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PETIȚIE
Agricultura României are nevoie de apă pentru asigurarea securității
alimentare a Europei!
Fermierii din România cer Comisiei Europene și Guvernului României includerea unor proiecte pentru
agricultură finanțate din PNRR!
Clubul Fermierilor Români solicită urgentarea demersurilor Guvernului României pe lângă Comisia
Europeană pentru modificarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și alocarea de
fonduri pentru agricultură, cu prioritate pentru dezvoltarea sistemului de irigații și de desecaredrenaj.
Garantarea securității alimentare a Uniunii Europene, și nu numai, reprezintă o nouă provocare pentru
statele membre, având în vedere situația geopolitică actuală.
Reziliența fermelor este pusă la grea încercare: schimbările climatice afectează viabilitatea afacerilor
agricole, iar efectele economice ale pandemiei Covid 19, creșterile alarmante ale prețurilor la inputuri
și energie, precum și războiul din Ucraina amenință securitatea alimentară a cetățenilor din multe țări
din afara UE, dar și a categoriilor defavorizate ale unor cetățeni europeni.
În contextul schimbărilor climatice care se fac tot mai puternic resimțite, în ultimii ani, Clubul a transmis
și susținut în mod repetat mai multe propuneri de alocări financiare pentru modernizarea
infrastructurii de irigații și desecare-drenaj, tot mai necesare în agricultura României.
Cu toate solicitările fermierilor români, susținute și de recomandarea Comisarului european pentru
agricultură, Janusz Wojciechowski, proiectele pentru finanțarea agriculturii nu s-au regăsit în Planul
Național de Redresare și Reziliență adoptat de Comisia Europeană și Guvernul României în 2021.
În acest context, considerăm absolut necesară coordonarea acțiunii tuturor ministerelor relevante –
MADR, MAE, MIPE – pentru solicitarea urgentă către Comisia Europeană a amendării PNRR, în
vederea finanțării programelor de extindere și modernizare a sistemului național de irigații și a celui
de desecare-drenaj.
Vă invităm să susțineți propunerile Clubului Fermierilor Români privind refacerea sistemelor naționale
de irigații și desecare-drenaj, prin includerea în PNRR a fondurilor aferente modernizării și extinderii
infrastructurii de irigații și drenaj la nivel național.
Completați această petiție până pe 31 iulie 2022 pentru a vă exprima susținerea privind includerea
finanțărilor pentru sistemele de irigații și desecare-drenaj în PNRR!
Echipa Clubul Fermierilor Români

