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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

1. spreekt nogmaals zijn bezorgdheid uit dat de toenemende sterfte onder honingbijen en 

wilde bestuivers in Europa, indien niet onder controle gebracht, een zware negatieve 

weerslag zal hebben op de landbouw, de voedselproductie en continuïteit van de 

voedselvoorziening, de biodiversiteit, de duurzaamheid van het milieu en op ecosystemen; 

2. is van mening dat de gezondheid van honingbijen moet worden beschouwd als een 

belangrijke biologische indicator voor de toestand van het milieu en de duurzaamheid van 

landbouwpraktijken; 

3. vindt het van belang dat de gezondheid van bijen proactief wordt beschermd, zonder de 

bijzondere aspecten van de bijensector, de verschillende betrokken partijen en de 

beginselen van evenredigheid en subsidiariteit uit het oog te verliezen; 

4. benadrukt dat we het verlies van bijenkolonies moeten becijferen en een geschikte 

telmethode moeten vaststellen die in alle lidstaten wordt gebruikt aangezien er op 

Europees niveau geen representatieve en vergelijkbare gegevens zijn; 

5. onderstreept dat naast de gedomesticeerde honingbijen ook de populaties wilde bijen 

(zoals hommels) en andere waardevolle bestuivers (zoals vlinders en zweefvliegen) snel in 

omvang afnemen; 

6. is van mening dat landbouwers die maatregelen treffen om in voedsel voor bijen te 

voorzien een financiële vergoeding moeten krijgen omdat bestuiving door bijen van groot 

economisch belang is, maar momenteel geen marktwaarde kent, hoewel veel sectoren er 

gebruik van maken of zelfs van afhankelijk zijn; 

7. verwelkomt de mededeling van de Commissie over de gezondheid van honingbijen 

(COM(2010)0714) en herinnert aan zijn resolutie van 25 november 2010 over de situatie 

in de bijenteelt1; bevestigt het belang van duurzame landbouwpraktijken ter bescherming 

van natuurlijke rijkdommen, biodiversiteit en agrarische ecosystemen en de bevordering 

van scholing en vaardigheden;  

8. onderkent dat naar algemeen wetenschappelijk inzicht de sterfte onder de bijenpopulatie 

niet aan een enkele oorzaak toe te schrijven is, maar aan vele factoren waaronder: 

 – parasieten, in het bijzonder de varroamijt en de schimmel Nosema ceranae, die het 

immuunsysteem van de bij aantasten en virusgroei veroorzaken die, indien 

onbehandeld, binnen drie jaar kan leiden tot de dood van een bijenvolk, 

 – gebrek aan beschikbare en goedkope diergeneeskundige middelen voor de bestrijding 

van varroase en aan effectieve, toegestane en op bijen toegespitste behandelingen,  

                                                 
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0440. 
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 – minder mogelijkheden tot voedselvergaring in de vrije natuur als gevolg van 

klimatologische veranderingen en monocultuurteelt, versterkt door genetisch 

gemodificeerde organismen en de behandeling van zaden met 

gewasbeschermingsmiddelen, waardoor de bijen, door een tekort aan gevarieerd 

voedsel in de buurt, verzwakken en waardoor ze ook gevoeliger zijn voor andere 

factoren, 

 – een algeheel verlies aan biodiversiteit met gevolgen voor de beschikbaarheid en 

kwaliteit van stuifmeelbronnen, 

 – gewasbeschermingsmiddelen, zoals die uit de groep van de neonicotinoïden 

(clothianidine, thiacloprid, imidacloprid, thiamethoxam), fenylpyrazool (fipronil) en 

pyrethroïden of werkzame stoffen zoals chloorpyrifos of dimethoaat, met een 

rechtstreeks of via verontreinigd water, guttatie, nectar en stuifmeel teweeggebrachte 

letale uitwerking (mortaliteit als gevolg van acute of chronische toxiciteit van actieve 

bestanddelen in gewasbeschermingsmiddelen) of subletale uitwerking (effecten op het 

immuunsysteem of het gedrag van de bij), 

 – elektromagnetische velden die het oriëntatie- en navigatievermogen van honingbijen 

kunnen verstoren, 

 – genetisch gemodificeerde gewassen, met name biotechnologische gewassen, die de 

leerprestaties van honingbijen aantasten met subletale effecten; 

9. herhaalt de noodzaak om de chronische blootstelling van bijen en larven aan pesticiden op 

te nemen in de evaluatie van pesticiden, gelet op de invloed ervan op de ontwikkeling van 

bijenkolonies en bijenlarven; verzoekt om in de evaluatie eveneens rekening te houden 

met de nieuwe vormen van blootstelling van bijen (zoals guttatie); verzoekt om bij de 

evaluatie van de gevolgen voor de bijen goede proefpraktijken vast te stellen, in het 

bijzonder de verplichting om een volledig overzicht van de wetenschappelijke literatuur 

en de resultaten van alle door de aanvrager uitgevoerde tests voor te leggen; 

10. verzoekt een tijdspad vast te stellen om op termijn neurotoxische pesticiden en in de 

landbouw gebruikte producten die deze stoffen bevatten definitief uit de handel te halen; 

11. benadrukt het belang van meer samenwerking tussen imkers, boeren, industrie, 

autoriteiten en de wetenschap, om de oorzaken van de steeds grotere bijensterfte te 

onderzoeken en op grond hiervan doeltreffende oplossingen voor dit probleem uit te 

werken; 

12. dringt aan op ondersteuning van onderzoeksprogramma's op het gebied van parasieten en 

bijenziekten en de aanpak van deze problemen, alsmede op de oprichting van 

kennisbanken over de fysiologie van bijen in samenwerking met de lidstaten, maar ook 

met landen buiten de Europese Unie, met name door het wereldwijde programma 

COLOSS te steunen en door de samenwerking tussen de nationale laboratoria te 

intensiveren om kennis op dit gebied te kunnen delen en een netwerk van deskundigen op 

te richten; 

13. geeft zijn steun aan de oprichting van een EU-referentielaboratorium (EURL) voor 
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bijengezondheid1, dat een beter inzicht moet geven in de factoren die de gezondheid van 

bijen aantasten en in de juiste aanpak daarvan, door middel van verbetering van de 

coördinatie en harmonisatie van de in de lidstaten uitgevoerde toezicht- en 

onderzoeksprogramma's voor de bijenteelt, waarbij onder meer imkerverenigingen 

betrokken moeten worden; verzoekt de Commissie om zich actief in te zetten voor betere 

informatie-uitwisseling tussen de lidstaten, de laboratoria en de imkers inzake 

ecotoxicologisch onderzoek en andere factoren die van invloed zijn op de gezondheid van 

bijen, en om met het oog op een weloverwogen en onafhankelijke wetenschappelijke 

toetsing tevens vrije inzage te waarborgen in de ecotoxicologische onderzoeken die zijn 

opgenomen in de goedkeuringsdossiers; verzoekt om onafhankelijk en tijdig onderzoek 

naar bijensterfte; 

14. is van mening dat de monitoringsprogramma's en de wetenschappelijke onderzoeken op 

het gebied van bijenziekten in de verschillende EU-lidstaten geharmoniseerd moeten 

worden om de uitwisseling van goede praktijken en ervaring mogelijk te maken; 

15. verzoekt eerdergenoemd laboratorium standaardcriteria te bepalen inzake het welzijn van 

bijen op basis waarvan imkers in aanmerking kunnen komen voor de premies die zijn 

voorzien in Verordening (EG) nr. 1698/2005 van 20 september 2005 inzake steun voor 

plattelandsontwikkeling; 

16. benadrukt dat bij het onderzoek naar bijenpopulaties verschillende mogelijke factoren 

moeten worden onderzocht om op die manier inzicht te krijgen in welke vormen van 

landbouw het gunstigst zijn voor de gezondheid van bijenpopulaties; 

17. verzoekt de Commissie een verslag over te leggen over de gevolgen voor honingbijen van 

de klimaatveranderingen die de Intergouvernementele Werkgroep van de VN inzake 

klimaatverandering (IPCC) voor de komende decennia verwacht; 

18. verzoekt de Commissie steun en uitvoering te geven aan onafhankelijk langlopend 

wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de blootstelling aan elektromagnetische 

velden op honingbijen en wilde verstuivers; 

19. verzoekt de Commissie om bij de vaststelling van de prioriteiten voor het achtste 

kaderprogramma voor onderzoek aandacht te besteden aan bijengezondheid en gezond 

voedsel voor bijen, en steun te verlenen aan onderzoek naar de gezondheid van bijen en de 

oorzaken van de toenemende sterfte onder bijen, onder meer door de ontwikkeling van 

nieuwe methoden voor het terugdringen van bijenziekten; 

20. verzoekt een wereldwijde strategie voor bijengeneesmiddelen vast te stellen, waarin voor 

elke bijenziekte zou moeten worden vastgelegd welke behandeling passend is; 

21. ondersteunt de voortplantingsprogramma's die toegespitst zijn op resistentie tegen ziekten 

                                                 
1 De EU referentielaboratoria zijn cruciale hulpmiddelen voor risicomanagement op het 

gebied van diergezondheid, en vervullen een belangrijke rol op het punt van 

wetenschappelijke en technische ondersteuning op het gebied van diergezondheid (bv. 

ziektebewaking). Er is door de Commissie een EU-referentielaboratorium voor 

bijengezondheid aangewezen voor een periode van vijf jaar, met ingang van 1 april 2011. 
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en schadelijke organismen, in het bijzonder de varroamijt; 

22. verzoekt om meer steun voor veterinaire behandelingen om de negatieve gevolgen van 

ziekten en parasieten te terug te dringen; 

23. verzoekt de Commissie de mogelijkheid te onderzoeken om bij de volgende herziening de 

dekking van het Veterinair Fonds van de Europese Unie uit te breiden tot bijenziekten; 

24. verheugt zich over het voornemen van de Commissie om door middel van het 

zogenaamde watervalsysteem maximale residulimieten in te voeren voor het gebruik van 

geneesmiddelen om een einde te maken aan de huidige rechtsonzekerheid die verhindert 

dat zieke bijen worden behandeld; 

25. benadrukt dat er op het gebied van de bijenhouderij in Europa nog maar weinig wetgeving 

bestaat, met als gevolg dat het niet mogelijk is gebruik te maken van veterinaire 

registergeneesmiddelen voor bijen en andere preventieve gezondheidsmaatregelen 

evenmin mogelijk zijn; 

26. verzoekt de Commissie om maatregelen ter ondersteuning van kleine en middelgrote 

ondernemingen te bevorderen, teneinde de innovatie en ontwikkeling te stimuleren van 

nieuwe diergeneeskundige geneesmiddelen die specifiek bedoeld zijn voor de behandeling 

van bijenziekten; 

27. onderstreept zijn zorg dat in verband met de hoge aanloopkosten in de bijenhouderij 

steeds minder mensen tot deze sector toetreden, met als gevolg dat er te weinig 

bijenkolonies zijn om belangrijke landbouwgewassen te bestuiven; 

28. erkent de cruciale rol van de professionele bijenhouderij en de toenemende noodzaak om 

haar duurzaamheid te beschermen, te behouden en te bevorderen via passende 

voorlichtings- en financieringsprogramma's; 

29. roept de Commissie op om op creatieve en efficiënte wijze het imkersambacht en het 

opleiden van nieuwe imkers te stimuleren; 

30. benadrukt dat voorlichting over de bijenteelt zich moet uitstrekken tot buiten de sectoren 

bijenhouderij en landbouw, zodat overheden zich ook in stedelijke gebieden gaan inzetten 

voor het creëren van habitats waar bijen zich kunnen vestigen en voedsel kunnen vinden; 

31. acht het van groot belang bijentelers in alle lidstaten meer scholing te bieden, aangezien 

zij degenen zijn die zich bezighouden met het beheer van honingbijen, en een goed beheer 

van de bijenteelt, in het bijzonder door de toepassing van goede praktijken en naleving 

van de geldende regelgeving, fundamenteel is voor de gezondheid van bijen; 

32. roept de Commissie op om maatregelen te nemen tegen oneerlijke concurrentie van 

bijenproducten die van buiten de EU naar de gemeenschappelijke markt worden 

geïmporteerd; 

33. dringt, gezien het feit dat van de 700 000 bijentelers die in Europa actief zijn 97% amateur 

is en dat deze groep 67% van alle bijenkasten bezit, aan op de ontwikkeling van een gids 
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met goede praktijken op het gebied van bijenhouderij en bijengezondheid, in 

samenwerking met het EU-referentielaboratorium in Sophia Antipolis en met de nationale 

instituten, waarbij wordt gelet op de specifieke aspecten van de bijenteelt, de 

verscheidenheid van de betrokken partijen en de beginselen van evenredigheid en 

subsidiariteit; benadrukt de noodzaak om de verwoesting van bijenhabitats te beperken en 

in de steden en op het platteland meer natuurgebieden te behouden; benadrukt tevens dat 

de Commissie oog moet hebben voor de relevante sociaaleconomische aspecten en voor 

het feit dat de bedrijfstak concurrerend moet blijven op de wereldmarkt; 

34. onderstreept dat gerichte regelgevingsmaatregelen ertoe kunnen bijdragen dat lokale en 

regionale overheden worden gestimuleerd betere foerageerhabitats in het wild tot stand te 

brengen; 

35. benadrukt dat het belangrijk is om maatregelen te bevorderen die erop gericht zijn de 

biodiversiteit te stimuleren omdat de toegang tot een mix van stuifmeel van verschillende 

planten de gezondheid van de bijen ten goede komt; 

36. onderstreept dat het aantal soorten bestuivers wereldwijd alarmerend afneemt, hetgeen 

onder andere te wijten is aan het gebruik van pesticiden en genetisch veranderde 

organismen die een schadelijke uitwerking hebben op de bijenpopulaties; 

37. benadrukt dat er steeds meer wetenschappelijk bewijs is dat bijen die toegang hebben tot 

een mix van stuifmeel van verschillende planten gezonder zijn dan hun soortgenoten die 

zich met slechts één type stuifmeel voeden; verzoekt de Commissie de ontwikkelingen op 

dit gebied nauwlettend te volgen en onderzoek ter zake te steunen; benadrukt dat nader 

onderzoek moet worden verricht teneinde te waarborgen dat genetisch gemodificeerde 

organismen geen schade toebrengen aan de bijenpopulatie; erkent dat alle vormen van 

monocultuur leiden tot een geringere biodiversiteit en dus tot een afname van de voor 

bijen beschikbare hoeveelheid honingdragende planten, hetgeen van invloed kan zijn op 

de bijenstand; verzoekt de Commissie binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

duurzame landbouwpraktijken een centrale plaats te geven; stelt dat het belangrijk is 

duurzaam beheer van land en andere agrarische milieumaatregelen1 te stimuleren, met het 

oog op de beschikbaarheid van honingdragende planten voor bijen en een grotere 

biodiversiteit; 

38. is een groot voorstander van zorgvuldige EU-wetgeving en grondige wetenschappelijke 

risicobeoordelingen ten aanzien van genetisch gemodificeerde organismen; wijst erop dat 

monocultuur kan leiden tot onvoldoende bestuiving en leidt tot de verdwijning van 

honingdragende planten; 

39. verzoekt de Commissie te bevorderen dat nader onafhankelijk wetenschappelijk 

onderzoek wordt verricht naar de langetermijneffecten van genetisch gemodificeerde 

gewassen, met name de verspreiding van biotechnologische toxines via stuifmeel op 

honingbijen en wilde bestuivers in het algemeen, alsmede naar de synergie tussen 

verschillende gewasbeschermingsmiddelen en de synergie tussen pathologie en de 

                                                 
1 Agrarische milieumaatregelen richten zich op de verbetering van houtwalbeheer, een 

uitbreiding van de peulvruchtenteelt en op verbetering van de verhouding tussen bijenhouders 

en boeren. 
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blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen; verzoekt om een moratorium op de teelt 

van genetisch gemodificeerde gewassen indien dit onderzoek negatieve effecten op de 

gezondheid van bijen aan het licht brengt; 

40. onderstreept dat we weliswaar niet kunnen vaststellen dat genetisch gemodificeerde 

organismen een belangrijke verklaring zijn voor de daling van het aantal bijenkolonies, 

maar dat het essentieel is om de problemen op te lossen waarmee de bijentelers te kampen 

hebben, te weten de verspreiding van de pollen door haalbijen en de kans op 

pollencontaminatie; 

41. herinnert aan de nieuwe bepalingen van Verordening (EG) nr. 1107/2009 voor de 

beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en de werkzame stoffen die deze middelen 

bevatten, niet alleen ten aanzien van hun acute effecten maar ook ten aanzien van hun 

chronische effecten op het overleven en de ontwikkeling van bijenvolken, rekening 

houdend met de effecten op honingbijlarven en het gedrag van honingbijen; wijst er echter 

op: 

 a) dat de gegevensvereisten, die op grond van de verordening nog gewijzigd moeten 

worden, pas op zijn vroegst eind 2013 van toepassing zullen zijn, 

 b) dat intussen nog toereikende testprotocollen moeten worden ontwikkeld, en 

 c) dat de nieuwe bepalingen slechts zullen worden toegepast op de goedkeuring van 

nieuwe stoffen of op de vernieuwing van bestaande goedkeuringen en op de toelating 

van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen of de vernieuwing van dergelijke 

toelatingen, zodat bestaande goedkeuringen en toelatingen nog jarenlang niet op 

passende wijze zullen worden beoordeeld tenzij ze specifiek worden herzien; 

42. verzoekt de Commissie de goedkeuring van alle werkzame stoffen die ervan worden 

verdacht bij te dragen aan de aantasting van bijenvolken, opnieuw te toetsen aan de hand 

van de nieuwe bepalingen en gegevensvereisten van Verordening (EG) nr. 1107/2009 

zodra deze nieuwe gegevensvereisten van toepassing zijn; 

43. verwelkomt de bepaling dat een onafhankelijke evaluatie van het recentelijk verplicht 

gestelde onderzoek moet worden uitgevoerd door deskundigen van de Europese Autoriteit 

voor voedselveiligheid (EFSA); 

44. verzoekt de EFSA bij de onafhankelijke evaluatie van de nieuwe gegevensvereisten voor 

bijenveiligheid en testmethodieken voor pesticiden die plaatsvindt voorafgaand aan een 

vergunningverlening, rekening te houden met de van het EU-referentielaboratorium 

afkomstige onderzoeksresultaten en gegevens; 

45. benadrukt het belang van duurzame landbouw en duurzaam gebruik van pesticiden en 

pleit voor de volledige tenuitvoerlegging van Richtlijn 2009/128/EG inzake duurzaam 

gebruik van pesticiden, die gericht is op de totstandbrenging van een duurzaam gebruik 

van pesticiden door vermindering van de risico's en gevolgen van pesticidengebruik voor 

het milieu, met inbegrip van honingbijen, en met name waar het gaat om maatregelen ter 

bevordering van de opleiding en voorlichting van boeren en de samenwerking met 

bijenhouders; 
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46. herinnert aan Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 

oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking 

van een duurzaam gebruik van pesticiden, met name aan artikel 14, waarin alle boeren 

verplicht worden om vanaf 2014 op hun boerderij de algemene beginselen van 

geïntegreerde gewasbescherming toe te passen, en artikel 9, dat een algeheel verbod op 

sproeien vanuit de lucht behelst; 

47. steunt ten volle de toepassing van het voorzorgsbeginsel bij het gebruik van pesticiden en 

is het met de Commissie eens dat het gebruik van pesticiden in de landbouw moet worden 

beschouwd als een van de factoren die van invloed zijn op de gezondheid van bijen; is van 

mening dat in ieder geval gekeken moet worden of en in hoeverre het gebruik van 

pesticiden invloed heeft op de gezondheid van bijen; benadrukt dat speciale aandacht 

moet uitgaan naar het gebruik van pesticiden van de familie der neonicotinoïden die 

mogelijkerwijs tot verstoring van de spijsvertering en de hormoonhuishouding leiden; 

benadrukt dat de langetermijneffecten van systemische pesticiden worden onderschat en 

deels verantwoordelijk kunnen zijn voor de teloorgang van bijenpopulaties; 

48. verzoekt de Commissie het voorzorgsbeginsel na te leven en het gebruik van 

neonicotinoïde pesticiden in de hele EU te verbieden zolang uit onafhankelijk 

wetenschappelijk onderzoek nog niet is gebleken dat het gebruik van deze middelen niet 

leidt tot chronische toxische blootstelling van de honingbij, of tot schade aan milieu of 

volksgezondheid; 

49. bevestigt dat de Commissie de honingbij als gedomesticeerde soort beschouwt en dat het 

houden van bijen dus valt onder de sector dierhouderij, waardoor het mogelijk is betere 

gezondheids-, welzijns- en beschermingsmaatregelen1 te nemen en de 

informatievoorziening over de bescherming van wilde bestuivers te verbeteren; verzoekt 

dan ook een strategie vast te stellen om de gezondheid van bijen te beschermen en om de 

bijensector op te nemen in de landbouw- en veterinaire wetgeving en daarbij rekening te 

houden met de specifieke kenmerken van de bijenhouderij, en met name een regeling te 

treffen voor compensatie voor bijentelers die te maken hebben met bijensterfte; 

50. wenst dat in de begroting van het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor de periode 

2013-2020 subsidie voor biologische landbouwers wordt opgenomen; 

51. onderstreept het belang van de huidige EU-financiering voor de stimulering van de 

productie en marketing van producten van de bijenteelt, maar benadrukt dat het 

noodzakelijk is om te waarborgen dat elke lidstaat deze financiering toepast zoals zij 

bedoeld is; 

52. onderstreept de noodzaak van meer financiering voor agrarische milieuprogramma's ter 

bevordering van de biodiversiteit, zoals programma's voor het aanplanten van bepaalde 

plantensoorten om honingbijen aan te trekken; 

                                                 
1 Door initiatieven als de EU-strategie voor diergezondheid (2007-2013) die een enkel en duidelijk regelgevingskader moet 

bieden voor diergezondheid, komt er verbetering in de coördinatie en het doelmatig gebruik van hulpmiddelen door 

betrokken Europese agentschappen, en wordt het belang van behoud en verbetering van diagnosteringscapaciteit nog eens 

benadrukt. 
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53. herinnert aan zijn resolutie van 8 maart 2011 over het proteïnetekort in de EU: welke 

oplossing voor een allang bestaand probleem?1, en met name aan overweging AF van die 

resolutie waarin het volgende wordt gesteld: "overwegende dat, naast het verbouwen van 

graan en maïs voor voedsel- en energieproductie, het gebruik van meer uitgebreide 

vruchtwisselingsystemen, op de boerderij gemengde gewassen en gras-klavermengsels 

moet worden bevorderd, wat aanzienlijke ecologische en agronomische voordelen kan 

opleveren omdat het verbouwen van leguminosen als onderdeel van een 

vruchtwisselingsysteem ziektes kan voorkomen, de bodem herstelt en goed is voor de 

bestuiverspopulatie", en herinnert tevens aan het belang van het behoud van 

vruchtwisseling als een belangrijk element van de zogenoemde groene component van het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid tot 2020; 

54. verzoekt de Commissie duurzame landbouwpraktijken een centrale plaats te geven in het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid door alle boeren in de EU te vragen vanaf 2014 een 

eenvoudig pakket agronomische praktijken (waaronder vruchtwisseling, blijvend grasland, 

bodembedekkende gewassen, groene infrastructuurgebieden) toe te passen en de speciaal 

op de bijenhouderij gerichte agrarische milieuprogramma's te versterken en te 

ontwikkelen in de geest van de nieuwe biodiversiteitsstrategie van de EU en boeren aan te 

moedigen agrarische milieumaatregelen te treffen om "bijvriendelijk" grasland aan de 

randen van velden te creëren, een ruime vruchtwisseling met leguminosen toe te passen en 

gebruik te maken van niet-chemische alternatieven; 

55. verzoekt de Commissie en de lidstaten om te werken aan sensibilisatie- en 

voorlichtingsmaatregelen met betrekking tot bijenziekten en beschikbare 

preventiemaatregelen en behandelingen, teneinde de bevoegde autoriteiten en producenten 

bewuster en meer verantwoordelijk te maken; 

56. verzoekt een strategie vast te stellen voor de voedselvoorziening van bijen teneinde de 

beschikbaarheid en de nabijheid van gevarieerde, aangepaste en hoogwaardige voeding te 

bevorderen door middel van een beter beheer van landbouw- en niet-landbouwgronden, 

bijvoorbeeld door in de groene en blauwe infrastructuur rekening te houden met de 

voedselbehoeften van bijen, door te voorzien in weidegronden voor bijen en te zorgen 

voor bloeiende heggen, honingdragende tussengewassen en bloeiende akkerranden, en 

door in de landbouwsector de expertise te ontwikkelen om landbouw en biodiversiteit met 

elkaar te verzoenen. 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0084. 
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