AKTUÁLNÍ INFORMACE EVROPSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ
PRO ZEMĚDĚLCE
Vážení příjemci zpráv Krajského informačního střediska Ústeckého kraje,
v dnešní relaci navazujeme na poslední informace Evropského zpravodajství, jejichž
dopady se týkají, a to bychom rádi zdůraznili, nejen sektoru zemědělství a
navazujících odvětví (potravinářství), ale i celého venkova.
Zavedení daně na maso
Zvyšují se a sílí aktivity zatížit výrobu červeného masa zvláštní daní. Bude-li daň na
maso prosazena přinese další snížení stavů chovaných hospodářských zvířat, ke
kterému budou tlačeny především nově přistoupené země EU, zatímco stará EU 15
bude mít snahu svoji vysokou intenzitu a vysoké stavy dobytka udržet. To všechno
proběhne pod německým předsednictvím, které se tak rozhodujícím způsobem podílí
na konečné podobě reformy Společné zemědělské politiky v nadcházejícím
rozpočtovém období EU do roku 2027.
Snížení spotřeby červeného masa, tedy i zavedení zvláštní daně podporují i různá
novodobá vlivová hnutí a organizace se zaměřením na environment, například „Thing
tank“, Big Idea Ventures (BIV) a další.
Alternativní způsoby zemědělství
V návaznosti na posílení enviromentální fronty v boji proti změnám klimatu se
zvyšuje podpora projektů alternativního zemědělství – produkce rostlinných bílkovin,
výzkum a vývoj technologie výroby masa v laboratořích.
Nepřímou podporu tomuto směru zemědělské produkce dává současná pandemie
koronaviru, která obecně tlumí jakoukoliv výrobní činnost, kde je účasten člověk a
stupňující se požadavky na životní podmínky zvířat.
Náš názor je, že hledání nových způsobů a technologií výroby potravin
s přihlédnutím k životnímu prostředí, zdraví a ekologii je přirozeným vývojovým
stupněm, ale zcela určitě nemůže nahradit současný objem zemědělské a
potravinářské produkce. Naopak při prosazení tohoto projektu dojde ke snížení
objemu potravin a jejich dostupnosti pro méně movité spotřebitele. Jinými slovy – bez
současného plošného a produkčního zemědělství, ve kterém se postupně stírají
rozdíly mezi jeho formami hospodaření, bez něho se neobejdeme.
Světové ceny potravin rostou
FAO U.N. – Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů, vývoj světových
cen potravin:
červenec 2020/červen 2020
-

rostlinné oleje
mléčné výrobky
cukr

+ 7,6%
+ 3,5%
+ 1,4%

červenec 2020/červenec 2019
+ 0,7%
+ 4,3%

Oproti tomu světové ceny masa mezi červnem a červencem 2020 se snížily o 1,8%,
meziročně propadly výrazně o 9,2% (červenec 2020/červenec 2019)
Dopady koronaviru na zemědělství
30. srpna bude zahájena neformální Rada ministrů zemědělství v Koblenci s hlavními
tématy:
- dopady koronaviru na zemědělsko-potravinářský sektor
- transport živých zvířat
- síla dodavatelských řetězců
Ochrana rostlin
Německo zvažuje úplný zákaz používání glyfosátu od roku 2023. Tomu odpovídá
pokles jeho prodeje – o 11,3% v období 2018-2019. Prodej pesticidů ve stejném
období v Německu klesl o cca 7%, je zde ale částečně promítnut vliv sucha.
Je třeba znovu připomenout, že 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)
Očekávané události
30/08/2020-01/09/2020 - Neformální Rada pro zemědělství a rybářství
17-18/09/2020
- Presidia Copa a Cogeca
21-22/09/2020
- Rada pro zemědělství a rybářství
V Mostě dne 19. srpna 2020
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