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Písemné prohlášení podle článku 136 jednacího řádu o iniciativě „Evropské medové 

snídaně“ a Světovém dni včel
1
 

1. Živočichové opylovávají přibližně 90 % volně rostoucích rostlin a mnoho zemědělských 

plodin po celém světě, což je naprosto nezbytné pro zachování života. Na opylení se 

zásadním způsobem podílí hmyz, a to zejména včely, přičemž ekonomická hodnota 

opylení hmyzem se v celosvětovém měřítku odhaduje přibližně na 153 miliard EUR.  

2. V posledních letech však dochází k masivnímu úhynu včel a k oslabování včelích kolonií, 

což je jasné varování, že bychom neměli považovat včely za samozřejmost. Celosvětový 

negativní trend, pokud jde o hojnost a různorodost, vykazují také volně žijící opylovači, 

a to i v Evropě. 

3. Na základě osvědčených postupů z projektu „Medové snídaně“, který probíhá v zemích, 

jako je Slovinsko, Maďarsko, Rumunsko, Česká republika a Rakousko, a jež si klade za 

cíl zlepšit informovanost předškolních a školních dětí o včelách a přírodě, by měla být 

iniciativě „Evropská medová snídaně“ věnována podpora, aby se tyto cíle prosadily také 

v celé EU. 

4. Jednotlivé iniciativy nestačí. Je zapotřebí širší podpory, aby mohl být vyhlášen „Světový 

den včel“, a upozornilo se tak na význam včel, včelařství, zdravých stravovacích návyků 

a místních potravin a povědomí o těchto otázkách získali děti i dospělí. 

5. Rada a Komise se proto žádají, aby zvážily možnost prosazování iniciativy „Evropská 

medová snídaně“ a podpořily snahy o vyhlášení Světového dne včel, jehož 

prostřednictvím by se mohla zvýšit informovanost veřejnosti o nezbytnosti ochrany včel 

v zájmu zachování života na zemi. 

6. Toto prohlášení je spolu se jmény signatářů předáno Radě a Komisi. 

 

                                                 
1
 Pokud v souladu s čl. 136 odst. 4 a 5 jednacího řádu Parlamentu prohlášení podepíše většina všech poslanců 

Parlamentu, prohlášení je zveřejněno v zápisu ze zasedání se jmény signatářů a zasláno adresátům, aniž by bylo 

pro Parlament závazné. 


