
DC\1089914FI.doc PE580.848v01-00

FI FI

Euroopan parlamentti
2014-2019

0033/2016

11.4.2016

KIRJALLINEN KANNANOTTO
työjärjestyksen 136 artiklan mukaisesti

eurooppalaiseen hunaja-aamiaiseen ja maailman mehiläispäivään

Franc Bogovič (PPE), Alojz Peterle (PPE), Patricija Šulin (PPE), 
Mairead McGuinness (PPE), Marijana Petir (PPE), Sofia Ribeiro (PPE), 
James Nicholson (ECR), Françoise Grossetête (PPE), Ivan Jakovčić 
(ALDE), Elisabeth Köstinger (PPE), Albert Deß (PPE), Paolo De Castro 
(S&D), Bronis Ropė (Verts/ALE), Rosa D’Amato (EFDD), Milan Zver 
(PPE), Romana Tomc (PPE), Igor Šoltes (Verts/ALE), Tanja Fajon (S&D) 
Ivo Vajgl (ALDE), Jozo Radoš (ALDE), Frédérique Ries (ALDE), 
György Hölvényi (PPE), Mark Demesmaeker (ECR), Pavel Poc (S&D), 
Anneli Jäätteenmäki (ALDE), Kateřina Konečná (GUE/NGL), 
Giovanni La Via (PPE), Benedek Jávor (Verts/ALE), Karl-Heinz Florenz 
(PPE), Bart Staes (Verts/ALE), Jo Leinen (S&D), Sirpa Pietikäinen (PPE), 
Vladimir Urutchev (PPE), Norbert Erdős (PPE), Annie Schreijer-Pierik 
(PPE), Marc Tarabella (S&D), Nicola Caputo (S&D), Lidia Senra 
Rodríguez (GUE/NGL), Tomáš Zdechovský (PPE), Dubravka Šuica 
(PPE), Viorica Dăncilă (S&D), Renata Briano (S&D), Mihai Ţurcanu 
(PPE), Miroslav Poche (S&D)

Raukeamispäivä: 11.7.2016



PE580.848v01-00 2/2 DC\1089914FI.doc

FI

0033/2016

Euroopan parlamentin työjärjestyksen 136 artiklan mukainen kirjallinen kannanotto 
eurooppalaiseen hunaja-aamiaiseen ja maailman mehiläispäivään1

1. Eläimet pölyttävät monet maailman maatalouskasveista ja noin 90 prosenttia 
luonnonvaraisista kasvilajeista, mikä on välttämätöntä elämän säilymiselle. Hyönteiset, 
pääosin mehiläiset, ovat merkittävä pölyttäjäryhmä, ja maailman hyönteispölytyksen 
taloudelliseksi arvoksi arvioidaan noin 153 miljardia euroa. 

2. Viime vuosien laajat mehiläiskuolemat ja yhdyskuntien heikentyminen ovat 
varoitusmerkki siitä, ettei mehiläisten olemassaoloa voida pitää itsestään selvänä. Myös 
luonnonvaraisten pölyttäjien määrä ja monimuotoisuus ovat osoittaneet huonontumisen 
merkkejä eri puolilla maailmaa Eurooppa mukaan lukien.

3. Muun muassa Sloveniassa, Unkarissa, Romaniassa, Tšekissä ja Itävallassa meneillään 
olevan hunaja-aamiaisprojektin tavoitteena on lisätä esikouluikäisten ja koululaisten 
tietoisuutta mehiläisistä ja luonnosta. Eurooppalaista hunaja-aamiaista koskevaa aloitetta 
olisi tuettava projektin hyvien käytänteiden pohjalta, jotta näitä tavoitteita voitaisiin 
edistää kaikkialla unionissa.

4. Yksittäiset aloitteet eivät riitä. Tarvitaan laajempaa tukea, jotta 20. toukokuuta voitaisiin 
julistaa maailman mehiläispäiväksi ja sen kautta pitää esillä mehiläisten, mehiläishoidon, 
terveellisten ruokatottumusten ja paikallisten elintarvikkeiden merkitystä sekä kertoa 
näistä asioista niin lapsille kuin aikuisillekin.

5. Neuvostoa ja komissiota kehotetaan näin ollen harkitsemaan eurooppalaista hunaja-
aamiaista koskevan aloitteen edistämistä ja tukemaan pyrkimyksiä perustaa maailman 
mehiläispäivä, jotta voitaisiin lisätä yleistä tietoisuutta mehiläistensuojelun 
välttämättömyydestä maapallon elämän turvaamiseksi.

6. Tämä kannanotto ja allekirjoittajien nimet välitetään neuvostolle ja komissiolle.

1 Euroopan parlamentin työjärjestyksen 136 artiklan 4 ja 5 kohdassa määrätään, että jos parlamentin jäsenten 
enemmistö on allekirjoittanut kannanoton, kannanotto ja allekirjoittajien nimet julkaistaan pöytäkirjassa ja 
välitetään kannanotossa mainituille tahoille. Kannanotto ei kuitenkaan sido parlamenttia.


