
Suntem o alianță largă de organizații ale societății ci-
vile, grupuri de acțiune, organizații ale apicultorilor, 
inițiative cetățenești locale, grupuri de fermieri și oa-
meni de știință din domeniul mediului. Alianța noastră 
se compune din: Aurelia Foundation, BUND (Friends of 
the Earth Germany), European Professional Beekee-
pers’ Association, Générations Futures, Global2000, 
Friends of the Earth Europe, Pesticide Action Network 
Europe, Munich Environmental Institute și multe altele. 
Scopul nostru este crearea unui peisaj agricol în Euro-
pa care să permită albinelor și fermierilor să prospere 
într-un mediu sănătos, în beneficiul tuturor. Împreună, 
vrem să strângem cel puțin un milion de semnături 
pentru salvarea albinelor și a fermierilor în Europa. 

Mai multe informații despre Inițiativa Cetățenească 
Europeană: 
www.savebeesandfarmers.eu

Organizarea unei Inițiative Cetățenești Europene este 
costisitoare. Sprijiniți ICE „Salvați albinele și fermierii“ 
cu donația dumneavoastră:

Fondazione Aurelia 
IBAN: DE95 4306 0967 0778 8996 02 
BIC: GENODEM1GLS 
GLS Bank Bochum e.G.

Publicat de:
 
Save Bees and Farmers 
European Citizens’ Initiative 
Schwanthaler Str. 81
80336 München 
0049 89 307749-34 
info@savebeesandfarmers.eu
www.savebeesandfarmers.eu 
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SALVAȚI ALBINELE ȘI FERMIERII
Inițiativă Cetățenească Europeană
Către o apicultură prietenoasă cu albinele 
pentru un mediu sănătos

www.savebeesandfarmers.eu

SEMNEAZĂ ACUM

Împreună, ne propunem să colectăm cel puțin un 
milion de semnături pentru Inițiativa Cetățenească 
Europeană „Salvați albinele și fermierii!”. Acționați 
acum pentru a susține lupta noastră pentru un model 
agricol mai bun în Europa!

CUM PUTEȚI AJUTA ALBINELE ȘI  
FERMIERII:

FIECARE SEMNĂTURĂ CONTEAZĂ!  

Semnați Inițiativa Cetățenească Europeană: 
pe liste pe hârtie sau online: 
www.salvati-albinele-si-fermierii.eu

Puteți descărca și distribui formularele de 
semnături și găsiți material informativ pe web-
site-ul nostru: 
www.savebeesandfarmers.eu 



Modelul agricol actual, datorită orientării sale către ran-
damente tot mai mari prin utilizarea de produse agro-
chimice a adus ecosistemele în pragul prăbușirii. În fi e-
care zi, biodiversitatea care susține sistemele noastre 
alimentare este în scădere. Viitorul surselor noastre de 
hrană, mediul înconjurător și sănătatea noastră sunt grav 
amenințate.

Pentru natură, consecințele sunt devastatoare; împreună 
cu arbuștii și pajiștile înfl orite, albinele, fl uturii și alte in-
secte dispar din peisajele noastre. Nu se mai aude nici 
cântatul păsărilor din specii larg răspândite odinioară. 
Râurile și pâraiele sunt poluate iar mediul și oamenii sunt 
expuși zilnic unui cocktail de pesticide. Existența fermie-
rilor înșiși este primejduită de agricultura industrială: la 
fi ecare 3 minute se închide o fermă în UE. Conform devi-
zei „Crești sau dispari“, din ce în ce mai mult teren agri-
col se concentrează în tot mai puține ferme mari care, 
pentru a supraviețui, trebuie să genereze randamente din 
ce în ce mai mari. De multe ori fermele mici nu pot hrăni 
o familie. Odată cu ele, meseriile și tradițiile culturale di-
spar din zonele noastre rurale.

Există totuși o cale de ieșire din impas: un sistem agricol 
fără agrochimice este posibil. Acest tip de agricultură este 
cel care păstrează și îmbogățește diversitatea neprețuită 
a peisajelor, a alimentelor și tradițiilor culturale europene. 
Un model agricol care asigură supraviețuirea deopotrivă 
a albinelor și a fermierilor și care este mai sănătos pentru 
oameni. Prin această Inițiativă Cetățenească ne angajăm 
să facem din acest tip de agricultură un standard pen-
tru întreagă Europa. De fapt, în UE, 250.000 de ferme 
își cultivă deja pământul în conformitate cu standardele 
ecologice, fără utilizarea pesticidelor sintetice.

1) Eliminarea treptată a pesticidelor sintetice

Eliminarea graduală a pesticidelor sintetice din agricul- 
tura UE cu 80% până în anul 2030, începând cu cele mai 
periculoase, pentru a deveni 100% lipsită de pesticide 
sintetice în 2035. 

2) Restaurarea biodiversității 
Restaurarea ecosistemelor naturale din zonele agrico-
le și transformarea metodelor de producție astfel încât 
agricultura să contribuie la protejarea biodiversității în 
loc să o afecteze.

3) Sprijinirea fermierilor pentru această tranziție

Reformarea agriculturii prin prioritizarea celei de scară 
mică, diversă și durabilă, sprijinind o dezvoltare rapidă a 
practicilor agro-ecologice și organice și care să permită 
formare profesională și cercetare independente, în bene-
fi ciul fermierilor, în domeniul agriculturii fără pesticide și 
fără organisme modifi cate genetic.

CERERILE NOASTRE CĂTRE COMISIA EUROPEANĂ:

Inițiativa Cetățenească Europeană (ICE) este un instru-
ment european democratic care permite cetățenilor să 
infl uențeze politicile europene. Dacă ajungem la pra-
gul de un milion de semnături, Comisia Europeană și 
Parlamentul European vor trebui să dezbată solicitările 
noastre. 

În trecut, europenii au folosit cu succes ICE pentru a 
opri, printre altele, privatizarea apelor sau pentru a face 
procesul de autorizare a pesticidelor mai transparent.
Inițiativa noastră vine la momentul potrivit: în timp ce 
instituțiile UE negociază viitorul politicii agricole comu-
ne (PAC) post-2020, oamenii își ridică vocea pentru a 
cere un model agricol diferit, care promovează biodiver-
sitatea, protejează climatul și păstrează ferme deținute 
de mici proprietari. ICE-ul nostru poate astfel face cu 
adevărat diferența: o schimbare de paradigmă către o 
agricultură care ține cont de generațiile viitoare.

AGRICULTURA EUROPEANĂ 
A INTRAT PE UN DRUM ÎNFUNDAT UN MODEL AGRICOL DIFERIT ESTE POSIBIL

SPRIJINIȚI 
INIȚIATIVA CETĂȚENEASCĂ EUROPEANĂ!


