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 ET 

ETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval põllumajanduse ja 

maaelu arengu komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. kordab oma muret selle pärast, et kui meemesilaste ja metsikute tolmeldajate suurenenud 

suremuse probleemiga Euroopas ei tegeleta, oleks sellel tõsine kahjulik mõju 

põllumajandusele, toiduainetetööstusele ja toiduga kindlustatusele, bioloogilisele 

mitmekesisusele, keskkonnasäästlikkusele ja ökosüsteemidele; 

2. on seisukohal, et meemesilaste tervisesse tuleks suhtuda kui tähtsasse bioloogilisse 

näitajasse, mis osutab meie keskkonna seisukorrale ja põllumajandustavade 

jätkusuutlikkusele; 

3. on seisukohal, et mesilaste tervise kaitseks on vaja võtta kiireid meetmeid, arvestades 

sealjuures mesinduse spetsiifilisust, asjaomaste osalejate mitmekesisust ning 

proportsionaalsuse ja subsidiaarsuse põhimõtteid; 

4. arvestades, et Euroopa tasandil puuduvad esinduslikud ja võrreldavad andmed hukkunud 

meemesilaste kolooniate kohta, rõhutab vajadust arvestada need kaotused kokku ning luua 

kõikide liikmesriikide ühine arvestussüsteem; 

5. rõhutab asjaolu, et lisaks kodustatud meemesilastele on järsult vähenemas ka 

metsmesilaste (nt kimalaste) ja muude väärtuslike tolmeldajate (nt liblikate ja sirelaste) 

populatsioonid; 

6. teades, et mesilaste läbi viidav tolmeldamine on suure majandusliku mõjuga, kuid et 

sellele tolmeldusteenusele, millest saavad kasu ja sõltuvad paljud sektorid, ei ole praegu 

turuväärtust omistatud, leiab, et põllumajandustootjate poolt mesilastele toidu 

pakkumiseks võetavaid meetmeid tuleks majanduslikult hüvitada; 

7. tunneb heameelt komisjoni teatise üle meemesilaste tervise kohta (KOM(2010)0714) ja 

tuletab meelde Euroopa Parlamendi 25. novembri 2010. aasta resolutsiooni 

mesindussektori olukorra kohta1; kinnitab vajadust säästvate põllumajandustavade järele 

eesmärgiga kaitsta loodusvarasid ja bioloogilist mitmekesisust ja põllumajanduse 

ökosüsteeme ning edendada koolitust ja oskusi;  

8. võtab teadmiseks üksmeelse teadusliku järelduse selle kohta, et meemesilaste kolooniate 

vähenemist ei saa siduda ühe kindla teguriga, vaid sellel on palju erinevaid põhjusi, muu 

hulgas: 

 – parasiidid, eriti varroalestad (Varroa destructor) ja parasiitseened (Nosema ceranae), 

mis nõrgestavad mesilaste immuunsüsteemi ja soodustavad viiruse levikut, mille tõttu 

võib koloonia vajalikku ravi saamata kolme aastaga välja surra; 

 – mesilastele vajalike lubatud ja kohandatud varroatoosi vastaste kättesaadavate ja 

taskukohaste veterinaarravimite ning sobilike ravimeetodite puudus;  

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0440. 



 

PE464.754v02-00 4/10 AD\873557ET.doc 

ET 

 – loodusliku toidu vähenemine kliimamuutuse mõjust tulenevalt ja sõltuvus 

monokultuuride viljelemisest, mida suurendavad GMOd ja seemnete töötlemine 

taimekaitsevahenditega, mis nõrgestab mesilaste tervist toidupuuduse, toidu väiksema 

mitmekesisuse ja suurema toidu otsimise kauguse tõttu ning muudab mesilased muude 

mõjurite suhtes tundlikumaks; 

 – igasuguse päritoluga bioloogilise mitmekesisuse kadumine, mis mõjutab 

õietolmuallikate olemasolu ja kvaliteeti; 

 – letaalse (surm taimekaitsevahendite toimeainete ägeda või kroonilise mürgisuse 

tagajärjel) või subletaalse (mesilaste immuunsüsteemi või käitumist mõjutava) 

toimega taimekaitsevahendid, sh neonikotinoidid (klotianidiin, tiaklopriid, 

imidaklopriid, tiametoksaam), fenüül-pürasool (fiproniil) ja püretroidid ning sellised 

toimeained nagu kloorpürifoss ja dimetoaat, mis mõjuvad kas otse või saastunud vee, 

piserdamise, taimenektari või õietolmu kaudu; 

 – elektromagnetväljad, mis võivad kahjustada meemesilaste suunataju ja häirida nende 

lendamist; 

 – geneetiliselt muundatud kultuurid, eelkõige Bt-kultuurid, mis kahjustavad 

meemesilaste õpivõimet ja toovad kaasa subletaalseid tagajärgi; 

9. tuletab, arvestades pestitsiidide mõju mesilaste kolooniate ja haude arengule, meelde, kui 

oluline on kaasata pestitsiidide hindamise süsteemi nende krooniline kokkupuude 

mesilaste ja nende haudega; nõuab ka seda, et hindamissüsteemides võetaks arvesse uusi 

mesilastega kokkupuute viise (näiteks gutatsioon); nõuab, et kehtestataks head katselised 

tavad mesilastele avalduva mõju hindamiseks, eelkõige kohustus esitada täielik ülevaade 

ilmunud teaduskirjandusest ja kõikide taotleja läbi viidud katsete tulemused; 

10. nõuab, et kehtestataks neurotoksiliste pestitsiidide ja muude neid aineid sisaldavate 

põllumajanduses kasutatavate toodete pikas perspektiivis lõpliku turult eemaldamise 

ajakava; 

11. rõhutab, kui tähtis on mesinike, põllumajandustootjate, tööstusettevõtjate, ametiasutuste ja 

teadlaste vaheline tihedam koostöö selleks, et uurida mesilasperede suurenenud suremuse 

põhjusi ning töötada tulemuste põhjal probleemile välja vastavad lahendused; 

12. nõuab, et toetataks uurimisprogramme, mis käsitlevad mesilaste parasiite ja haigusi ning 

vahendeid nendevastaseks võitluseks, ning et loodaks mesilaste füsioloogia alased 

teadmusbaasid koostöös liikmesriikidega, aga ka väljaspool Euroopa Liitu, eelkõige 

toetades ülemaailmset COLOSS-programmi ning tõhustades riiklike laborite vahelist 

koostööd teadmiste jagamiseks ja ekspertide võrgustiku loomiseks; 

13. toetab ELi mesilaste tervise referentlaboratooriumi (EURL)1 rajamist, et suurendada 

teadmisi mesilaste tervist mõjutavate tegurite ning nendega tulemuslikult võitlemise 

                                                 
1 EURLid on loomatervise valdkonna põhilised riskijuhtimisvahendid, mis annavad otsustava tähtsusega 

teaduslikku ja tehnilist tuge loomatervise valdkonnas (nt seoses haiguste järelevalvega). Komisjon lõi mesilaste 

tervise eest vastutava EURLi viieks aastaks 1. aprillil 2011. 
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kohta, parandades kooskõlastamist ning ühtlustades liikmesriikides läbi viidavaid seire- ja 

uurimisprogramme mesinduse valdkonnas, hõlmates ka mesinike ühendusi; palub, et 

komisjon innustaks aktiivselt liikmesriike, laboreid ja mesinikke jagama omavahel 

rohkem teavet ökotoksikoloogiliste uuringute ja muude meemesilaste tervist mõjutavate 

tegurite kohta ning tagaks vaba juurdepääsu loataotlustes sisalduvatele 

ökotoksikoloogilistele uuringutele, et võimaldada asjatundlikku ja sõltumatut teaduslikku 

kontrolli; nõuab mesilaste suremust käsitlevaid sõltumatuid ja õigeaegseid 

teadusuuringuid; 

14. on arvamusel, et ELi liikmesriikide vahel heade tavade ja kogemuste vahetamise 

eesmärgil tuleks ühtlustada mesilaste haiguste seireprogramme ja teadusuuringuid; 

15. palub nimetatud laboratooriumil töötada välja standardkriteeriumid mesilaste heaolu 

kohta, mille alusel saaks anda väärilistele mesinikele toetust, mis on ette nähtud 20. 

septembri 2005. aasta määrusega (EÜ) nr 1698/2005 maaelu arengu toetuste kohta; 

16. rõhutab, et mesilaspopulatsioonide uuringutes tuleks uurida erinevaid mõeldavaid 

tegureid, et selgitada, millist tüüpi põllumajandus on läheduses elavate 

mesilaspopulatsioonide tervisele kõige kasulikum; 

17. kutsub komisjoni üles esitama aruande, milles selgitatakse, kuidas ÜRO valitsustevahelise 

kliimamuutuste rühma esitatud, järgmistel aastakümnetel oodatavad kliimamuutused 

meemesilasi mõjutavad; 

18. kutsub komisjoni üles toetama ja läbi viima pikaajalisi sõltumatuid teadusuuringuid, mis 

käsitlevad elektromagnetväljaga kokkupuute mõju meemesilastele ja metsikutele 

tolmeldajatele; 

19. kutsub komisjoni üles võtma teadusuuringute 8. raamprogrammi prioriteetide koostamisel 

arvesse tervist ja tervislikku toitumist ning toetama mesilaste tervise ja nende suremuse 

suurenemise põhjuste alaseid teadusuuringuid, sh uusi mesilaste haiguste 

kontrollimeetodeid välja töötades; 

20. nõuab, et loodaks mesilaste ravimeid käsitlev üldine strateegia, milles tuleks iga mesilaste 

haiguse jaoks määrata kindlaks kasutustingimused, milles tuleb täpsustada sobiv ravi; 

21. toetab aretusprogramme, mis keskenduvad haigus- ja parasiidikindlusele, eriti varroatoosi 

suhtes; 

22. nõuab, et suurendataks veterinaarravile mõeldud toetusi, et vähendada haiguste ja 

parasiitide kahjulikku mõju; 

23. palub komisjonil uurida võimalust laiendada Euroopa Liidu Veterinaariafondi ulatust 

mesilaste haigustele fondi järgmise läbivaatamise käigus; 

24. tunneb heameelt komisjoni kavatsuse üle kehtestada jääkide piirmäärad ravimite 

tarvitamisele kaskaadi protseduuri vahendusel eesmärgiga kõrvaldada praegune õiguslik 

ebakindlus, mis takistab haigestunud mesilaste ravimist; 
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25. rõhutab, et Euroopa mesindussektor on enamasti jätkuvalt reguleerimata, mis takistab 

mesilastele mõeldud registreeritud veterinaarravimite kasutamist ja muude tervise 

kaitsmisega seotud meetmete võtmist; 

26. palub komisjonil propageerida meetmeid VKEde toetuseks, et edendada innovatsiooni ja 

uute veterinaarravimite väljaarendamist spetsiaalselt mesilaste haiguste ravimiseks; 

27. rõhutab murettekitavat olukorda seoses sellega, et mesindusettevõtte asutamisega 

kaasnevate suurte kulude tõttu hakkab sektoris tegutsema üha vähem inimesi ning selle 

tulemusena tekib tähtsate põllumajanduskultuuride tolmeldamiseks vajalike mesilasperede 

puudus; 

28. tunnistab kutselise mesindussektori tähtsust ning kasvavat vajadust kaitsta, säilitada ja 

edendada selle jätkusuutlikkust sobivate haridus- ja rahastamisprogrammide abil; 

29. nõuab tungivalt, et komisjoni leiaks loomingulisi ja tulemuslikke viise, et edendada 

mesindust kui elukutset ja koolitada uusi mesinikke; 

30. rõhutab, et mesindusalane haridus peab hõlmama ka muid sektoreid peale mesinduse ja 

põllumajanduse, et hõlbustada üldsuse tegevust ja osalemist mesilastele linnapiirkondades 

paremate pesitsus- ja korjealade loomises; 

31. peab väga oluliseks mesinike koolituse parandamist kõikides liikmesriikides, kuna 

meemesilaste haldamine on mesinike kätes ning hea mesindushaldamine, eelkõige heade 

tavade rakendamise ning kehtivatest normidest kinnipidamise kaudu, on mesilaste tervise 

jaoks otsustava tähtsusega; 

32. nõuab tungivalt, et komisjon võtaks kõlvatu konkurentsi vastaseid meetmeid ühenduse 

turule väljastpoolt Euroopa Liitu imporditud mesindussaaduste suhtes; 

33. arvestades, et 97% Euroopa 700 000 mesinikust, kellele kuulub 67% tarudest, on 

asjaarmastajad, nõuab, et koostöös ELi referentlaboratooriumiga Sophia-Antipolises ja 

riiklike instituutidega koostataks hea mesindus- ja sanitaartava, milles võetaks arvesse 

mesinduse spetsiifilisust, asjaomaste osalejate mitmekesisust ning proportsionaalsuse ja 

subsidiaarsuse põhimõtteid; rõhutab vajadust piirata mesilaste elupaikade hävitamist, 

jättes linnadesse ja maapiirkondadesse rohkem looduslikke alasid; rõhutab samuti vajadust 

võtta arvesse peamisi sotsiaal-majanduslikke aspekte ning vajadust säilitada sektori 

konkurentsivõime maailmaturul; 

34. rõhutab, et sihipäraste reguleerivate meetmete võtmine võib aidata motiveerida kohalikke 

ja piirkondlikke ametiasutusi looma paremaid looduslikke korje- ja elupaiku; 

35. rõhutab, kui tähtis on propageerida meetmeid bioloogilise mitmekesisuse edendamiseks, 

võttes arvesse, et mesilaste tervist soodustab see, kui nad saavad eri liiki taimede 

õietolmu; 

36. rõhutab, et tolmeldajate liikide arv on kogu maailmas ohtlikult vähenemas ning et selle 

üheks põhjuseks on mesilaspopulatsioone kahjustavate pestitsiidide ja geneetiliselt 

muundatud organismide kasutamine; 
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37. toonitab, et on üha rohkem teaduslikke tõendeid selle kohta, et mesilased, kes saavad 

erinevat liiki taimede õietolmu, on tervemad kui vaid ühte liiki õietolmust toituvad 

mesilased; kutsub komisjoni üles jälgima hoolikalt mis tahes arenguid ja toetama 

teadusuuringuid kõnealuses valdkonnas; rõhutab, et läbi tuleks viia täiendavaid 

teadusuuringuid ja kontrolle tagamaks, et GMOd ei kahjusta mesilaspopulatsiooni; 

tunnistab, et mis tahes liiki monokultuurid vähendavad bioloogilist mitmekesisust ja 

seetõttu nektarirohke taimestiku kättesaadavust, mis võib mõjutada meemesilasi; kutsub 

komisjoni üles seadma säästvad põllumajandustavad ühise põllumajanduspoliitika 

keskmesse ning tunnistab vajadust edendada nõuetekohast maakasutust ja muid 

põllumajanduse keskkonnakavasid1, et suurendada nektarirohke taimestiku kättesaadavust 

ja bioloogilist mitmekesisust; 

38. avaldab tugevat toetust läbimõeldud ELi õigusaktidele ja põhjalikele teaduslikele 

riskihindamistele geneetiliselt muundatud organismide (GMOd) osas; juhib tähelepanu 

asjaolule, et monokultuuride viljelemisega kaasneb ebapiisava tolmlemise oht ning et selle 

tagajärjeks on nektarirohke taimestiku kadumine; 

39. kutsub komisjoni üles edendama täiendavaid sõltumatuid teadusuuringuid, mis käsitlevad 

geneetiliselt muundatud põllukultuuride, eelkõige õietolmu kaudu toimuva Bt-toksiinide 

leviku, pikaajalist mõju meemesilastele ja metsikutele tolmeldajatele üldiselt, erinevate 

taimekaitsevahendite sünergilist toimet ning sünergilist toimet taimekaitsevahenditega 

kokkupuute ja haiguste vahel; nõuab geneetiliselt muundatud põllukultuuride viljelemise 

keelamist juhul, kui asjaomased uuringud näitavad nende kahjulikku mõju meemesilaste 

tervisele; 

40. rõhutab, et kui ei ole võimalik tõendada geneetiliselt muundatud organismide (GMOde) 

olulist rolli mesilaskolooniate arvu vähenemises, on väga oluline lahendada probleemid, 

millega mesinikud silmitsi seisavad, eelkõige seoses õietolmu levitamisega õietolmu 

koguvate mesilaste poolt ja õietolmu saastatuse võimalikkusega; 

41. tuletab meelde määruse (EÜ) nr 1107/2009 uusi sätteid taimekaitsevahendite toimeainete 

ja kõnealuste vahendite endi hindamise kohta mitte ainult nende ägeda mõju seisukohast, 

vaid ka seoses nende kroonilise mõjuga koloonia säilimisele ja arenemisele, võttes arvesse 

nii meemesilaste vastsetele kui ka meemesilaste käitumisele avalduvat mõju; juhib siiski 

tähelepanu sellele, et 

 a) andmenõuded, mida tuleb vastavalt muuta, ei ole kohaldatavad kõige varem enne 

2013. aasta lõppu; 

 b) endiselt on vahepeal vaja välja töötada asjakohased katseprotokollid ja 

 c) uusi sätteid kohaldatakse ainult uute toimeainete heakskiitmise või olemasolevate 

heakskiitude pikendamise suhtes, samuti uute taimekaitsevahendite kasutamiseks loa 

andmise või pikendamise suhtes, mistõttu olemasolevad heakskiidud/load jäävad veel 

paljudeks aastateks asjakohasel viisil hindamata, kui neid ei võeta just eraldi uuesti 

läbivaatamisele; 

                                                 
1 Põllumajanduse keskkonnakavad toetavad hekkide paremat hooldust, ulatuslikumat kaunviljakasvatust ning 

paremat koostoimet mesinike ja põllumajandustootjate vahel. 



 

PE464.754v02-00 8/10 AD\873557ET.doc 

ET 

42. palub komisjonil kohe, kui uued andmenõuded on kohaldatavad, vaadata vastavalt 

määruse (EÜ) nr 1107/2009 uutele sätetele ning andmenõuetele läbi kõikide niisuguste 

toimeainete heakskiidud, mille puhul on kahtlus, et need aitavad kaasa mesilaskolooniate 

vähenemisele; 

43. tervitab nõuet, mille kohaselt peavad Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) eksperdid viima 

läbi hiljuti kohustuslikuks tehtud uuringute sõltumatu hindamise; 

44. palub EFSA-l sõltumatu hinnangu andmisel uutele mesilaste ohutust käsitlevatele 

andmenõuetele ja pestitsiidide testimismetoodikatele enne nendele loa andmist võtta 

arvesse EURLi kogutud andmeid ja teadusuuringuid; 

45. rõhutab säästva põllumajandustootmise ja pestitsiidide säästva kasutamise tähtsust ning 

nõuab, et täies ulatuses rakendataks direktiivi 2009/128/EÜ (pestitsiidide säästva 

kasutamise kohta), mille eesmärk on saavutada pestitsiidide säästev kasutamine, 

vähendades pestitsiidide kasutamisest tulenevat ohtu ja mõju keskkonnale, sealhulgas 

meemesilastele, eelkõige nende meetmete puhul, mille eesmärk on edendada 

põllumajandustootjate koolitust ja haridust ning koostööd mesinikega; 

46. tuletab meelde Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiivi 

2009/128/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva 

kasutamise saavutamiseks, iseäranis selle artiklit 14, mis kohustab kõiki 

põllumajandustootjaid alates 2014. aastast kohaldama oma põllumajandusettevõtetes 

integreeritud taimekaitse üldiseid põhimõtteid, ja artiklit 9, milles on sätestatud üleüldine 

õhust pritsimise keelustamine; 

47. avaldab tugevat toetust ettevaatusprintsiibi kohaldamisele seoses pestitsiidide 

kasutamisega ning nõustub komisjoniga, et pestitsiidide kasutamist põllumajanduses 

tuleks vaadelda ühe tegurina, mis mõjutab mesilaste tervist; usub, et pestitsiidide 

kasutamist tuleks arvesse võtta vähemalt selleks, et teha kindlaks, kas ja millises ulatuses 

võivad need mesilaste tervist mõjutada; juhib tähelepanu asjaolule, et erilist tähelepanu 

tuleb pöörata neonikotinoid-pestitsiidide kasutamisele, mis võivad põhjustada seede- ja 

hormonaalseid häireid; rõhutab, et süsteemsete pestitsiidide pikaajalist mõju alahinnatakse 

ning et nende kasutamine võib osaliselt selgitada mesilaspopulatsioonide vähenemist; 

48. kutsub komisjoni üles järgima ettevaatusprintsiipi ja kehtestama kogu ELi hõlmava 

neonikotinoid-pestitsiidide kasutamise keelu, kuni sõltumatud teadusuuringud on 

tõestanud, et nende kasutamisega ei kaasne meemesilaste jaoks kroonilist kokkupuudet 

toksiinidega ning see ei kujuta ohtu keskkonnale ja rahvatervisele; 

49. kinnitab veel kord, et komisjon peab meemesilast kodustatud liigiks ning selle pidamine 

kuulub järelikult loomakasvatussektori alla, mis lihtsustab tervise, heaolu ja kaitsmise 

edendamiseks meetmete võtmist1 ning annab paremat teavet metsikute tolmeldajate kaitse 

kohta; nõuab seetõttu, et loodaks mesilaste tervise kaitse strateegia ning et põllumajandus- 

ja veterinaariaalastes õigusaktides võetaks arvesse mesindussektorit ja selle eripära, 

                                                 
1 Selliste algatuste raames nagu ELi loomatervishoiustrateegia (2007–2013), mis aitab pakkuda loomatervise reguleerimise 

ühtse ja selge raamistiku, parandab asjaomaste Euroopa asutuste koostööd ja ressursside tõhusat kasutamist ning rõhutab 

diagnostiliste võimaluste säilitamise ja parandamise tähtsust. 



 

AD\873557ET.doc 9/10 PE464.754v02-00 

 ET 

pidades eelkõige silmas mesinikele nende mesilaspopulatsiooni kadudest tulenevate 

kahjude korvamist; 

50. soovib lisada ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) 2013.–2020. aasta eelarvesse 

mahepõllumajandustootjate toetamise; 

51. rõhutab olemasolevate ELi rahaliste vahendite tähtsust mesindustoodete tootmise ja 

turustamise edendamisel, kuid rõhutab vajadust tagada, et kõikides liikmesriikides 

kasutataks kõnealuseid vahendeid sihtotstarbeliselt; 

52. rõhutab vajadust jätkata bioloogilist mitmekesisust edendavate põllumajanduse 

keskkonnaprogrammide, näiteks meemesilasi ligi meelitavate taimede viljelemise 

programmide rahastamist; 

53. tuletab meelde oma 8. märtsi 2011. aasta resolutsiooni proteiini nappuse ja selle 

pikaajalise probleemi võimalike lahenduste kohta Euroopa Liidus,1 eelkõige selle 

põhjendust AF, milles on esitatud, et „arvestades, et lisaks teravilja ja maisi kasvatamisele 

sööda ja energia tootmiseks tuleb edendada laiendatud külvikorrasüsteemide kasutust, 

segakultuuride kasvatamist põllumajandusettevõttes ja rohu-ristikheina segude kasutamist, 

mis võib olla ökoloogiliselt ja agronoomiliselt väga kasulik, kuna kaunviljade 

kasvatamine külvikorras võib hoida ära haiguseid, uuendada mullastikku ja avaldada 

soodsat mõju tolmeldajatele ning kaitsta kliimat”, ning tuletab meelde, et oluline on 

säilitada külvikord ühise põllumajanduspoliitika 2020. aasta eesmärkide nn rohelise osa 

põhielemendina; 

54. kutsub komisjoni üles seadma säästvad põllumajandustavad ühise põllumajanduspoliitika 

keskmesse, nõudes alates 2014. aastast kõikidelt ELi põllumajandustootjatelt 

agronoomiatavade lihtsa paketi (mis käsitleb muu hulgas külvikorda, püsikarjamaid, 

haljasväetistaimi ja keskkonnasõbraliku infrastruktuuriga piirkondi) rakendamist, ning 

tugevdama ja arendama uue ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia vaimus 

mesindussektorile suunatud põllumajanduse keskkonnameetmeid ning julgustama 

põllumajandustootjaid võtma põllumajanduse keskkonnameetmeid, et toetada põldude 

äärde nn mesilassõbralike rohumaade rajamist, ning vaheldama külvikorda erinevate 

kaunviljadega ja kasutama kemikaalivabasid alternatiive; 

55. palub komisjonil ja liikmesriikidel arendada teadlikkuse tõstmise ja teavitamismeetmeid 

eesmärgiga edendada mesilaste haiguste ning kättesaadavate ennetus- ja ravimeetmete 

ulatuslikumat teadvustamist ja sellealast suuremat vastutustunnet pädevate asutuste ja 

tootjate hulgas; 

56. nõuab, et loodaks mesilaste toiduressursside strateegia, mille eesmärk oleks edendada 

mesilastoidu kättesaadavust, lähedust, mitmekesisust, mesilastele kohandatust ja kvaliteeti 

põllumajandus- ja mittepõllumajandusmaa parema halduse kaudu, näiteks arvestades 

mesilaste toitumise problemaatikat nn roheliste ja siniste vööndite loomisel, jättes 

mesinduseesmärgil maid sööti, luues õistaimehekke, meetaimede kooslusi ja puistuid ning 

arendades põllumajandustootjate teadmisi põllumajanduse ja bioloogilise mitmekesisuse 

ühendamise alal.

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0084. 
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