
 

Marki, 19 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,  

W drugiej połowie bieŜącego tygodnia na szczycie Rady Europejskiej unijni przywódcy będą 

podejmować decyzje dotyczące budŜetu Unii Europejskiej na lata 2014-20. Podjęte decyzje 

zadecydują, czy UE będzie w stanie osiągnąć ustalone cele swoich polityk. 

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni ostatnią propozycją Hermana Van Rompuya – 

przewodniczącego Rady Europejskiej, wg której fundusz na Rozwój Obszarów Wiejskich  

(II filar Wspólnej Polityki Rolnej) jest jedną z największych ofiar redukcji unijnego budŜetu. 

Proponowane kwoty oznaczają obcięcie II filara o 9,1%, podczas, gdy I filar WPR (dopłaty 

bezpośrednie) – 3 razy większy od II filara – ma być pomniejszony zaledwie o 5,8%. Sytuację 
pogorszy dodatkowo udzielenie zgody dla poszczególnych państw członkowskich na przesunięcie 

kolejnych 15% z II filara na I-szy. Gdyby wszystkie państwa zdecydowały się na to, oznaczałoby to 

redukcję o 26% w stosunku do budŜetu na lata 2007-13. Byłoby to równoznaczne z upadkiem 

najbardziej nowoczesnej i postępowej części Wspólnej Polityki Rolnej.  

KaŜda redukcja funduszu na Rozwój Obszarów Wiejskich będzie cofać UE w czasie o dekady: 

zniweczy nie tylko liczne pozytywne środowiskowo inicjatywy, które udało się zrealizować dzięki 

WPR w ostatnich latach, ale uniemoŜliwi teŜ osiągnięcie wyznaczonych celów środowiskowych  

oraz podwaŜy zasadność tej polityki samej w sobie. Rozumiemy potrzebę wprowadzenia oszczędności 

do budŜetu, ale powinny one powstać na skutek rezygnacji ze szkodliwych subsydiów i niecelowych 

wydatków, wciąŜ często spotykanych w unijnych funduszach, a które w dłuŜszej perspektywie 

zaszkodzą europejskiej gospodarce i społeczeństwu. 

Przyjęte przez nas z zadowoleniem przeznaczenie 20% na walkę ze zmianami klimatu zostanie 

zaprzepaszczone w efekcie skutków redukcji funduszu na Rozwój Obszarów Wiejskich. Sytuację 

pogarsza dodatkowo niejasny podział środków na fundusz LIFE – jedyny unijny program dedykowany 

na ochronę środowiska i klimatu.  

Przyznanie państwom członkowskim dowolności w wyborze działań na rzecz środowiska w ramach  

I filara WPR sprawi, Ŝe będzie to “zazielenienie” jedynie pozorne. Łącznie z bezlitosnym cięciem  

II filara oznacza to, Ŝe doraźne interesy zwycięŜą nad długoterminowo zrównowaŜoną przyszłością.  

  



Liczymy, Ŝe jeśli szczerze popiera Pan, Panie Premierze

przy jednoczesnym zachowaniu jego korzystnego potencjału,

z subsydiów szkodliwych dla społecze

które nadają prawdziwą wartość publicznym 

Apelujemy o przeznaczenie unijnego bud

na Rozwój Obszarów Wiejskich. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

Izabela Flor 

Dyrektor OTOP 

li szczerze popiera Pan, Panie Premierze, konieczność uszczuplenia

zachowaniu jego korzystnego potencjału, to zaapeluje Pan

dla społeczeństwa i środowiska i wzmocnienie tych unijnych wydatków, 

ść publicznym środkom. 

Apelujemy o przeznaczenie unijnego budŜetu na potrzeby obywateli UE i nie ob

ozwój Obszarów Wiejskich.  

 uszczuplenia unijnego budŜetu 

to zaapeluje Pan o rezygnację  

unijnych wydatków, 

bcinanie funduszu  


