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Schriftelijke verklaring, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van het 
Parlement, inzake het Europees honingontbijtinitiatief en de wereldbijendag1

1. Dieren bestuiven wereldwijd ongeveer 90 % van alle wilde plantensoorten en vele 
landbouwgewassen, wat essentieel is om leven mogelijk te maken. Insecten, vooral bijen, 
dragen aanzienlijk bij tot de bestuiving: de economische waarde van bestuiving door 
insecten bedraagt naar schatting 153 miljard EUR wereldwijd. 

2. De massale bijensterfte en de verzwakking van de bijenkolonies de laatste jaren zijn een 
duidelijke waarschuwing dat de aanwezigheid van bijen niet vanzelfsprekend is. Ook 
wilde bestuivers blijken in de hele wereld, Europa inbegrepen, steeds minder talrijk te 
worden, terwijl het aantal soorten dat voor bestuiving zorgt, terugloopt.

3. Uitgaand van de goede praktijken van het honingontbijtproject, dat momenteel loopt in 
landen als Slovenië, Hongarije, Roemenië, Tsjechië en Oostenrijk, en dat tot doel heeft het 
bewustzijn van kleuters en lagereschoolkinderen omtrent bijen en de natuur te verbeteren, 
moet het Europees honingontbijtinitiatief ondersteund worden om dit doel in de ganse EU 
te bevorderen.

4. Individuele initiatieven volstaan niet. Er is bredere steun nodig om 20 mei uit te roepen tot 
"wereldbijendag", met de bedoeling het belang van honingbijen, imkerij, gezonde 
eetgewoonten en lokaal voedsel te promoten, en kinderen en volwassenen over deze 
onderwerpen te informeren.

5. De Raad en de Commissie worden daarom gevraagd het Europees honingontbijtinitiatief 
te promoten en de inspanningen voor een wereldbijendag te ondersteunen, teneinde de 
bevolking meer bewust te maken van de noodzaak van bijenbescherming om het bestaan 
van leven op aarde te verzekeren.

6. Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de Raad en 
de Commissie.

1 Overeenkomstig artikel 136, leden 4 en 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door 
de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de 
notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende 
werking.


