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Declarație scrisă, în temeiul articolului 136 din Regulamentul de procedură al 
Parlamentului European, referitoare la Inițiativa europeană pentru miere la micul 
dejun și la Ziua Internațională a Albinelor1

1. Animalele polenizează aproximativ 90% din speciile sălbatice de plante și multe culturi 
agricole la nivel mondial, aspect esențial pentru protejarea vieții. Insectele, în principal 
albinele, contribuie mult la polenizare, valoarea economică a polenizării de către insecte 
fiind estimată la aproximativ 153 de miliarde EUR la nivel mondial. 

2. Moartea multor albine și reducerea coloniilor din ultimii ani reprezintă un semnal clar că 
existența albinelor nu ar trebui considerată garantată. Și în ceea ce privește numărul 
polenizatorilor sălbatici s-au înregistrat tendințe negative în legătură cu numărul și 
diversitatea lor la nivel mondial, inclusiv în Europa. 

3. Pe baza bunelor practici dezvoltate în cadrul proiectului „Miere la micul dejun” ce se 
desfășoară în prezent în țări precum Slovenia, Ungaria, România, Republica Cehă și 
Austria, care are scopul de a sensibiliza copiii din învățământul preșcolar și cel școlar cu 
privire la albine și la natură, ar trebui susținută Inițiativa europeană pentru miere la micul 
dejun în vederea promovării acestor obiective în întreaga UE. 

4. Inițiativele individuale nu sunt de ajuns. Pentru a declara ziua de 20 mai „Ziua 
internațională a albinelor”, este nevoie de un sprijin mai larg, pentru a promova 
importanța albinelor ce produc miere, a apiculturii, a obiceiurilor alimentare sănătoase și a 
produselor alimentare obținute pe plan local, precum și pentru a educa copiii și adulții cu 
privire la aceste chestiuni. 

5. Consiliul și Comisia sunt, prin urmare, invitate să aibă în vedere promovarea Inițiativei 
europene pentru miere la micul dejun și să susțină eforturile de instituire a Zilei 
internaționale a albinelor pentru a sensibiliza mai mult populația cu privire la faptul că 
albinele trebuie protejate pentru a asigura existența vieții pe Pământ. 

6. Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Consiliului și Comisiei.

1 În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, 
în cazul în care declarația este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, aceasta se publică în 
procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze 
Parlamentul.


