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Warszawa, 16 marca 2023 r. 

 

Szanowni Państwo, 

 

W imieniu Green REV Institute, think tanku, inicjatora i operatora rzeczniczej koalicji Future 

Food 4 Climate, zrzeszającej 78 organizacji społeczeństwa obywatelskiego z Polski i Ukrainy, 

chcemy podziękować za możliwość przedstawienia stanowiska w konsultacjach publicznych: 

Agencje Wykonawcze UE - ocena trzyletnia oraz przedstawić nasze stanowisko. 

 

Green REV Institute 

 

Green REV Institute to zielony think tank, watchdog klimatyczny działający dla transformacji 

systemu żywności. Green REV Institute łączy kropki na mapie praw człowieka, praw zwierząt  

i klimatu. Założony w 2014 r. włącza dla zmiany systemowej osoby aktywistyczne, buduje 

współpracę i partnerstwa dla transformacji systemu żywności. 

 

Green REV Institute to organizacja członkowska 50by40, Eurogroup for Animals, World 

Federation for Animals, European Vegetarian Union, Aquatic Animal Alliance, TAPP Coalition, 

PlantEurope Network, OFOP, Niech Żyją, jedna z 10 NGO w EU Platform on Animal Welfare. 

Green REV Institute wspiera Plant Based Treaty.  

 

Green REV Institute zainicjował i jest operatorem pierwszej rzeczniczej koalicji dla naprawy 

systemu żywności i sprawiedliwej transformacji systemu żywności i rolnictwa w Polsce Future 

Food 4 Climate,  organizatorem międzynarodowego wydarzenia European Vegan Summit, 

producentem reportaży Wegańska Warszawa oraz Posłuchaj Wegańskich Biznesów. W ramach 

Forum Bezpiecznej Żywności wzmacniamy i budujemy debatę dla zmian systemowych, zielonej 



 

kontakt@greenrev.org | Giordana Bruna 34 / skrytka 5, 02-523 Warszawa, Polska 

KRS 0000521182 | NIP 5213677634 | REGON 147376122 

 

2 

partycypacji oraz sprawiedliwej transformacji systemu żywności i bezpieczeństwa 

żywnościowego. 

 

Green REV Institute realizuje działania na rzecz włączania młodych osób do działań 

systemowych. Obecnie realizuje projekt Green Advocacy Academy, współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +. 

 

Agencje wykonawcze UE - ocena trzyletnia 

 

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) 

 

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA), finansuje projekty badawcze  

i innowacyjne oraz zarządza działaniami promocyjnymi dotyczącymi produktów rolnych. Do 

obowiązków REA należą kluczowe obszary w kontekście transformacji systemu żywności, 

budowania bezpieczeństwa żywnościowego, działań na rzecz strategii Od pola do stołu  

i Europejskiego Zielonego Ładu w obszarze sprawiedliwej transformacji rolnictwa i systemu 

żywnościowego, w tym między innymi: 

 

 

• Zarządzanie projektami badawczymi wspieranymi w ramach programu Horyzont 

Europa, największego jak dotąd na świecie programu ramowego w zakresie badań  

i innowacji, trwającego od 2021 do 2027 roku;  

• Zarządzanie projektami badawczymi wspieranymi w ramach programu Horyzont 2020, 

poprzedniego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji  

(2014-2020);  

• programy Unii Europejskiej: Promocja produktów rolnych oraz Fundusz Badawczy 

Węgla i Stali, a także bieżące projekty finansowane w ramach budżetu UE na lata  

2014-2020. 
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Biorąc pod uwagę fakt, że środki finansowe wydawane na wsparcie sektora hodowlanego  

i przemysłowej produkcji żywności powinny podlegać społecznej kontroli i monitoringowi ze 

strony niezależnych ekspertów, środowiska naukowego, organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego REA powinna dysponować zasobami i narzędziami do transparentnego 

publikowania i przedstawiania danych dot. udzielonego wsparcia, projektów i programów  

w obszarze systemu żywności i rolnictwa, które otrzymały publiczne środki finansowe i ich 

zgodności i spójności w zakresie realizowania celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz 

sprawiedliwej transformacji klimatycznej. Zarówno raporty IPCC jak ostatni dokument roboczy 

Komisji Europejskiej Drivers of Food Security wskazują, że system żywnościowy jest obok 

paliw kopalnych, motorem katastrofy klimatycznej. Dlatego tak ważna jest kontrola i monitoring 

środków finansowych, które są przeznaczane w ramach środków publicznych, na wsparcie badań 

i rozwoju oraz promocji produktów rolno - spożywczych. Kontrola powinna być możliwa na 

etapie ogłaszania konkursów i zgodności kryteriów z badaniami naukowymi i celami 

klimatycznymi, wyboru projektów i programów, realizacji oraz ewaluacji w okresie 

długoterminowym. Kontrola i monitoring powinny być możliwe do dokonania w sposób 

kompleksowy: wpływ projektu na klimat, środowisko, glebę, wodę, powietrze, życie i zdrowie 

mieszkańców i mieszkanek, wpływ na zdrowie publiczne, wpływ na budowanie sprawiedliwego 

systemu żywności i dostępu do zdrowej, zrównoważonej żywności dla ludzi, wpływ na ochronę 

praw zwierząt, wpływ dot. praw pracowniczych, wpływ ponad europejski, ponadkrajowy  

- dzisiaj wiemy już, że sektor rolnictwa odpowiada za wylesianie, łamanie praw ludności 

rdzennej, migracje klimatycznej.  

Najważniejszym pytaniem postawionym w konsultacjach publicznych nie powinno być: “czy 

można osiągnąć jeszcze więcej pod względem oszczędności finansowych, poprawy usług oraz 

zwiększenia synergii i efektywności poprzez delegowanie zadań agencjom wykonawczym 

zamiast realizowania ich przez Komisję.” a czy działania REA i innych agencji,  związane  

z udzielaniem wsparcia finansowanego, które ma bezpośredni wpływ - negatywny i pozytywny 

na transformację systemu żywności i rolnictwa są transparentne, monitorowalne, możliwe do 
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oceny długookresowej i kompleksowej i czy realizują ambicje i założenia Europejskiego 

Zielonego Ładu.  

 

Dziękujemy za wzięcie pod uwagę naszego stanowiska 

 

Z poważaniem, 

 

Green REV Institute 

 

 


