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Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Μέλι για πρόγευμα» και την 
παγκόσμια ημέρα των μελισσών1

1. Τα ζώα επικονιάζουν περίπου το 90 % των άγριων φυτικών ειδών και πολλές γεωργικές 
καλλιέργειες παγκοσμίως, γεγονός το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της 
ζωής. Τα έντομα, κυρίως οι μέλισσες, συμβάλλουν σημαντικά στην επικονίαση, με την 
οικονομική αξία της επικονίασης από τα έντομα να εκτιμάται σε περίπου 
153 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά. 

2. Οι μαζικοί θάνατοι μελισσών και η εξασθένιση των αποικιών κατά τα πρόσφατα έτη 
αποτελούν σαφή προειδοποίηση ότι οι μέλισσες δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως ένα 
δεδομένο φαινόμενο. Οι άγριοι επικονιαστές έχουν επίσης δείξει αρνητικές τάσεις σε ό,τι 
αφορά την αφθονία και τον όγκο τους σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της 
Ευρώπης.

3. Με βάση τις ορθές πρακτικές από το πρόγραμμα «Μέλι για πρόγευμα» που βρίσκεται υπό 
εξέλιξη σε χώρες όπως η Σλοβενία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Τσεχική Δημοκρατία και 
η Αυστρία, το οποίο αποσκοπεί να βελτιώσει την ευαισθητοποίηση των παιδιών 
προσχολικής και σχολικής ηλικίας όσον αφορά τις μέλισσες και τη φύση, θα πρέπει να 
υπάρξει ενίσχυση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Μέλι για πρόγευμα», με σκοπό την 
προώθηση αυτών των στόχων σε όλη την ΕΕ.

4. Μεμονωμένες πρωτοβουλίες δεν επαρκούν. Απαιτείται ευρύτερη στήριξη για την 
ανακήρυξη της 20ής Μαΐου ως «παγκόσμια ημέρα των μελισσών», με σκοπό την 
προώθηση της σημασίας των μελισσών και της μελισσοκομίας, των υγιεινών διατροφικών 
συνηθειών και των τοπικών προϊόντων διατροφής, καθώς και την εκπαίδευση των 
παιδιών και των ενηλίκων σε ό,τι αφορά τα εν λόγω ζητήματα.

5. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει ως εκ τούτου να κληθούν να εξετάσουν την 
προώθηση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Μέλι για πρόγευμα» και να υποστηρίξουν τις 
προσπάθειες για τη θέσπιση μιας παγκόσμιας ημέρας των μελισσών με σκοπό την αύξηση 
της ευαισθητοποίησης του κοινού όσον αφορά την ανάγκη διατήρησης των μελισσών 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ύπαρξη ζωής στη γη.

6. Η παρούσα δήλωση, διαβιβάζεται με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στο 
Συμβούλιο και την Επιτροπή.

1 Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν μια 
δήλωση προσυπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο καταχωρίζεται στα 
πρακτικά με τα ονόματα των προσυπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς όμως να δεσμεύει το 
Κοινοβούλιο.


