Vážení příjemci zpráv Krajského informačního střediska Ústeckého kraje,
Předkládáme vám nejaktuálnější Evropské zpravodajství (EZ), ze kterého je patrný devastující
vliv celosvětové pandemie koronaviru, který bude znamenat v podstatě přepracování
parametrů, priorit a finančního rámce rozpočtového období EU 2021 – 2027. Stejně tak bude
muset být revidována Společná zemědělská politika daného období, která samozřejmě z cílů,
priorit a zdrojů rozpočtu EU vychází.
Světová obchodní organizace (WTO) odhaduje pokles světového obchodu až o 32% s tím, že
k jeho obnově by mohlo dojít až v roce 2021. Avšak za předpokladu, že země budou
spolupracovat, což nevidíme v krizi takového rozsahu za vůbec možné a reálné – viz příklad
špatné spolupráce při získávání a rozdělování zdravotnických pomůcek na začátku pandemie.
Je jasné, že svět po odeznění pandemie bude jiný, že se změní a dokonce se nebude moct po
určitém restartu vrátit do původní organizace v oblasti hospodářského, společenského a
politického života. Ty změny budou trvalé, v opačném případě by při dalším náporu podobné
epidemie došlo k celkovému kolapsu a zhroucení.
Naznačené změny se budou týkat následujících záležitostí:









obnova potravinové soběstačnosti
nacionalizace hospodářství jednotlivých zemí
redukce dovozů potravin ze vzdálených zemí
posílení flexibility a rozhodování na národní úrovni na úkor řídících struktur EU
reforma EU, snížení byrokratické zátěže
částečné obnovení funkce státních hranic
přehodnocení enviromentálních mezinárodních programů a zelené politiky vůbec
alokace části zdrojů plánovaných na Evropskou zelenou dohodu ve prospěch posílení
programů venkova a podpory výroby potravin
 ceny potravin se neudrží na současné úrovni a budou vyšší
 tlak na zastropování přímých plateb s cílem dalšího přerozdělení podpor
Tyto změny a začínající celosvětová hospodářská recese si vyžádají úpravu a přepracování
plánu nového rozpočtového období EU 2021 – 2027 a navazující reformy Společné
zemědělské politiky. Vzhledem k tomu, že většina dokumentů je ve finální podobě bede jejich
doplnění a přepracování velmi složité a obtížné – bude se velmi obtížně hledat konsens 27
členských zemí EU, stejně tak mezi EU a USA, Čínou, Ruskou federací – zeměmi, které
výrazně ovlivňují světovou ekonomiku, obchod a politiku.

Světová obchodní organizace (WTO) predikuje, že dopady pandemie koronaviru na světový
obchod mohou být větší než tomu bylo za doposud největší krize v novodobých dějinách,
kterou byla Velká recese v roce 2009. Tehdy světový obchod zaznamenal pád o 12,5%.
Za tohoto stavu bude důležitá agenda Německého předsednictví EU, které zahájí 1.7.2020.
Závěrem dnešního úvodníku k Evropskému zpravodajství znovu zdůrazňujeme, že přišla doba
na razantní kroky k zvýšení naší potravinové soběstačnosti postupnými kroky během
nadcházejícího rozpočtového období. Jako zásadní se jeví investice do výrobní základny
směřující k navyšování živočišné výroby, respektive navyšování stavů chovaných
hospodářských zvířat za využití současných moderních technologií, které nejsou náročné na
množství pracovních sil – například produkce vepřového masa, kde ČR nedosahuje ani 50% a
základní surovinu krmné obilí vyváží. To například, přičemž podobně je tomu u dalších
komodit – drůbeží maso, vejce, brambory, ovoce, zelenina..
V Mostě dne 17. dubna 2020
Vydává: Okresní agrární komora Most – KIS Ústeckého kraje

EVROPSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ – VYBRANÉ AKTUALITY
ZPRÁVY V PLNÉM ZNĚNÍ NALEZNETE NÍŽE

KORONAVIRUS / FINANCOVÁNÍ Ministři financí se dohodli na balíčku pro řešení
koronaviru ve výši 540 miliard EUR; Komise představí revidovaný Víceletý finanční
rámec pravděpodobně koncem dubna

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA Komisař pro zemědělství a rozvoj
venkova vyzval ministry zemědělství k flexibilnímu využití zdrojů z obálky pro rozvoj
venkova

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA Komisař pro zemědělství a rozvoj
venkova podpořil posílení domácí potravinové bezpečnosti v souvislosti
s koronavirovou krizí

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA Zveřejnění strategie Farm to Fork by
mohlo být opět odloženo; dovoz zemědělských produktů do Evropské unie zatím
není podle Komise nutné omezovat

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA Zvláštní výbor pro zemědělství
diskutoval o přechodném období Společné zemědělské politiky, prozatím zůstává
podpora jednoletého období, skutečná délka přechodného období ale bude ještě
projednávána

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA Zvláštní výbor pro zemědělství
diskutoval o dopadu koronaviru na zemědělské trhy, Komise zatím nepřislíbila
zavedení žádných podpůrných opatření

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA Rozpočet pro Společnou
zemědělskou politiku musí být podle irského europoslance během koronavirové krize
ochráněn

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA Bulharský předseda vlády nesouhlasí
s výjezdy bulharských sezónních pracovníků do Německa kvůli obavám z jejich
možné nákazy koronavirem a dalšího šíření nemoci

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA Priority německého předsednictví
budou do značné míry ovlivněny koronavirovou krizí

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA Evropská asociace pro mléko a
mléčné výrobky vyzvala Evropskou komisi k zavedení tržních opatření na podporu
sektoru mléka a mléčných výrobků do konce dubna

KORONAVIRUS / FARM TO FORK Zemědělské a environmentální organizace
nejsou jednotné v otázce termínu pro předložení strategie Farm to Fork

KORONAVIRUS / BIODIVERZITA Část Evropského parlamentu žádá bezodkladné
předložení Strategie Evropské Unie pro biodiverzitu

KORONAVIRUS / STÁTNÍ PODPORY Evropská komise schválila řadu schémat
státních podpor s cílem pomoci podnikům včetně těch zemědělských během krize

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / PŘECHODNÉ OBDOBÍ Europoslanci žádají o řešení
střetu zájmů i o zastropování přímých plateb nad 60.000 EUR v rámci přechodného
období

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA Rada Evropské Unie přijala nová pravidla na opětovné
využívání vody pro zavlažování v zemědělství

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA Slovenský europoslanec požádal Komisi o poskytnutí
informací o vyšetřování podvodů s využíváním prostředků z Evropské Unie
v zemědělství na Slovensku

KORONAVIRUS / POTRAVINY Evropské sdružení zpracovatelů plastů žádá
v souvislosti s koronavirovou krizí o odklad Směrnice zakazující používání
jednorázových plastů, Slovensko odložilo zálohování PET lahví a plechovek

KORONAVIRUS / POTRAVINY Členské státy se snaží o zabezpečení přístupu
k potravinám pro nejchudší obyvatele postižené koronavirem

KORONAVIRUS / POTRAVINY Společnost PepsiCo vyhradila 45 milionů dolarů na
podporu komunit zasažených koronavirovou pandemií

KORONAVIRUS / POTRAVINY Potravinářská společnost Nestlé přijímá opatření
s cílem zajistit plynulé pokračování produkce

POTRAVINY / OBALY Evropská komise připravuje posouzení dopadů pro
opětovné využití a recyklaci plastových obalových materiálů

ROSTLINNÁ VÝROBA / OCHRANA ROSTLIN Evropský úřad pro bezpečnost
potravin zveřejnil zprávu o reziduích pesticidů obsažených v potravinách testovaných
v roce 2018, přes 95 % vzorků bylo v pořádku

KORONAVIRUS / OBCHOD Koronavirus by podle Světové obchodní organizace
mohl způsobit pokles světového obchodu až o jednu třetinu

KORONAVIRUS / OBCHOD V Belgii a Francii proběhly stávky v maloobchodních
řetězcích v souvislosti s úmrtím zaměstnanců na koronavirus

KORONAVIRUS / TRH & KOMODITY Francie a Německo žádají Evropskou komisi
k využití nástrojů společné organizace trhu včetně režimů soukromého skladování

KORONAVIRUS / TRH & KOMODITY Evropský sektor hovězího a telecího masa
žádá o revizi celních kvót pro dovoz masa

KORONAVIRUS / TRH & KOMODITY Pandemie koronaviru prakticky zastavila
vývoz hovězího masa z Argentiny do Evropské unie

KORONAVIRUS / TRH & KOMODITY Američtí zástupci producentů mléka a
mléčných výrobků vypracovali krizový plán pro mléčný sektor

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / LEGISLATIVA Evropská komise vydala Nařízení
týkající se maximálních limitů pro přítomnost kokcidiostatik nebo histomonostatik
v potravinách; uvedení částečně odtučněných prášků ze semen chia na trh; odchylky
pro oxid zinečnatý; ochranných opatření v souvislosti s vysoce patogenní influenzou
ptáků podtypu H5N8; a veterinárních opatření pro tlumení afrického moru prasat

ZPRÁVY V PLNÉM ZNĚNÍ:
KORONAVIRUS / FINANCOVÁNÍ (12/04/2020) Ministři financí se dohodli na
balíčku pro řešení koronaviru ve výši 540 miliard EUR; Komise představí
revidovaný Víceletý finanční rámec pravděpodobně koncem dubna
Euroskupina složená z ministrů financí se dne 09/04/2020 dohodla na balíčku
finančních opatření s cílem řešit současnou koronavirovou krizi a její dopady.
Euroskupina uvítala návrh Komise na posílení flexibility evropských fondů, podpořila
zřízení mimořádného nástroje s cílem zajistit financování výjimečných podpor skrze
granty, uvítala posílení aktivit a iniciativ Evropské investiční banky, která uvolnila
celoevropský garanční fond ve výši 25 miliard EUR, a umožnila financování zejména
malých a středních společností v celkové výši až 200 miliard EUR. Euroskupina
podpořila zavedení Krizové podpory během současné pandemie s cílem zajistit
záchrannou síť v eurozóně. Tato podpora bude dostupná členům eurozóny, kteří by
se zavázali, že tuto podporu v podobě úvěrů použijí na podporu domácího
financování přímých a nepřímých nákladů na zdravotní péči, léčení, a prevenci
COVID-19. Podpora by mohla dosahovat 2 % HDP daného členského státu (ke konci
roku 2019). Euroskupina podpořila existenci krizového nástroje financování SURE
s cílem podpořit zaměstnanost, výše podpor (prostřednictvím půjček) by mohla
dosáhnout celkem 100 miliard EUR, a zavázala se k práci na přípravě Fondu obnovy
s cílem zajistit finanční podporu pro obnovu ekonomiky a hospodářství EU. Nový
Víceletý finanční rámec (VFR) bude podle Euroskupiny hrát hlavní roli v ekonomické
obnově EU, bude muset reflektovat současnou krizi a nadcházející výzvy
prostřednictvím správně nastavených priorit, které členským státům umožní efektivně
řešit dopady krize na místní ekonomiku. Balíček pomoci by měl dosáhnout celkem
téměř 540 miliard EUR. Euroskupina bude nyní spolupracovat s chorvatským
předsednictvím na konkrétních návrzích. Evropská komise dne 07/04/2020 potvrdila
plán předložení nového upraveného návrhu sedmiletého rozpočtu EU do konce
dubna, předpokládaným datem zveřejnění je 29/04/2020.

Více informací zde, zde, zde, zde a zde.

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (12/04/2020) Komisař pro
zemědělství a rozvoj venkova vyzval ministry zemědělství k flexibilnímu využití
zdrojů z obálky pro rozvoj venkova
Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Janusz Wojciechowski odeslal v minulém
týdnu dopis adresovaný ministrům zemědělství členských států EU, ve kterém
vyzývá k maximálně flexibilnímu využití zdrojů z obálky pro programy rozvoje
venkova (PRV). Wojciechowski uvedl, že některé státy již bohužel téměř vyčerpaly
prostředky z II. obálky, jiné podle něj již aktivně hledají možnosti využití zbývajících
zdrojů. Podle Wojciechowskiho je napříč členskými státy dostupných zhruba 6 miliard
EUR, které zatím z PRV nebyly vyčerpány. Komisař uvedl, že by zdroje z PRV mohly
podpořit investice na farmách do zpracování, marketingu, či balení potravin, mohly by
ale být využity i na financování iniciativ mimo zemědělství – například na investice do
místní infrastruktury či na podporu mobilních zdravotnických zařízení na venkově.
Komise nicméně zatím neplánuje aktivovat tržní opatření v souladu s Nařízením o
společné organizaci trhu, předsedkyně Komise Ursula von der Leyen minulý týden
nicméně uvedla, že zemědělci potřebují další podporu, aby mohli pokračovat ve své
činnosti – zmínila například snížení administrativní zátěže.
Více informací zde a zde.

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (12/04/2020) Komisař pro
zemědělství a rozvoj venkova podpořil posílení domácí potravinové
bezpečnosti v souvislosti s koronavirovou krizí
Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Janusz Wojciechowski v rozhovoru
s evropskými zemědělskými médii uvedl, že současná koronavirová krize je
příležitostí pro posílení domácí potravinové soběstačnosti a k zajištění dostatečných
alternativ produkovaných v Evropské Unii v případě omezení importu. Podle
komisaře je v rámci současné situace evidentní, že import ze třetích zemí není
možné vždy zajistit na sto procent, Evropská Unie proto musí mít k dispozici vlastní
potraviny, musí posílit podporu lokálním trhům, a zkrátit dodavatelské řetězce.
Wojciechowski ale rovněž upozornil, že zemědělství musí být zelenější a
udržitelnější.

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (12/04/2020) Zveřejnění strategie
Farm to Fork by mohlo být opět odloženo; dovoz zemědělských produktů do
Evropské unie zatím není podle Komise nutné omezovat
Komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski dne 07/04/2020 uvedl, že předložení
Strategie Farm to Fork a dalších částí Evropské zelené dohody bude pravděpodobně
nutné opět posunout vzhledem ke koronavirové krizi. Komisař dále uvedl, že

omezení dovozu produktů do EU kvůli podpoře evropských zemědělců zatím
považuje za předčasné. Komise by měla v budoucnu zvážit limity dovozních kvót,
zejména u hovězího masa z Ameriky a Austrálie.
Více informací zde.

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (12/04/2020) Zvláštní výbor pro
zemědělství diskutoval o přechodném období Společné zemědělské politiky,
prozatím zůstává podpora jednoletého období, skutečná délka přechodného
období ale bude ještě projednávána
Zvláštní výbor pro zemědělství (SCA), orgán, který připravuje práci Rady pro
zemědělství a rybolov, zejména pokud jde o záležitosti související se SZP, a který je
složen z úředníků ze stálých zastoupení nebo ministerstev členských států
zodpovědných za SZP, diskutoval dne 06/04/2020 o přechodném období SZP. SCA
schválilo mandát k vyjednávání o přechodném období, což Radě umožňuje
vyjednávání v trialozích Evropské Komise, Parlamentu a Rady. Nyní se čeká na
stanovisko Evropského parlamentu – Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova by měl
návrh stanoviska schválit 27-28/04/2020, plénum Evropského parlamentu by ho
následně mělo přijmout dne 14/05/2020; před vyjednáváním v trialozích bude rovněž
nutné znát výsledek jednání k Víceletému finančnímu rámci pro období 2021-2027.
Výsledné dohody by tak mohlo být dosaženo již za chorvatského předsednictví.
V rámci SCA se většina členských států shodla na podpoře jednoletého přechodného
období, experti nicméně očekávají, že jeden rok nebude stačit (Česká republika a
Litva nesouhlasily s jednoletým přechodným obdobím, CZ podporovala minimálně
dvouleté). Diskuse o skutečné délce přechodného období proběhne v rámci trialogu.
Více informací zde.

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (12/04/2020) Zvláštní výbor pro
zemědělství diskutoval o dopadu koronaviru na zemědělské trhy, Komise zatím
nepřislíbila zavedení žádných podpůrných opatření
Zvláštní výbor pro zemědělství (SCA) dne 06/04/2020 kromě přechodného období
(výše) diskutoval i o dopadech koronaviru na zemědělsko-potravinářské trhy se
zvláštním zaměřením na mléčné výrobky, hovězí a telecí maso, ovoce a zeleninu, a
víno. Členové SCA podpořili zavedení tržních opatření pro dotčené sektory, které
budou v následujících týdnech čelit prudkému propadu cen. Zástupci NL, BE a DE
zdůraznili nutnost zajištění podpory pro sektor čerstvých květin, zatímco FR, ES, IT,
HU, SI, a AT zástupci vyzdvihli nutnost zajištění podpor pro víno. Většina expertů se
shodla na potřebě umožnit režim soukromého skladování pro mléčné výrobky.
Zástupci Evropské komise uvedli, že Komise situaci na trhu blízce monitoruje,
nicméně zatím nepřipravuje žádná specifická sektorová opatření. Podle zástupců
Komise nepatří zemědělsko-potravinářský sektor mezi sektory nejvíce postižené
krizí, alokace dodatečných zdrojů financí je proto nepravděpodobná.

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (12/04/2020) Rozpočet pro
Společnou zemědělskou politiku musí být podle irského europoslance během
koronavirové krize ochráněn
Irský europoslanec Billy Kelleher (Renew Europe) v uplynulém týdnu zdůraznil, že
rozpočet pro SZP musí být během koronavirové krize ochráněn – fondy pro řešení
koronavirové krize by měly podle Kellehera být alokovány z jiných zdrojů, nikoli ze
SZP. Dopad koronaviru na ekonomiku EU podle Kellehera povede k neochotě
členských států navýšit členské příspěvky do rozpočtu EU. Na rozpočet SZP byl
vyvíjen velký tlak již před krizí spojenou s COVID-19, členské státy by proto podle
Kellehera nyní měly vyvinout maximální úsilí k jeho ochraně.
Více informací zde.

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (12/04/2020) Bulharský předseda
vlády nesouhlasí s výjezdy bulharských sezónních pracovníků do Německa
kvůli obavám z jejich možné nákazy koronavirem a dalšího šíření nemoci
Předseda bulharské vlády Boiko Borissow je proti výjezdům bulharských občanů za
sezonními pracemi do Německa. Obává se rozšíření nákazy koronaviru v Bulharsku
(BG) po návratu pracovníků, i dopadů na nedostatečně připravené zdravotnictví.
Dosud eviduje BG jen okolo 500 infikovaných. Německo chce umožnit vstup do země
až 40.000 sezonním pracovníkům v dubnu a květnu navzdory koronavirové krizi, aby
pomohli německým zemědělcům se sklizní.
Více informací zde.

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (12/04/2020) Priority německého
předsednictví budou do značné míry ovlivněny koronavirovou krizí
Německo převezme od Chorvatska předsednictví v Radě Evropské Unie od července
2020, priority Německa budou ale významně ovlivněny současnou koronavirovou
krizí a jejími dopady na ekonomiku Evropské Unie. Kromě koronaviru by Německo
mělo věnovat pozornost vyjednávání o obchodních vztazích s Velkou Británií po
Brexitu, reformě Společné zemědělské politiky, Strategii Farm to Fork a Evropské
zelené dohodě, Lesnické politice, či Strategii pro biodiverzitu. V případě, že
Chorvatsko nedosáhne dohody k Víceletému finančnímu rámci, zařadí se rozpočet
EU rovněž na seznam hlavních priorit DE předsednictví.

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (12/04/2020) Evropská asociace
pro mléko a mléčné výrobky vyzvala Evropskou komisi k zavedení tržních
opatření na podporu sektoru mléka a mléčných výrobků do konce dubna
Evropská asociace pro mléko a mléčné výrobky (EDA) vyzvala Evropskou komisi
k zavedení tržních opatření na podporu sektoru mléka a mléčných výrobků do konce
dubna 2020. Ceny sušeného odstředěného mléka v posledních dnech klesly z 2300
EUR za tunu na pouhých 1800 EUR, další pokles cen by podle asociace mohl vést
k využití evropského intervenčního mechanismu. Irská europoslankyně Mairead
McGuiness (EPP) v tomto kontextu požádala komisaře pro zemědělství a rozvoj
venkova Janusze Wojciechowskiho o okamžité řešení situace.
Více informací zde.

KORONAVIRUS
/
FARM
TO
FORK (12/04/2020) Zemědělské
a
environmentální organizace nejsou jednotné v otázce termínu pro předložení
strategie Farm to Fork
Největší evropská zemědělská organizace Copa a Cogeca (v souladu s největší
politickou frakcí Parlamentu EPP) podpořila dosažení dohody k SZP v co nejkratším
možném termínu, stran předložení Strategie Farm to Fork (F2F) ale naopak podpořila
její odklad do podzimu 2020. Podle Copa a Cogeca je nutné prostřednictvím SZP
zajistit plynulou podporu zemědělcům, a to i během koronavirové krize, jakékoli nové
strategie včetně F2F by ale měly být řádně projednány, a jejich předložení by se
proto nemělo uspěchat. Se stanoviskem Copa a Cogeca ale nesouhlasí řada
environmentálních organizací včetně PAN Europe nebo Greenpeace (v EP
bezodkladné přijetí požadují Zelení i část S&D). Organizace zdůraznily, že
biodiverzita a životní prostředí – nebudou-li řádně chráněny – mohou způsobit
mnohem větší krizi a vyvinout významně větší tlak na potravinové dodavatelské
řetězce, v kontextu současné koronavirové krize by proto podle těchto organizací
měla být pozornost v první řadě věnována ochraně životního prostředí a biodiverzity,
aby bylo zajištěno ideální prostředí pro udržitelnou produkci zdravých potravin.
Organizace proto odmítají další odklad F2F. Strategie měla být předložena dne
25/03/2020, předložení se nyní očekává 29/04/2020.
Více informací zde.

KORONAVIRUS / BIODIVERZITA (12/04/2020) Část Evropského parlamentu
žádá
bezodkladné
předložení
Strategie
Evropské
Unie
pro
biodiverzitu
Europoslanci z frakce Zelených Grace O'Sullivan (IE) a Ville Niinistö (FI) spolu s 22
dalšími poslanci z různých politických skupin vyzvali v dopise předsedkyni Evropské
Komise Ursulu von der Leyen, aby dále neodkládala zveřejnění Strategie EU pro
biodiverzitu, jejíž zveřejnění již bylo odloženo z 25/03/2020 na 29/04/2020. Evropská
komise by podle předběžných informací měla v rámci této strategie navrhovat

rozšíření ekologického zemědělství na 30 % plochy, redukci pesticidů o 50 %, či
vymezit 10 % zemědělské půdy na neprodukční prvky. Podle europoslanců nesmí jít
současné řešení koronaviru na úkor jiných priorit, včetně ochrany biodiverzity.

KORONAVIRUS / STÁTNÍ PODPORY (12/04/2020) Evropská komise schválila
řadu schémat státních podpor s cílem pomoci podnikům včetně těch
zemědělských během krize
Evropská komise v uplynulém týdnu schválila řadu schémat předložených ze strany
členských států Evropské Unie s cílem pomoci místní ekonomice a životaschopnosti
podniků během koronavirové krize. Komise schválila následující schémata státních
podpor:
Komise dne 06/04/2020 schválila chorvatské schéma státní podpory. Schéma by
mělo dosáhnout výše až 790 milionů EUR, a mělo by být určeno na pomoc těm
podnikům, jejichž aktivity jsou zaměřeny na export (alespoň 20 % z ročního příjmu), a
které byly tudíž postiženy současnou koronavirovou krizí. Dostupné zde.

Komise dne 06/04/2020 schválila portugalské schéma státní podpory. Schéma by
mělo dosáhnout výše až 13 miliard EUR, mělo by se skládat z přímých grantů a
systému státních záruk pro půjčky na investiční a provozní prostředky poskytované
komerčními bankami. Dostupné zde.

Komise dne 07/04/2020 schválila návrh řeckého schématu státních podpor, podpora
ve formě vratných záloh by mohla dosáhnout celkové výše až 1 miliardy EUR, a měla
by být přístupná společnostem ze všech hospodářských sektorů, jejichž aktivity byly
v důsledku koronaviru omezeny. Cílem schématu je zajištění likvidity na trhu,
podpory budou dostupné do 30/06/2020. Dostupné zde.

Komise schválila dne 08/04/2020 maďarské schéma státní podpory, nové schéma by
mělo dosáhnout výše až 140 milionů EUR, podpory by měly být vypláceny v podobě
přímých grantů, a budou dostupné všem středním a velkým společnostem, které jsou
do určité míry zasaženy koronavirovou krizí. Podpora je přístupná společnostem ze
všech sektorů. Dostupné zde.

Komise dne 08/04/2020 schválila dánské schéma státních podpor, nové schéma by
mohlo dosáhnout výše až 5,4 miliardy EUR, maximální výše podpory činí 8 milionů
EUR na společnost. Oprávněnými žadateli by měly být všechny společnosti, které
jsou registrovány v dánském podnikatelském rejstříku, a které budou čelit poklesu

příjmů o alespoň 40 % v období mezi 09/03/2020 – 09/06/2020. Prostřednictvím
nového schématu by společnostem mělo být umožněno tyto ztráty kompenzovat.
Dostupné zde.

Komise dne 08/04/2020 schválila portugalské schéma státní podpory, které by mělo
pomoci sektoru rybářství a akvakultury postiženému současnou koronavirovou krizí.
Nové schéma by mělo dosahovat výše 20 milionů EUR, oprávněnými žadateli by
měly být malé a střední podniky nejvíce zasažené krizí. Dostupné zde.

Komise dne 08/04/2020 schválila litevské schéma státní podpory, nové schéma by
mělo dosahovat výše 110 milionů EUR, a mělo by být určeno všem podnikům
postiženým koronavirem s cílem zajistit jejich další existenci a okamžitý přístup
k provozním a investičním prostředkům. Dostupné zde.

Komise dne 08/04/2020 schválila bulharské schéma státní podpory, která by měla
být určena jako systém záruk na stávající nebo nové půjčky na podporu společností
postižených koronavirem. Nové schéma by mohlo dosahovat výše až 255 milionů
EUR, a mělo by být určeno všem mikro, malým a středním podnikům. Dostupné zde.

Komise dne 08/04/2020 schválila další polské schéma státní podpory (první schéma
ve výši 4,8 miliardy EUR schválila 03/04/2020), nové schéma by mělo dosáhnout
výše až 700 milionů EUR, a mělo by být určeno k podpoře likvidity ve formě záruk za
půjčky a dotovaných úrokových sazeb za půjčky. Nový režim bude spolufinancován
zejména z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu.
Dostupné zde.

Komise schválila dne 08/04/2020 lucemburské schéma státní pomoci, které by mělo
být určeno na podporu výzkumu, vývoje a investic do výroby produktů souvisejících
s koronavirem. Nové schéma by mělo dosahovat výše až 30 milionů EUR, přístupné
by mělo být podnikům všech velikostí ze všech sektorů. Podpora bude poskytována
ve formě přímých grantů na posílení a urychlení výzkumu a výroby produktů přímo
souvisejících s koronavirem (vakcíny, nemocniční a lékařské přístroje včetně
ventilátorů, ochranné oděvy, diagnostické nástroje). Dostupné zde.

Komise schválila dne 08/04/2020 další řecké schéma státní podpory (první schéma
ve výši 2 miliard EUR schválila dne 03/04/2020) s cílem pomoci zejména malým a
středním podnikům postiženým koronavirem. Nové schéma by mělo dosáhnout výše
až 1,2 miliardy EUR, bude vypláceno prostřednictvím grantů. Dostupné zde.

Komise schválila dne 09/04/2020 chorvatské schéma státní podpory, nové schéma
by mohlo dosáhnout výše až 1 miliardy EUR, podpora bude mít podobu půjček s
nulovým úrokem a půjček se subvencovanými úrokovými sazbami. Cílem je zlepšit
likviditu společností a zajistit pokračování jejich činností. Dostupné zde.

Komise schválila dne 09/04/2020 rakouské schéma státní podpory, nové schéma by
mělo dosáhnout až 15 miliard EUR, a mělo by poskytovat přímé granty, vratné zálohy
a záruky do maximální výše 800.000 EUR; státní záruky za půjčky u bank s cílem
směrovat podporu do reálné ekonomiky; a dotované veřejné půjčky společnostem s
příznivými úrokovými sazbami. Podpora je určena všem společnostem působícím na
celém území Rakouska. Dostupné zde.

Komise schválila dne 10/04/2020 belgické schéma státní podpory určené na podporu
ekonomiky vlámské části země. Nové schéma by mohlo dosáhnout výše až 3 miliard
EUR, a mělo by být určeno na redukci rizik spojených s vydáváním nebo
restrukturalizací půjček těm společnostem, které jsou nejvíce zasaženy
hospodářským dopadem koronaviru, přičemž by mělo pomoci zajistit pokračování
jejich činnosti. Dostupné zde.

Komise schválila dne 10/04/2020 litevské schéma státní podpory, nové schéma by
mohlo dosáhnout výše až 150 milionů EUR, a mělo by zajistit likviditu prostřednictvím
dotovaných půjček společnostem zejména pro malé a střední podniky, které čelí
nedostatku finančních prostředků. Nové schéma by rovněž mělo umožnit půjčky
společnostem na nezaplacené faktury. Dostupné zde.

Komise schválila dne 10/04/2020 polské schéma státní podpory, nové schéma by
mohlo dosáhnout výše až 115 milionů EUR, mělo by být určeno mikro, malým,
středním i velkým společnostem, které čelí negativním dopadům koronaviru. Nové
schéma by mělo mít podobu přímých grantů, které umožní částečné pokrytí úroků z
půjček, které by obvykle měl nést dlužník. Dostupné zde.

Komise schválila dne 11/04/2020 polské schéma státní podpory s cílem pomoci
polské ekonomice během současné koronavirové krize. Nové schéma by mohlo
dosáhnout výše až 115 milionů EUR, podpora ve formě přímých grantů by měla
částečně pokrýt úroky z půjček, které by obvykle měl nést dlužník. Program bude
otevřen mikropodnikům, malým a středním podnikům i velkým společnostem, které
čelí obtížím v důsledku koronaviru. Dostupné zde.

Komise schválila dne 11/04/2020 rumunské schéma státní podpory, které by mělo
být určeno na pomoc malým a středním podnikům. Nové schéma by mohlo
dosahovat výše až 3,3 miliardy EUR, mělo by mít podobu přímých grantů a státních
záruk za půjčky na provozní a investiční prostředky. Dostupné zde.

Komise schválila dne 11/04/2020 belgické schéma státní podpory, nové schéma by
mohlo dosahovat výše až 50 miliard EUR, podpora ve formě státních záruk na nové
krátkodobé půjčky bude přístupná všem společnostem, a to včetně malých a
středních podniků a samostatně výdělečně činných osob. Cílem podpory je pomoci
podnikům zajistit likviditu a pokračování jejich činností. Dostupné zde.

Komise schválila dne 11/04/2020 švédské schéma státní podpory, které má za cíl
pomoci švédským aerolinkám v době krize. Nové schéma ve formě státních záruk na
půjčky by mohlo dosahovat výše až 455 milionů EUR, přístupné by mělo být všem
leteckým společnostem, které jsou držiteli švédské licence ke komerčnímu letectví.
Dostupné zde.

Komise schválila dne 12/04/2020 francouzské schéma státní podpory, nové schéma
by mohlo dosahovat výše až 10 miliard EUR, a mělo by zajišťovat pojištění
obchodních úvěrů s cílem chránit společnosti dodávající zboží a služby před rizikem
nezaplacení ze strany klientů za poskytnuté služby. Dostupné zde.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / PŘECHODNÉ OBDOBÍ (12/04/2020) Europoslanci
žádají o řešení střetu zájmů i o zastropování přímých plateb nad 60.000 EUR
v rámci přechodného období
Výbor Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova bude v termínu 2728/04/2020 hlasovat o stanovisku k přechodným opatřením pro Společnou
zemědělskou politiku. Zpravodajkou pro toto stanovisko je finská europoslankyně Elsi
Katainen, která návrh stanoviska představila začátkem letošního roku. V současné
době jsou k dispozici veškeré pozměňovací návrhy, které byly ze strany
europoslanců k návrhu stanoviska zaslány, a to ve všech jednacích jazycích Výboru
včetně češtiny. Stran délky trvání přechodného období europoslanci nejčastěji
podpořili období dvouleté, podpora zazněla i ve prospěch prodloužení přechodných
státních podpor, jejich prodloužení podpořili i čeští europoslanci Michaela Šojdrová
(EPP), Ivan David (I&D) a Martin Hlaváček (Renew Europe) (pozměňovací návrh č.
401). Řada českých europoslanců rovněž podpořila řešení střetu zájmů
(pozměňovací návrh č. 271), platby by tedy neměly být přiznávány osobám, které
jsou ve střetu zájmů. Tento návrh podpořili čeští europoslanci z politické frakce EPP
Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, a Jiří

Pospíšil, dále pak slovenský europoslanec Michal Wiezik (EPP) a německá
europoslankyně Monika Hohlmeier (EPP). Francouzský europoslanec Manuel
Bompard (GUE/NGL) zaslal návrh na zavedení povinného zastropování přímých
plateb již během přechodného období, přímé platby by podle něj měly být 100 %
zastropovány na úrovni 60.000 EUR, odečíst by podle něj mělo být možné pouze pět
pracovních jednotek vykázaných dotčeným zemědělcem (pozměňovací návrhy 366 a
267).
Pozměňovací návrhy ke stažení zde (první část) a zde (druhá část).

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (12/04/2020) Rada Evropské Unie přijala nová
pravidla na opětovné využívání vody pro zavlažování v zemědělství
Rada Evropské Unie dne 07/04/2020 přijala nová pravidla pro opětovné využívání
vody v zemědělství s cílem omezit riziko nedostatku vody pro zavlažování
zemědělských plodin v kontextu dopadů změn klimatu. Nové nařízení by mělo
v souladu s oběhovým hospodářstvím usnadnit používání vyčištěné městské odpadní
vody v zemědělství, pomoci by mohlo zejména v obdobích veder a sucha. Členské
státy mohou nové Nařízení přizpůsobovat místním podmínkám – mohou rozhodnout,
že na některé části území nebo na celém území není vhodné recyklovanou odpadní
vodu pro zavlažování zemědělských plodin využívat. Nařízení musí být nyní
schváleno Evropským parlamentem.
Více informací zde.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (12/04/2020) Slovenský europoslanec požádal
Komisi o poskytnutí informací o vyšetřování podvodů s využíváním prostředků
z Evropské Unie v zemědělství na Slovensku
Slovenský europoslanec Ivan Štefanec (EPP) požádal Evropskou komisi
prostřednictvím písemné interpelace o poskytnutí informací týkajících se vyšetřování
Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) v otázce podvodného čerpání
evropských fondů v zemědělství slovenskou Zemědělskou platební agenturou (PPA).
Komise na dotaz zatím neodpověděla.
Více informací zde.

KORONAVIRUS / POTRAVINY (12/04/2020) Evropské sdružení zpracovatelů
plastů žádá v souvislosti s koronavirovou krizí o odklad Směrnice zakazující
používání jednorázových plastů, Slovensko odložilo zálohování PET lahví a
plechovek
Evropské sdružení zpracovatelů plastů (EuPC) dne 08/04/2020 odeslalo dopis
adresovaný Evropské komisi s žádostí o odklad implementace Směrnice zakazující

používání jednorázových plastů v souvislosti s právě probíhající koronavirovou krizí.
Podle EuPC by mělo být provádění směrnice na národní úrovni odloženo alespoň o
jeden rok, přičemž by mělo být upuštěno od zákazu některých konkrétních druhů
jednorázových plastů. V souvislosti s koronavirem roste preference balených
potravin, EuCP v tomto kontextu uvádí, že jednorázové plasty jsou nezbytné pro boj
proti dalšímu šíření koronaviru, pro zajištění hygieny potravin, a pro prevenci před
kontaminací potravin. V kontextu šíření koronaviru již nový parlament na Slovensku
odložil plánované zálohování PET lahví a plechovek. Zálohování podle původního
plánu mělo být implementováno od roku 2022, podle vyjádření Vlády ale nedojde
k implementaci dříve, než v roce 2023.
Více informací zde a zde.

KORONAVIRUS / POTRAVINY (12/04/2020) Členské státy se snaží o
zabezpečení přístupu k potravinám pro nejchudší obyvatele postižené
koronavirem
Členské státy EU v posledních dnech řeší mimo jiné i zásobování potravinami pro
nejchudší obyvatele, kteří ztratili v důsledku pandemie práci, či jim byl jinak omezen
přístup k potravinám (například nedostupnost potravinových bank). Itálie posílila
finanční zdroje na nákup potravin, zavázala se alokovat 400 milionů € na potravinové
poukázky pro nejchudší obyvatele IT; Španělsko koordinovalo národní distribuci více
než 33 milionů kg potravin. Z důvodu ztráty zaměstnání bylo v Itálii zaznamenáno
několik pokusů o krádež potravin, zástupci IT varovali před rabováním.
Více informací zde.

KORONAVIRUS / POTRAVINY (12/04/2020) Společnost PepsiCo vyhradila 45
milionů dolarů na podporu komunit zasažených koronavirovou pandemií
Společnost PepsiCo vyhradila 45 milionů dolarů na podporu komunit zasažených
koronavirovou pandemií, 7.7 milionu dolarů z této částky je určeno na podporu
evropských zemí. Finance budou využity na distribuci základních komodit jako jsou
potraviny či ochranné a zdravotní pomůcky. Pomoc je zaměřena převážně na děti a
starší občany v nejvíce zasažených státech, mezi které patří mimo jiné Itálie,
Španělsko, Německo a Polsko.
Více informací k dispozici zde.

KORONAVIRUS / POTRAVINY (12/04/2020) Potravinářská společnost Nestlé
přijímá opatření s cílem zajistit plynulé pokračování produkce
Potravinářská společnost Nestlé přijímá opatření s cílem zajistit plynulé pokračování
produkce, k přijetí podobných opatření vyzývá i další hráče v dodavatelském řetězci.

Nestlé posílila hygienická a bezpečnostní opatření a pracuje na zajištění
dostatečného množství zásob klíčových primárních surovin. Cílem je nepřerušení
dodavatelského řetězce i přes komplikace v podobě uzavření některých továren a
omezení dodávek surovin.
Více informací zde.

POTRAVINY / OBALY (12/04/2020) Evropská komise připravuje posouzení
dopadů pro opětovné využití a recyklaci plastových obalových materiálů
Evropská komise připravuje posouzení dopadů zabývající se opatřeními, jejichž
cílem je zvýšení opětovného využití a recyklace obalů. Rovněž by měla být
přezkoumána Směrnice o obalech a obalovém odpadu nařizující členským státům do
roku 2025 recyklovat alespoň 65 % procent obalů. Nizozemský europoslanec Jan
Huitema (Renew Europe) zároveň získal post zpravodaje pro nezávaznou zprávu
Výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost
potravin k novém Akčním plánu pro oběhového hospodářství, pod který spadá i
opětovné využívání plastů a redukce plastového odpadu.

ROSTLINNÁ VÝROBA / OCHRANA ROSTLIN (12/04/2020) Evropský úřad pro
bezpečnost potravin zveřejnil zprávu o reziduích pesticidů obsažených
v potravinách testovaných v roce 2018, přes 95 % vzorků bylo v pořádku
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil dne 02/04/202 výroční
zprávu o reziduích pesticidů nalezených v potravinách v EU. Z celkem 91.015
testovaných vzorků z roku 2018 vyplývá, že 95,5 % vzorků splňovalo povolené limity.
Stopy glyfosátu nebyly nalezeny u 98 % analyzovaných vzorků, nejvyšší překročený
limit byl identifikován u suché čočky. Ve zprávě je navržena řada doporučení ke
zvýšení účinnosti evropských kontrolních systémů.
Více informací zde.

KORONAVIRUS / OBCHOD (12/04/2020) Koronavirus by podle Světové
obchodní organizace mohl způsobit pokles světového obchodu až o jednu
třetinu
Světová obchodní organizace (WTO) varovala dne 08/04/2020 před dopady
koronaviru na světový obchod. WTO očekává propad světového obchodu
v souvislosti s koronavirem o 13 až 32 %, světový obchod by navíc mohl být plně
obnoven až v roce 2021, a to pouze za předpokladu, že budou země spolupracovat.
Prakticky všechny země by podle WTO měly v letošním roce čelit propadu obchodu
nad 10 %. Dopady koronaviru by podle WTO mohly být tedy horší, než jaké
způsobila Velká recese v roce 2009, kdy světový obchod propadl o 12,5 %.

Více informací zde a zde.

KORONAVIRUS / OBCHOD (12/04/2020) V Belgii a Francii proběhly stávky
v maloobchodních řetězcích v souvislosti s úmrtím zaměstnanců na
koronavirus
V Belgii proběhla dne 03/04/2020 první vlna stávek v maloobchodních řetězcích, a to
vzhledem k šířící se nákaze koronaviru. Zaměstnanci požadují zajištění lepších
ochranných pomůcek i zvýšení platů během koronavirové krize. Vzhledem k úmrtí
jednoho ze zaměstnanců belgického Colruytu hrozí další stávky, podobně ve Francii
po úmrtí již druhého zaměstnance obchodní společnosti Carrefour vyzvala
Francouzská národní konfederace práce (CGT Union) zaměstnance obchodních
společností ke stávce, CGT kritizuje nedostatek ochranných pomůcek, požaduje
garantovaný přístup k rouškám a dezinfekčním gelům, a požaduje uzavření
veškerých uliček, které nejsou určeny k nabídce zcela zásadního zboží denní
spotřeby. Konfederace rovněž požaduje zkrácení otevírací doby řetězců a jejich
úplné uzavření o nedělích.
Více informací zde, zde a zde.

KORONAVIRUS / TRH & KOMODITY (12/04/2020) Francie a Německo žádají
Evropskou komisi k využití nástrojů společné organizace trhu včetně režimů
soukromého skladování
Francie žádá Evropskou komisi, aby využila nástroje společné organizace trhu se
zemědělskými komoditami k ošetření vzniklé nerovnováhy na trhu. Současné
omezení mezinárodního obchodu může přinést nedostatek dovážených potravin a
nadbytek místní produkce. Zřízení zásob potravin, jak je stanoveno v evropské
legislativě, by podle Francie zabránilo poklesu cen a nadměrnému plýtvání
potravinami. Francouzský ministr zemědělství Didier Guillaume dále vyzval Komisi
k zavedení tržních opatření včetně režimu soukromého skladování pro mléčné
výrobky s cílem pomoci sektoru v době koronavirové krize. Rovněž německá
ministryně zemědělství Jula Klöckner vyzvala Komisi k zavedení opatření s cílem
stabilizovat situaci na zemědělských trzích, včetně režimu soukromého skladování.
Více informací zde, zde, zde a zde.

KORONAVIRUS / TRH & KOMODITY (12/04/2020) Evropský sektor hovězího a
telecího masa žádá o revizi celních kvót pro dovoz masa
Největší evropská organizace Copa-Cogeca uvedla, že koronavirová krize vedla ke
snížení odbytu produktů a ke zvýšení nákladů v odvětví hovězího a telecího masa.
Navzdory krizové situaci v sektoru jsou však nadále do Evropy dováženy levnější
potraviny například ze zemí Mercosuru. Evropský sektor hovězího a telecího masa

tak žádá o podporu ze strany Evropské unie včetně revize a případného omezení
celních kvót pro dovoz masa.
Více informací zde.

KORONAVIRUS / TRH & KOMODITY (12/04/2020) Pandemie koronaviru
prakticky zastavila vývoz hovězího masa z Argentiny do Evropské
unie
Dopady pandemie koronaviru a opatření s ní spojená postihly i zemědělce
z Argentiny, jejichž vývoz hovězího masa do EU klesl téměř na nulu, přičemž před
vypuknutím pandemie činil zhruba 9 % celkového argentinského exportu. Dle
prezidenta konsorcia argentinských vývozců masa ABC Mario Ravettina, v současné
době vývoz do EU prakticky neexistuje.
Více informací zde.

KORONAVIRUS / TRH & KOMODITY (12/04/2020) Američtí zástupci
producentů mléka a mléčných výrobků vypracovali krizový plán pro mléčný
sektor
Americká národní federace producentů mléka a Mezinárodní asociace mléčných
výrobků vytvořily krizový plán pro mléčný sektor, který prezentovaly ministerstvu
zemědělství USA. Organizace odhadují, že nabídka mléka a mléčných výrobků
předčí poptávku nejméně o 10 %. Cílem krizového plánu je vytvořit strategické
nástroje, kterými by bylo možné zachovat rovnováhu na trhu. Američtí zemědělci již
v minulém týdnu vylévali mléko na pole vzhledem k jeho nadbytku a nedostatku
implementovaných tržních opatření.
Více informací k dispozici zde.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / LEGISLATIVA (12/04/2020) Evropská komise
vydala Nařízení týkající se maximálních limitů pro přítomnost kokcidiostatik
nebo histomonostatik v potravinách; uvedení částečně odtučněných prášků ze
semen chia na trh; odchylky pro oxid zinečnatý; ochranných opatření v
souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8; a veterinárních
opatření pro tlumení afrického moru prasat
Komise vydala dne 07/04/2020 Nařízení Komise (EU) 2020/499 ze dne 3. dubna
2020, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení (ES) č. 124/2009, kterým
se stanoví maximální limity pro přítomnost kokcidiostatik nebo histomonostatik v
potravinách, jež je důsledkem nevyhnutelné křížové kontaminace necílových krmiv
těmito látkami. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/04/2020 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/500 ze dne 6.
dubna 2020, kterým se povoluje uvedení částečně odtučněných prášků ze semen
chia (Salvia hispanica) na trh jako nových potravin podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise
(EU) 2017/2470. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/04/2020 Rozhodnutí Komise (EU) 2020/503 ze dne 3. dubna
2020, kterým se mění rozhodnutí 2014/312/EU s cílem rozšířit odchylku pro oxid
zinečnatý a tím umožnit jeho používání jako stabilizátoru konzervantů i pro
„konzervaci výrobků v plechových obalech“ a pro konzervaci „tónovacích past“.
Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/04/2020 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/504 ze dne
6. dubna 2020, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/47 o
ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu
H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 2226).
Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/04/2020 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/514 ze dne
8. dubna 2020, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o
veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských
státech. Dostupné zde.

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

16-17/04/2020 – Mimořádné plenární zasedání Evropského parlamentu
21/04/2020 – Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, Brusel (tbc)
21/04/2020 – Zasedání COMENVI k projednání COVID-19 a Evropské zelené
dohody
27-28/04/2020 – Rada EU pro zemědělství a rybářství
28/04/2020 – Hlasování v COMAGRI k přechodnému období (tbc)
29/04/2020 – Zveřejnění Strategie Farm to Fork (tbc)

29/04/2020 – Zveřejnění Strategie EU pro biodiverzitu (tbc)
04/05/2020 – Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, Brusel
11/05/2020 – Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, Brusel
18/05/2020 – Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, Brusel
25-26/05/2020 – Rada EU pro zemědělství a rybářství
02/06/2020 – Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, Brusel
07-09/06/2020 – Rada EU pro zemědělství a rybářství
15/06/2020 – Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, Brusel
15-18/06/2020 – Hlasování v plénu EP k přechodnému období (možnost 1)
18-19/06/2020 – Praesidia Copa a Cogeca
18-19/06/2020 – Evropský Summit (Evropská Rada)
22/06/2020 – Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, Brusel
29-30/06/2020 – Rada EU pro zemědělství a rybářství
01/07/2020 – Německé předsednictví
06-09/07/2020 – Hlasování v plénu EP k přechodnému období (možnost 2)
Srpen 2020 – Posouzení dopadů Evropské komise k Legislativě EU pro klima
Říjen 2020 – Hlasování v plénu k SZP po roce 2020 (možnost 1)
Říjen–Prosinec 2020 – Trialogy EP, EK a Rady k SZP po roce 2020 (odhad)
01/2021 – Portugalské předsednictví
2021 – Přechodné období SZP (2021, 2021-2022)

