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Oświadczenie pisemne złożone zgodnie z art. 136 Regulaminu Parlamentu 
Europejskiego w sprawie europejskiej inicjatywy dotyczącej miodu na śniadanie oraz 
Światowego Dnia Pszczół1

1. Zwierzęta zapylają ok. 90% gatunków dzikich roślin i wiele upraw rolnych na całym 
świecie, co ma kluczowe znaczenie dla zachowania życia. Owady, głównie pszczoły, mają 
znaczący udział w zapylaniu, a wartość ekonomiczną tego procesu szacuje się na ok. 153 
mld EUR w skali globalnej;

2. masowe wymieranie pszczół i osłabienie kolonii w ostatnich latach ostrzegają wyraźnie, 
że nie można uznać pszczół za dane nam raz na zawsze. Również liczba dzikich zapylaczy 
na całym świecie, w tym w Europie, kurczy się, co z kolei wpływa negatywnie na ich 
rozmaitość;

3. na podstawie dobrych praktyk wypracowanych przy okazji projektu na rzecz miodu na 
śniadanie realizowanego m.in. w Słowenii, Rumunii, Republice Czeskiej, Austrii i na 
Węgrzech, którego celem jest poprawa wiedzy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym 
na temat pszczół i przyrody, należy poprzeć europejską inicjatywę dotyczącą miodu na 
śniadanie w celu propagowania tych celów w całej UE;

4. indywidualne inicjatywy są niewystarczające. Niezbędne jest szersze poparcie dla 
ogłoszenia 20 maja Światowym Dniem Pszczół, aby propagować znaczenie pszczół 
miodnych, pszczelarstwa, zdrowych nawyków żywieniowych i lokalnych produktów 
spożywczych, jak również edukację dzieci i dorosłych w tym zakresie;

5. w związku z tym wzywa się Radę i Komisję, by rozważyły propagowanie europejskiej 
inicjatywy dotyczącej miodu na śniadanie oraz wsparcie wysiłków na rzecz ustanowienia 
Światowego Dnia Pszczół w celu zwiększenia świadomości obywateli na temat potrzeby 
ochrony pszczół, aby zapewnić istnienie życia na ziemi;

6. niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Radzie i 
Komisji.

1 Zgodnie z art. 136 ust. 4 i 5 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, jeżeli pod oświadczeniem podpisze się 
większość posłów do Parlamentu, jest ono publikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy i 
przekazywane adresatom, jednak nie jest ono wiążące dla Parlamentu.


