném produktu daný med 
poměrně zastoupen;

28. podporuje, aby členské státy obdobně jako v případě masných a mléčných produktů 
stanovily povinnost uvádět místo původu medu a dalších včelařských produktů;

Med jako zdravá potravina ve veřejném vzdělávání

29. uznává a vítá iniciativu evropské medové snídaně a vyzývá členské státy, aby iniciativu 
medová snídaně začlenily do svého systému základního vzdělávání;

30. vyzývá Komisi, aby předložila návrh na 50% zvýšení roční podpory Unie těmto 
programům v zájmu řádného fungování těchto školních programů, jakož i v zájmu 
plného začlenění takových místních produktů, jako je med, stolní olivy a olivový olej;

Podpora spotřeby medu a propagace medu

31. žádá Komisi, aby vypracovala zprávu o míře spotřeby medu v EU a o spotřebitelských 
návycích;

32. vyzývá Komisi, aby vyčlenila z rozpočtu Unie na propagaci určitou částku na reklamu 
na unijní med na vnitřním trhu EU;

33. vyzývá Komisi, aby při jednáních o dohodách o volném obchodu označila med a jiné 
včelařské produkty za „citlivé produkty“;

34. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Odvětví včelařství je nedílnou součástí evropského zemědělství a zajišťuje více než 500 
tisícům občanů Unie hlavní nebo vedlejší příjem. Význam tohoto odvětví je mnohem větší, 
než na který lze usoudit z jeho příspěvku k hrubé hodnotě produkce hospodářství, neboť 84 % 
druhů rostlin a 76 % produkce potravin závisí na opylování včelami. Takto vytvořená 
hospodářská hodnota – která se v EU odhaduje na 14,2 miliardy EUR ročně – značně 
překračuje hodnotu vyprodukovaného medu. Význam včelařství spočívá jednoznačně
v zachování ekologické rovnováhy a v ochraně biologické rozmanitosti. Proto se domnívám, 
že v EU není dostatečně uznáván význam opylování a tato služba se považuje za 
samozřejmost, zatímco například v USA se ročně vynaloží na umělé opylování 2 miliardy 
EUR. Včelařství a včelaři tedy musejí stát v centru pozornosti společné zemědělské politiky 
EU. Budoucí zemědělská politika Unie by pak ve srovnání s tou současnou měla zvýšit 
prioritu včelařství a jeho financování.

Včelaři vykonávající svou činnost v EU jsou dnes ve složité situaci, neboť jim jejich 
hospodaření ztěžuje řada faktorů.

1. Zdaleka největším problémem je šíření padělaného medu na vnitřním trhu EU, kvůli 
kterému především ve státech s velkou produkcí medu, jako je Rumunsko, Bulharsko, 
Španělsko, Portugalsko, Francie, Chorvatsko a Maďarsko, klesla nákupní cena medu na konci 
roku 2016 na polovinu nákupní ceny v roce 2014. To uvrhává evropské včelaře do beznadějné 
situace. Med je ostatně ve světovém měřítku třetím nejčastěji padělaným produktem, proto 
musíme proti padělání medu bojovat nejen v zájmu ochrany unijních včelařů, ale též z důvodů 
ochrany spotřebitele, ba i ze zdravotních důvodů. Padělání se týká prakticky veškerého medu 
dováženého do EU, zejména produktů dovezených z Číny. Podle statistiky se dnes v Číně 
vyprodukuje 450 tisíc tun medu, což je víc medu, než kolik v součtu vyprodukují největší 
producenti na planetě: EU, Argentina, Mexiko, USA a Kanada, a toto množství medu podle 
odborníků prostě nemůže pocházet ze včelařské činnosti. V návaznosti na iniciativu, jež 
vznikla na maďarskou žádost na zasedání ministrů pro zemědělství a rybolov v prosinci 2015, 
nařídila Komise rozbory medu na centrální úrovni. Ty provedlo společné evropské výzkumné 
středisko, které kromě jiného konstatovalo, že 20 % vzorků medu odebraných na vnějších 
hranicích EU a v provozovnách dovozců bylo padělaných. Ze zdravotního hlediska vyvolává 
obavy především to, že podle odborníků výrobci čínského medu vyřešili problém
s chloramfenikolem z roku 2002 nikoliv tím, že začali dodržovat pravidla, ale tím, že použili 
pryskyřičný filtr, avšak v takovém „medu“ nejsou žádné biologicky hodnotné látky, tudíž jej 
nelze nazývat medem, spíše jakýmsi sirupem. Tento med některé podvodné balírny medu
a obchodníci s medem v členských státech vylepšují přidáním kvalitního evropského medu
a opatřují označením „směs medů ze zemí EU a ze zemí mimo EU“, jak umožňuje směrnice 
2001/110/ES o medu, což má pro spotřebitele takovou informační hodnotu, jako by tam bylo 
napsáno „med nepocházející z Marsu“, tedy žádnou.

V zájmu uspokojivého napravení této neudržitelné situace očekávám, že členské státy
a Evropská komise donutí producenty medu ve třetích zemích, zejména některé čínské 
producenty medu, kteří používají nepoctivé nástroje, jakož i balírny a obchodníky s medem
v Evropské unii, kteří vědomě smíchávají padělaný dovezený med s kvalitním evropským 
medem, k dodržování právních předpisů Unie. Zejména doporučuji vyvinout laboratorní 
analytické metody (např. zkouška nukleární magnetickou rezonancí), které budou schopné 
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odhalit sofistikované padělky, dále umístit pod dohled Unie v oblasti bezpečnosti potravin
i balírny medu ((ES) č. 853/2004), které rovněž zpracovávají dovezený med, jakož i zajistit, 
aby med byl identifikovatelný již po vyjmutí z úlu a aby jej bylo možné klasifikovat podle 
rostlinného původu. Dále žádám o definice charakteristik druhů medu na úrovni Unie, 
zařazení zjevně padělaného medu na seznam RASFF, úplný zákaz používání technologie 
pryskyřicového filtru, jakož i úřední odběr vzorků medu pocházejícího ze třetích zemí na 
vnější hranici EU a kontrolu těchto vzorků. Úhelným kamenem pro řešení problému by bylo, 
kdyby místo označení „směs medů ze zemí EU a ze zemí mimo EU“ bylo na štítcích uvedeno, 
ze kterého státu (ze kterých států) přesně med použitý v konečném produktu pochází, a to
v takovém pořadí, v jakém je v konečném produktu daný med poměrně zastoupen;

2. Vážné problémy rovněž působí včelařům různé nákazy zvířat. Tyto invazivní nepůvodní 
druhy, jako jsou kleštík včelí, lesknáček úlový (Aethina tumida), sršeň asijská a mor včelího 
plodu, ve značném rozsahu ničí stavy evropských včelstev a působí vážné škody včelařům,
v důsledku čehož se řada producentů ocitla v úpadku. Nad kleštíkem včelím se dosud 
nepodařilo zvítězit, jelikož neexistují léčivé přípravky, které by tohoto parazita účinně hubily,
a současně výzkum a vývoj v této oblasti není dostatečný. Kromě toho se tají výsledky 
monitorovací činnosti členských států / jejich regionů, které se zaměřily na posuzování 
situace v oblasti zdraví včel a obsahují řadu důležitých informací, před ostatními členskými 
státy, Evropskou komisí a příslušnými agenturami Unie, jako je například Evropský úřad pro 
bezpečnost potravin.

Proto navrhuji, aby byly výsledky monitorovací činnosti členských států sdíleny s ostatními
členskými státy a s Evropskou komisí. V zájmu posílení výzkumu a vývoje vyzývám 
Evropskou komisi, aby zapojila do výzkumů všechny zúčastněné farmaceutické firmy
a vytvořila společnou IT platformu v zájmu sdílení nejlepších řešení a léčivých přípravků se 
zúčastněnými stranami. Koneckonců i včelaři, zemědělští výrobci a ochránci životního 
prostředí očekávají, že v EU bude existovat jasné vědecké stanovisko ke všem nebezpečným 
látkám a dalším faktorům, které ohrožují zdraví včel. Proto navrhuji požádat Evropský úřad 
pro bezpečnost potravin, aby na základě jasně stanoveného harmonogramu a za účasti 
ostatních dotčených agentur Unie (např. Evropské agentury pro chemické látky) provedl 
výzkumy u každé látky nebo jiného faktoru, které jsou nebezpečné pro zdraví včel.

3. Je třeba též přezkoumat unijní podporu včelařům. Zatímco mezi roky 2004 a 2016 stavy 
včelstev vzrostly o 47,8 %, rozpočet vnitrostátních včelařských programů se zvýšil pouze
o 12 %, ročně z 32 milionů na 36 milionů EUR. To představuje celkem 3 tisíciny rozpočtu 
SZP! Proto by bylo třeba zvýšit unijní rozpočet pro vnitrostátní včelařské programy o 47,8 %, 
což činí 47 milionů EUR ročně. Tuto částku lze snadno z rozpočtu vyšetřit. Kromě toho by 
bylo záhodno přemýšlet o začlenění nové přímé podpory včelařům, založené na počtu 
včelstev, do zemědělské politiky po roce 2020. Dále by k prosperitě včelařů významně přispěl 
výzkum a vývoj v oblasti včelařství, základní a odborné vzdělávání včelařů, jakož i některé 
úlevy v oblasti daňové politiky (např. osvobození včelařských činností od daně). 

4. Med jakožto zdravou potravinu by bylo třeba propagovat ve veřejném vzdělávání dětí. 
Výborným příkladem takovéto propagace je iniciativa „evropská medová snídaně“, 
zorganizovaná Slovinci a již převzatá řadou dalších členských států, kterou by bylo záhodno 
rozšířit po celé EU. Kromě toho skýtají školní programy také vynikající způsob, jak začlenit 
cíle v oblasti formování názorů na med. Proto podporuji zvýšení unijního rozpočtu na tyto 
školní programy.
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5. Významná je též propagace medu v rámci EU, neboť míra roční spotřeby medu není 
uspokojivá: průměrná roční spotřeba 2,5–2,7 kg na hlavu v západoevropských členských 
státech je sice poměrně přijatelná, ale tato hodnota například pro Maďarsko činí pouze 0,7 kg 
na hlavu ročně, což je málo. Považuji za nutné požádat Evropskou komisi, aby vypracovala 
zprávu o míře spotřeby medu v EU a o spotřebitelských návycích. Dále vybízím členské státy, 
aby všemi nástroji, zejména intenzivní podporou z programů rozvoje venkova zaměřených na 
krátké dodavatelské řetězce, podporovaly místní a regionální prodej medu, zejména pak 
biomedu. V neposlední řadě si pak včelařské odvětví zaslouží, aby se EU ve vyšší míře 
zabývala jeho ochranou během vyjednávání o dohodách o volném obchodu a aby byly med
a jiné včelařské produkty označeny za „citlivý produkt“.
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