
Brussels, 31 May 2021

Dear President von der Leyen
Dear Executive Vice-President Timmermans

EU Member States have been developing their National Recovery and
Resilience Plans (NRRPs) to decide how to spend the recovery funds over the next 7
years. Some countries already submitted their NRRPs to you for review, whilst others
will do so in the coming days.

We are writing to you to highlight the discrepancy between the objectives
of the ‘Next Generation EU’ fund and the NRRPs submitted by Poland and
Romania. They lack ambition and resemble a rehashing of the old; prioritising
investment in fossil fuels and ignoring the impending crisis we face. If the
European Commission approves the plans in their current form, then Poland and
Romania will both fail to meet their climate or greenhouse gas emissions targets
and kill any possibility that the EU will achieve climate neutrality by 2050. We
request you either properly amend, and if impossible, reject both plans as they
pose a risk to the EU to fulfill its climate and environmental targets.

Please find below the key discrepancies found in the abovementioned NRRPs:

● In terms of energy, although the EC recommends funding renewable energies to
achieve a 38-40% share in the EU energy mix, the Government of Romania does
not incorporate investments towards their development and deployment
accordingly, settling for a 34% renewable energy target instead. Furthermore,
both countries incorporate throughout their NRRPs investments in fossil fuels
(natural gas) and their distribution networks. In addition, Poland’s NRRP contains
provisions related to coal that directly contradicts the objectives of the EU's
climate policy on the phasing out of hard coal mining by 2049.

● In regards to transportation, most of the envisioned investments are allocated
towards fossil fuel inductive infrastructure (e.g. large-scale highways and
airports) whereas there are insufficient concrete programmes to decarbonise the
current and future mobility needs of the population.



● In respect to biodiversity and water management, both countries open up the
possibility to allocate resources for the alteration or destruction of natural
watercourses by allowing their regularization for flooding control purposes,
although the EU Biodiversity Strategy proposes river renaturation as green
infrastructure for the same purpose.

Also, and of outermost importance, there are no concrete indicators nor procedures to
assess the impact and progress of investments. The NRRPs do not include a set of
climate and environmental conditions that a given investment should fulfill in order to be
eligible to access EU funding. In this sense, it is not possible to determine to what
extent individual actions, or the NRRP as a whole, will translate into the achievement of
the strategic objectives set by the Government, or the (climate/environmental)
objectives set by the EU.

Therefore we strongly conclude that both countries’ NRRPs do not take into account the
scale and pace of changes taking place in the EU and thus they will not be able to meet
the targets set by the EC, including the need to achieve a GHG emission reduction
target of 55% by 2030, the decarbonisation of the economy, and achieving climate
neutrality by 2050.

We are calling on you to properly review the NRRPs submitted by Poland and
Romania and to ensure the necessary changes so that both plans are ambitious
and in line with the objectives of the ‘Next Generation EU’ fund. With 93% of
Europeans of the view that climate change is a serious problem, and 92%
demanding climate neutrality across the bloc by 2030, you have both the public
will and their purse on your side to do this.

We stand ready to immediately assist and work with the Commission and Member
States on this and would like to discuss the way forward with you at your earliest
convenience.

Yours sincerely,

Tudor Brădățan,
Executive director Declic

Karolina Skowron,
Executive Director Akcja Demokracja



Versiunea în limba română:

Brussels, 31 May 2021

Stimată doamnă președinte Ursula von der Leyen,
Stimate domnule vicepreședinte executiv Timmermans,

Statele membre ale UE și-au dezvoltat Planurile Naționale de Redresare și
Reziliență (PNRR) pentru a decide cum să cheltuiască fondurile de redresare în
următorii 7 ani. Unele țări v-au trimis deja planurile spre examinare, în timp ce altele vor
face acest lucru în următoarele zile.

Vă scriem pentru a pune în lumină discrepanța dintre obiectivele fondului
Next Generation UE și Planurile Naționale de Redresare și Reziliență prezentate
de Polonia și România. Acestea sunt lipsite de ambiție și seamănă mai mult cu o
ancorare în trecut, prioritizând investițiile în combustibili fosili și ignorând criza
iminentă cu care ne confruntăm.

Dacă Comisia Europeană aprobă planurile în forma lor actuală, Polonia și
România nu vor reuși să își îndeplinească obiectivele de mediu și cele privind
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și vor elimina orice posibilitate ca UE
să atingă neutralitatea climatică până în anul 2050.

Având în vedere aceste aspecte, vă solicităm fie să modificați în mod
corespunzător, fie, dacă acest lucru este imposibil, să respingeți ambele planuri,



deoarece ele prezintă un risc pentru UE de a-și îndeplini obiectivele climatice și
de mediu.

Regăsiți mai jos discrepanțele-cheie identificate în PNRR-urile României și Poloniei:

● În ceea ce privește energia, deși CE recomandă finanțarea energiilor
regenerabile pentru a atinge o pondere de 38-40% în mixul energetic al UE,
Guvernul României nu încorporează investiții în vederea dezvoltării și
implementării adecvate a acestora, mulțumindu-se cu un obiectiv de 34% privind
energia regenerabilă. Mai mult, ambele țări includ în Planurile Naționale de
Redresare și Reziliență investiții pe termen lung în combustibili fosili (gaze
naturale) și în rețele de distribuție a acestora. În plus, PNRR-ul Poloniei conține
dispoziții referitoare la cărbune, care sunt în dezacord direct cu obiectivele
politicii climatice a UE privind eliminarea treptată a exploatării cărbunelui până în
anul 2049.

● În ceea ce privește transportul, majoritatea investițiilor preconizate sunt alocate
infrastructurii bazate pe combustibili fosili (de ex. autostrăzi la scară largă și
aeroporturi), existând insuficiente programe concrete pentru decarbonizarea
nevoilor actuale și viitoare de mobilitate a populației.

● În ceea ce privește gestionarea biodiversității și a apei, ambele țări deschid
posibilitatea de a aloca resurse pentru alterarea sau distrugerea cursurilor de
apă naturale, permițând regularizarea acestora în scopul controlului inundațiilor,
deși strategia UE pentru biodiversitate propune renaturarea râurilor ca
infrastructură verde.

De asemenea, un aspect de o importanță deosebită este faptul că nu există
indicatori și proceduri concrete pentru a evalua impactul și progresul investițiilor.
Planurile nu includ un set de condiții climatice și de mediu pe care o anumită investiție
ar trebui să le îndeplinească pentru a fi eligibilă să acceseze finanțarea UE. În acest
sens, este imposibil să se determine în ce măsură PNRR va reuși să realizeze
obiectivele strategice stabilite de guvern sau pe cele stabilite de UE.

Concluzionăm cu tărie că PNRR-urile ambelor țări nu iau în considerare
amploarea și ritmul schimbărilor care au loc în UE și, prin urmare, nu vor putea îndeplini
obiectivele stabilite de CE, inclusiv necesitatea de a atinge obiectivul de reducere a
emisiilor de gaze cu efect de seră cu 55% până în 2030, decarbonizarea economiei și
obținerea neutralității climatice până în 2050.



Vă solicităm să revizuiți în mod corespunzător PNRR-urile prezentate de
Polonia și România și să asigurați modificările necesare, astfel încât ambele
planuri să fie ambițioase și să fie în concordanță cu obiectivele fondului Next
Generation UE. Știind că 93% dintre europeni sunt de părere că schimbările
climatice sunt o problemă serioasă și că 92% dintre aceștia cer neutralitatea
climatică la nivelul întregul bloc european până în 2030, puteți realiza acest lucru
prin aprobarea unor planuri corespunzătoare.

Suntem pregătiți să vă oferim ajutorul nostru în orice moment și să lucrăm cu
Comisia și cu statele membre în acest sens și dorim să discutăm cu dumneavoastră
calea de urmat cât mai curând posibil.

Cu considerație,

Tudor Brădățan,
Director Executiv Declic

Karolina Skowron,
Director Executiv Akcja Demokracja


