
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

21 listopada 2012 r. 

 

 

Szanowny Pan Donald Tusk 

Prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej 

 

Do wiadomości: 

Szanowny Pan Stanisław Kalemba, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Szanowny Pan Marcin Korolec, Minister Środowiska 

Szanowny Pan Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych 

 

Szanowny Panie Premierze,  

Społeczeństwo wiązało ogromne nadzieje z perspektywą budŜetową Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 

Oczekiwano, Ŝe wprowadzi ona zmiany korzystne dla wszystkich obywateli Wspólnoty i pomoŜe  

w rozwiązaniu dręczących kontynent kryzysów: ekonomicznego i ekologicznego.  

Niestety, proponowany przez przewodniczącego Rady Europejskiej pana Hermana Van Rompuy podział 

budŜetu1 jest głęboko niepokojący. Świadczy on o braku odwagi do postawienia na politykę opartą  

o sprawiedliwy podział publicznych środków, nowatorskie metody walki z degradacją środowiska 

naturalnego, z niezrównowaŜonym gospodarowaniem zasobami i ze zmianami klimatu. UwaŜamy,  

Ŝe publiczne pieniądze z unijnego budŜetu nie mogą dłuŜej wspierać przemysłowego rolnictwa  

i rybołówstwa, energetyki opartej o nieodnawialne źródła czy szkodliwych inwestycji negatywnie 

oddziałujących na całe społeczeństwo.  

                                                             
1
 http://www.euractiv.fr/economie-et-finance/les-propositions-de-van-rompuy-pour-le-budget-2014-2020-17210.html  



NiŜej podpisane organizacje pozarządowe są przekonane, Ŝe podstawą bezpiecznej i dostatniej 

przyszłości obywateli UE jest wysoka jakość środowiska naturalnego, którego degradacja postępuje  

w zastraszającym tempie1. Brak odpowiedniej reakcji na kryzys ekologiczny będzie skutkował 

powaŜnymi konsekwencjami ekonomicznymi
2
, pogorszeniem jakości i bezpieczeństwa Ŝycia ludzi, 

częstszymi katastrofami naturalnymi. Koszty tych zjawisk obciąŜą nas wszystkich.  

Szczególne nadzieje wiązaliśmy z reformą Wspólnej Polityki Rolnej. Liczyliśmy, Ŝe zapewni skuteczną 

ochronę wszystkich walorów terenów wiejskich, zrównowaŜony rozwój społeczności lokalnych  

i długoterminowe bezpieczeństwo Ŝywnościowe. Niestety, niecelowy system dopłat bezpośrednich,  

nie zobowiązujący rolników do realnej troski o środowisko, moŜe nadal absorbować większość środków 

WPR, ograniczając tym samym fundusze na rozwój obszarów wiejskich. Sytuację, w której wielka część 

publicznych pieniędzy przeznaczana jest na intensywne rolnictwo, ze szkodą dla środowiska  

i społeczeństwa, uwaŜamy za niedopuszczalną. 

Obowiązujący system dopłat bezpośrednich nie rozwiązuje problemów związanych z zanieczyszczaniem 

wód, degradacją gleb i niszczeniem róŜnorodności biologicznej krajobrazu rolnego. Konieczne jest 

wprowadzenie zmian premiujących praktyki uwzględniające inne niŜ wyłącznie produkcyjne aspekty 

działalności rolniczej. Inwestycja w rozwój obszarów wiejskich gwarantuje poprawę Ŝywotności 

wiejskich społeczności i korzyści środowiskowe. 

Postulujemy sprawiedliwy społecznie i środowiskowo podział publicznych środków w ramach WPR, 

zapewniający:  

• Ŝe niezbędne cięcia będą proporcjonalnie dotyczyć obu filarów,  

• 50% wszystkich środków na rozwój obszarów wiejskich (II filar) - bez moŜliwości przesunięć  
na I filar, 

• połowę środków z II filara na działania związane z ochroną środowiska naturalnego, 

• przeznaczenie 30% dopłat bezpośrednich na praktyki proekologiczne. To zobowiązanie będzie 

sprawiedliwe, jeśli jego załoŜenia będą jednakowe we wszystkich państwach członkowskich. 

Radykalnych zmian wymaga równieŜ Polityka Spójności. Za konieczne uwaŜamy zapewnienie:  

• dodatkowych środków na zwiększenie oszczędności energii i rozwój energii odnawialnej:  

25% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla obszarów rozwiniętych i w fazie 

przejściowej oraz 15% dla regionów słabiej rozwiniętych, 

• zakazu subsydiowania paliw kopalnych, 

• środków celowych na zwiększanie efektywności energetycznej, ochronę róŜnorodności biologicznej 

i środowiska. 

UE posiada potencjał do utworzenia setek tysięcy nowych miejsc pracy w sektorach 

zrównowaŜonej gospodarki
3
, takich jak te związane z energią odnawialną, efektywnością 

energetyczną, efektywnym wykorzystaniem zasobów czy zrównowaŜonym transportem. Obok 

korzyści środowiskowych generują one równieŜ znaczące korzyści ekonomiczne.  

Przez 20 lat funkcjonowania fundusz LIFE – jedyny finansowy instrument UE dedykowany ochronie 

przyrody - przyniósł wiele korzyści europejskiej przyrodzie, a przez wsparcie usług ekosystemowych – 

całemu społeczeństwu. Aby wywiązać się z obowiązków, jakie nakładają na Unię międzynarodowe 

zobowiązania i Strategia na rzecz róŜnorodności biologicznej – niezbędne jest zwiększenie jego budŜetu  

                                                             
1
 Już w 2010 r. na obszarze UE zagrożonych wyginięciem było: 25% gatunków ssaków morskich i 15% lądowych, 12% gatunków ptaków, 22% 

płazów, 21% gadów. 88 % zasobów ryb jest przełowionych. Niemal 65 % siedlisk i 52 % gatunków objętych ochroną w sieci Natura 2000 

znajduje się w niekorzystnym stanie ochrony. Granice UE przekroczyło już ponad 11 tys. gatunków obcych, z czego co najmniej 15% to gatunki 

inwazyjne i niebezpieczne. Szkody przez nie powodowane i walka z nimi kosztują Unię ok. 12 miliardów euro rocznie i wciąż rosną. Oszacowano, 

że utrata różnorodności biologicznej obniża aktualnie światowe PKB o 3% każdego roku. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf   

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0146&language=PL&ring=A7-2012-0101  
2
 Cost of Policy Inaction. Scoping study for DG Environment. J.A. Bakkes (MNP), I. Bräuer (Ecologic), P. ten Brink (IEEP), B. Görlach (Ecologic), O.J. 

Kuik (IvM), J. Medhurst (GHK). http://ec.europa.eu/environment/enveco/others/pdf/copi.pdf 
3
 Inwestycje w przyszłość: więcej miejsc pracy dzięki bardziej zielonemu budżetowi UE 

http://www.wwfpl.panda.org/fakty_ciekawostki/biblioteka/?8980/Zielone-miejsca-pracy-dla-przyszlosci 



z zaledwie 0,3% do 1% budŜetu 

i walki ze skutkami zmian klimatycznych, 

w procesie planowania budŜetu Wspólnoty. 

Liczymy, Panie Premierze, Ŝe wykonuj

społeczeństwa, a nie tylko wąskich grup interesu, Rz

podziału publicznych środków, by uwzgl

naturalne. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

Izabela Flor 

Dyrektor OTOP 

 

w imieniu następujących organizacji

 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Centrum Ochrony Mokradeł 

Forum Rolnictwa Ekologicznego im. M. Górnego

Fundacja GreenMind 

Fundacja Rolniczej RóŜnorodno

Instytut na rzecz Ekorozwoju 

Klub Przyrodników 

Komitet Ochrony Orłów 

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi 

Organic Farma Zdrowia 

Polska Zielona Sieć 

Polskie Towarzystwo Ochrony 

Pracownia na rzecz Wszystkich 

Ptaki Polskie 

PTOP „Salamandra” 

Społeczny Instytut Ekologiczny

Stowarzyszenia EKOLAND - 

Stowarzyszenie Dla Dawnych Odmian 

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro

WWF Polska 

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze

 

 

 unijnego. Ten krok będzie wiele znaczył dla dziedzictwa 

i walki ze skutkami zmian klimatycznych, przy jednoczesnym braku konieczności 

etu Wspólnoty.  

Ŝe wykonując mandat do reprezentowania w negocjacjach całego 

ąskich grup interesu, Rząd RP będzie angaŜował si

rodków, by uwzględniał on takŜe ich wpływ na nasze wspólne dobro 

cych organizacji: 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 

Forum Rolnictwa Ekologicznego im. M. Górnego 

norodności Biologicznej AgriNatura  

 

dzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 

szystkich Istot 

Społeczny Instytut Ekologiczny 

 Oddział Zachodniopomorski  

Stowarzyszenie Dla Dawnych Odmian i Ras 

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA 

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro-Group  

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze 

dzie wiele znaczył dla dziedzictwa przyrodniczego 

ści wielkich wyrzeczeń  

c mandat do reprezentowania w negocjacjach całego 

ował się na rzecz takiego 

e ich wpływ na nasze wspólne dobro – środowisko 


