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Skriftlig erklæring, jf. forretningsordenens artikel 136, om en Europæisk dag for 
honning til morgenmad og en International dag for bier1

1. Dyr bestøver omkring 90 % af vildtvoksende plantearter og mange landbrugsafgrøder på 
verdensplan, en proces af afgørende betydning for bevarelsen af livet på kloden. Insekter, 
fortrinsvist bier, bidrager i væsentlig grad til bestøvningen, og den økonomiske værdi af 
insektbestøvning anslås til ca. 153 mia. EUR globalt. 

2. De senere års udbredte død blandt bier og svækkelse af kolonier er en alvorlig påmindelse 
om, at eksistensen af bier ikke kan tages for givet. Vildtlevende bestøvere har også udvist 
negative udviklingstræk, for så vidt angår deres udbredelse og rigdom over hele verden, 
herunder i Europa.

3. Med udgangspunkt i bedste praksis fra projektet Honning til morgenmad, der er iværksat i 
flere lande, bl.a. Slovenien, Ungarn, Rumænien, Den Tjekkiske Republik og Østrig, og 
som har til formål at højne kendskabet blandt børnehave- og skolebørn til bier og naturen, 
bør der gives støtte til EU-initiativet Honning til morgenmad i den hensigt at fremme disse 
mål i hele EU.

4. Individuelle initiativer er ikke nok. Der er behov for bredere støtte til at udråbe den 20. 
maj til "International dag for bier" med det formål at slå et slag for honningbiens 
betydning, sunde spisevaner og lokalt producerede fødevarer samt til folkeoplysning af 
børn og unge om disse emner.

5. Rådet og Kommissionen opfordres derfor til at overveje at fremme EU-initiativet Honning 
til morgenmad og til at støtte bestræbelserne på at etablere en International dag for bier i 
den hensigt at højne offentlighedens bevidsthed om behovet for bevaring af bier med det 
formål at sikre eksistensen af liv på Jorden.

6. Denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne sendes til Rådet og 
Kommissionen.

1 I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 136, stk. 4 og 5, offentliggør Parlamentet, når et flertal af 
Parlamentets medlemmer har skrevet under på erklæringen, denne i protokollen med underskrivernes navne, og 
Parlamentet sender erklæringen til adressaterne, uden at denne dog er bindende for Parlamentet.


