
Mimořádné evropské zpravodajství: podpora zemědělskému sektoru v rámci 
Plánu obnovy

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / EVROPSKÁ ZELENÁ 
DOHODA   (13/05/2020)   Evropská komise připravuje balíček opatření pro plán 
hospodářské obnovy v rámci Evropské zelené dohody, podpora pro 
zemědělskou politiku by měla být zaměřena zejména na investice do ukládání 
uhlíku, produkci bioplynu z odpadu a produkci pokročilých biopaliv

Evropská komise připravuje balíček opatření pro plán hospodářské obnovy v 
rámci Evropské zelené dohody. Balíček by měl zajistit podporu sektorům 
stavebnictví, dopravy, obnovitelných zdrojů a vodíku, oběhovému hospodářství 
a zemědělsko-potravinářskému řetězci. Podle Evropské komise současná 
koronavirová krize posílila důležitost investic do sektorů, které mají přímý pozitivní 
vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Oběhové hospodářství je jedním z 
hlavních pilířů Evropské zelené dohody, v důsledku pandemie koronaviru ale došlo k 
ohrožení jeho fungování – podle Komise vzrostla například poptávka po panenských 
plastech & klesla poptávka po recyklovaných plastech, a to zejména v kontextu 
propadu cen ropy. Tento trend by podle Komise mohl ohrozit implementaci 
evropské legislativy o odpadech, která stanovuje ambiciózní cíle redukce objemu 
odpadů pro roky 2025, 2030, a 2035. Komise uvádí, že je nutné zajistit nové 
přímé investice do sektoru odpadů, zejména pro sběr, třídění, recyklaci 
a infrastrukturu. Navýšen rovněž musí být podíl recyklované složky v nových 
výrobcích. Investice na podporu odpadové politiky by měly dosahovat desítek 
miliard EUR, Komise rovněž cílí na podporu digitalizace. Pro odpovědné rozhodnutí 
v otázce cílů k roku 2030 bude nejprve nezbytné kvantifikovat skutečné dopady 
probíhající pandemie na hospodářství členských států a EU jako celku. Dopadové 
studie také musí odpovědět na otázky, co budou navržené cíle znamenat z pohledu 
environmentálního, ekonomického i sociálního. Stran zemědělsko-
potravinářského řetězce Komise zmiňuje připravovanou strategii Farm to Fork, 
která by díky přesunu k udržitelným postupům a investicím příznivým ke klimatu a 
životnímu prostředí měla vést k vytvoření udržitelného a odolného 
potravinového řetězce, zmírnění znečištění, a zastavení poklesu biodiverzity. 
Evropská komise jako jeden z hlavních aspektů obnovy v zemědělsko-
potravinářském řetězci identifikuje digitalizaci a rozvoj přístupu k internetu, což 
by mělo vést k posílení přístupu k informacím a zjednodušení přesunu k 
udržitelnějším zemědělským postupům, k rozvoji precizního zemědělství, a ke 
snížení objemu zemědělských vstupů včetně hnojiv nebo pesticidů. Komise na 
podporu přístupu k internetu pro zemědělce plánuje alokovat 130 miliard EUR, 
dalších 35 miliard EUR pak na podporu digitalizace (ze zdrojů SZP a z nových 
zdrojů). Podle Komise je dále nutné posílit investice do bioekonomie a ukládání 
uhlíku – na tento cíl by Komise měla alokovat v rámci balíčku pro obnovu 14 miliard 
EUR (ze zdrojů SZP, programu LIFE, a z nových zdrojů), podpora by měla být 



využita na výsadbu 3 miliard stromů do roku 2030, obnovu rašelinišť, postupy s cílem 
vázání uhlíku, přesun k agro-lesnictví s cílem 2,6 milionů hektarů, a vybudování 
evropského systému nízkouhlíkového zemědělství. Jako třetí zemědělskou oblast, 
která by měla být do balíčku zahrnuta, Komise identifikovala zdroje obnovitelné 
energie. Zdůraznila nutnost redukovat emise z živočišné výroby, podpořila produkci 
bioplynu z odpadových materiálů, a zdůraznila, že produkce biomasy je možná, ale 
nesmí ohrožovat míru zabezpečení potravinami v EU. V průběhu dvou let by měly být 
alokovány 4 miliardy EUR na investice spojené s produkcí bioplynu z odpadů a 
produkcí pokročilých biopaliv. Téma bude projednáváno během nadcházejících 
jednání vrcholných představitelů členských států EU.
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