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Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 136 alusel esitatud kirjalik deklaratsioon 
Euroopa meega hommikusöögi ja ülemaailmse mesilaste päeva kohta1

1. Loomad tolmeldavad maailmas ligikaudu 90% looduslikest taimeliikidest ja paljusid 
põllumajanduskultuure, mis on elu säilitamiseks väga oluline. Putukatel, põhiliselt 
mesilastel, on tolmeldamisel suur roll, putukate tolmeldamise majanduslikku väärtust on 
ülemaailmselt hinnatud ligikaudu 153 miljardile eurole. 

2. Mesilaste massiline suremine ja mesilasperede kahanemine viimastel aastatel on selgeks 
hoiatuseks, et mesilased ei ole midagi iseenesestmõistetavat. Ka looduslike tolmeldajate 
puhul võib täheldada negatiivset kasvu- ja arvukuse trendi kogu maailmas, sealhulgas 
Euroopas.

3. Tuginedes headele tavadele, mis on omandatud muu hulgas Sloveenias, Ungaris, 
Rumeenias, Tšehhi Vabariigis ja Austrias käimas oleva meega hommikusöögi projekti 
raames, mille eesmärk on suurendada eelkooliealiste laste ja kooliõpilaste teadlikkust 
mesilastest ja loodusest, tuleks toetada Euroopa meega hommikusöögi algatust, et 
propageerida nimetatud eesmärke kogu ELis.

4. Üksikutest algatustest ei piisa. Vaja on laiemat toetust, et kuulutada 20. mai 
ülemaailmseks mesilaste päevaks, eesmärgiga propageerida meemesilaste, mesinduse, 
tervislike toitumisharjumuste ja kohalike toiduainete tähtsust ning harida lapsi ja 
täiskasvanud nimetatud valdkonnas.

5. Seetõttu kutsutakse nõukogu ja komisjoni üles kaaluma Euroopa meega hommikusöögi 
algatuse propageerimist ja toetama pingutusi ülemaailmse mesilaste päeva tähistamiseks, 
eesmärgiga suurendada üldsuse teadlikkust vajadusest kaitsta mesilasi, et tagada elu 
jätkumine Maal.

6. Käesolev deklaratsioon koos allakirjutanute nimedega edastatakse nõukogule ja 
komisjonile.

1 Vastavalt parlamendi kodukorra artikli 136 lõigetele 4 ja 5 avaldatakse deklaratsioon, kui sellele on alla 
kirjutanud parlamendi koosseisu enamus, protokollis koos allakirjutanute nimedega ja edastatakse adressaatidele; 
deklaratsioon ei ole parlamendi jaoks siiski siduv.


