AKTUÁLNÍ INFORMACE EVROPSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ
PRO ZEMĚDĚLCE
Vážení příjemci zpráv Krajského informačního střediska Ústeckého kraje,
v dnešní relaci vás chceme upozornit na některé zásadní události evropské agrární
scény poslední doby a předkládáme následující fakta:
Evropská zelená dohoda (Farm to Fork)
Ministr zemědělství USA Sonny Perdue se vyjádřil, že Evropská zelená dohoda a cíle
strategie Farm to Fork povedou k snížení konkurenceschopnosti evropského
zemědělství a následně k protekcionismu v oblasti mezinárodního agrárního
obchodu! Uvedl doslova, že životaschopnost evropských zemědělců bude ohrožena
a schopnost figurovat na světových trzích bude omezena.
Náš odhad vývoje pro případ silového prosazení Evropské zelené dohody – místo
evropských zemědělců na světovém trhu zaujmou USA, Čína a agrární země třetího
světa.
Evropská zelená dohoda – reakce zemědělských organizací
Zpráva z 9.srpna 2020 – německá zemědělská organizace Land schafft Verbindung
organizuje spojenectví se zemědělskými organizacemi dalších zemí EU s cílem
vytvořit alianci proti přijetí Evropské zemědělské dohody.
V navázaném spojenectví už mají být zemědělské organizace z ČR, Polska,
Rakouska, Belgie, Francie, Lucemburska, Nizozemí, Portugalska a Španělska.
Celoevropská zemědělská demonstrace
Plánuje se uskutečnit proti Evropské zemědělské dohodě a Strategii pro biodiverzitu
letošní podzim v Bruselu. Datum a podrobnosti zveřejníme, jakmile bude připraveno.
Německé předsednictví setrvává na ortodoxním pojetí Evropské zelené
dohody
Připravuje návrh stanoviska Rady ministrů pro životní prostředí, ve kterém bude
Německo vyzývat členské státy EU k urychlené implementaci Strategie EU pro
Biodiverzitu, jejímž cílem je mimo jiné snížení o:
- 50% pesticidů (účinné látky)
- 20% umělých hnojiv (N,P,K)
- 50% prodávaných antibiotik (léčiv)
Přezkum směrnice pro obnovitelné zdroje energie
Dne 3.8.2020 zahájila Evropská komise veřejnou konzultaci pro obnovitelné zdroje
energie, jejímž cílem je revidovat směrnici v návaznosti na nové cíle, které obsahuje
Evropská zelená dohoda – klimatická neutralita do roku 2050.
Zpětnou vazbu k posouzení dopadů je možné odeslat do 21.9.2020.

Rušení obchodního cla EU a Vietnam
Dne 1.8.2020 vstoupila v platnost obchodní dohoda EU a Vietnamu, která postupně
ruší cla u 99% veškerého zboží, se kterým obě strany obchodují.
Zemědělské a potravinářské produkty, jako je hovězí maso nebo olivový olej budou
obchodovány bezcelně za 3 roky, mléčné výrobky, ovoce a zelenina pak nejpozději
za 5 let. Sečteno a podtrženo – svět směřuje k postupnému snižování a odbourávání
cel, což je výhoda pro země třetího světa a my se musíme přizpůsobit a s tímto
vývojem počítat.
Například v produkci mléka zavádět robotická pracoviště – dojení krav, krmení,
monitoring zdravotního stavu a laktačního cyklu atd.
Další příklad v rostlinné produkci – hony do 30 ha jdou přesně proti tomuto trendu –
menší využití strojů, náklady na realizaci v terénu atd.
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