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Pan Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowny Panie Ministrze,
na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, które odbędzie się w najbliższy poniedziałek,
15 kwietnia, w Luksemburgu, będą omawiane dwa kluczowe tematy rolno-środowiskowe: „zielona
struktura” w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz aspekty rolne w długoterminowej strategii
klimatycznej Unii Europejskiej. W imieniu Koalicji Żywa Ziemia zwracam się do Pana z prośbą
o przyjęcie ambitnego stanowiska w obu ww. kwestiach, aby rezultat rozmów z pozostałymi
ministrami UE okazał się pozytywny dla naszej przyrody i klimatu.
Aby osiągnąć cele klimatyczne wynikające z porozumienia paryskiego, wszystkie sektory gospodarki,
w tym rolnictwo, będą musiały ograniczyć swoje emisje dążąc do neutralności klimatycznej. Nie jest
to łatwe do osiągnięcia, ale zdecydowanie możliwe np. poprzez stosowanie na glebach o wysokiej
zawartości węgla organicznego praktyk ograniczających jego uwalnianie, aby zredukować emisje
gazów cieplarnianych do atmosfery. Należy również dążyć i wspierać wszelkie praktyki rolnicze
mające na celu zwiększenie zawartości węgla w glebie, co również poprawia jej żyzność, czy takie,
które pochłaniają większe ilości węgla przy jednoczesnym zwiększeniu produktywności ziemi,
np. agroleśnictwo.
Dodatkowo, jak wielokrotnie zalecała organizacja ekologiczna WWF 1, fałszywe rozwiązania
klimatyczne, takie jak tworzenie zachęt do uprawy roślin energetycznych, muszą zostać wstrzymane.
Zamiast tego pilnie potrzebne są działania polityczne rozwiązujące kwestie niezrównoważonego
chowu i hodowli zwierząt w UE 2, odpowiedzialnych za niezwykle wysokie emisje gazów
cieplarnianych innych niż CO2 z sektora rolnego.
Wspólna Polityka Rolna po 2020 r. jest głównym instrumentem polityki, który należy wykorzystać,
aby przyspieszyć przekształcenie rolnictwa UE w kierunku rozwiązań niskoemisyjnych i przyjaznych
dla środowiska. W praktyce oznacza to wspieranie ambitnych celów środowiskowych w regulacjach
WPR, w tym:
- utrzymanie rozszerzonej warunkowości dla płatności w ramach WPR, z wymogami mającymi
zastosowanie do wszystkich beneficjentów. Elastyczność przepisów umożliwi dostosowanie
wymogów do warunków krajowych i regionalnych oraz skoncentrowanie systemu kontroli na
większych beneficjentach, co zmniejszyłoby (ale nie wykluczyło) kontrole drobnych gospodarstw.
–

wyodrębnienie części budżetu I filaru w wysokości 20-30% na eko-programy („ecoschemes”), nad czym głosował ostatnio Parlament Europejski. Płatności te nie powinny stać
się nowym rodzajem

1 Dostępny online, dokument informacyjny WWF, czerwiec 2017, EU bioenergy policy;
2 Więcej informacji można znaleźć w liście organizacji pozarządowych do instytucji UE oraz w raporcie Fundacji
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„zazieleniania”, ale powinny wspierać rolników, którzy zapewniają więcej korzyści dla środowiska,
np. rolników na obszarach Natura 2000 i innych obszarach o wysokich wartościach przyrodniczych.
- wzmocnienie rozwoju obszarów wiejskich i zwiększenie alokacji budżetu na interwencje
środowiskowe do 50%. Cel ten można również osiągnąć poprzez przeniesienie płatności z tytułu
obszarów z ograniczeniami naturalnymi do I filaru WPR. Zwiększyłoby to dostępność zasobów
w znacznie rozbudowanym II filarze, co miałoby zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia ambitnych
celów środowiskowych i klimatycznych, jakie musi zapewnić Wspólna Polityka Rolna po 2020 r.
Przyroda i klimat wymagają dziś szybkich i radykalnych działań, o czym stale przypominają rządzącym
obywatele i naukowcy. W związku z tym w imieniu Koalicji Żywa Ziemia apeluję do Pana
o zaangażowanie oraz wspólne, bardziej wizjonerskie i strategiczne podejście, wraz z innymi rządami
państw członkowskich UE, we wspieraniu zrównoważonego systemu żywności i rolnictwa w Europie.

Z poważaniem,

Maria Staniszewska
w imieniu Grupy Koordynacyjnej
Koalicji Żywa Ziemia
Do wiadomości:
Pan Marek Gróbarczyk – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
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