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CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

AGRI_PV(2020)0526_1

ZÁPIS
ze schůze konané dne 26. května 2020 od 10:00 do 12:00 a od 18:00 do 18:45

BRUSEL

s účastí na dálku členů výboru AGRI, Komise a Rady

Schůze byla zahájena v úterý 26. května 2020 v 10:04 a předsedal jí Norbert Lins (předseda).

1. Přijetí pořadu jednání AGRI_OJ(2020)0526_1

Návrh pořadu jednání byl přijat.

2. Sdělení předsedy

–

*** Postup hlasování na dálku ***

3. Úloha EU v ochraně a obnově světových lesů
AGRI/9/01953

2019/2156(INI) COM(2019)0352

Zpravodaj(ka):
Juozas Olekas (S&D) AD – PE648.361v02-00

AM – PE650.344v01-00
Příslušný výbor:

ENVI* – Stanislav Polčák (PPE) PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

 Přijetí změn
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*** Konec hlasování na dálku ***

4. Výměna názorů s generálním ředitelem GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova 
(AGRI) Wolfgangem Burtscherem

Vystoupili: Norbert Lins, Wolfgang Burtscher (GŘ AGRI), Herbert Dorfmann, Paolo 
De Castro, Ulrike Müller, Ivan David, Martin Häusling, Zbigniew Kuźmiuk, Luke 
Ming Flanagan, Anne Sander, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Clara Aguilera, Mazaly 
Aguilar, Jan Huitema, Simone Schmiedtbauer, Eric Andrieu, Mairead McGuinness, 
Isabel Carvalhais, Daniel Buda, Mara Bizzotto, Irène Tolleret, Balázs Hidvéghi

Schůze výboru byla přerušena v 11:20 a navázala na ni neveřejná schůze koordinátorů.

* * *

5. Schůze koordinátorů

Koordinátoři se sešli na neveřejné schůzi. Výbor jejich rozhodnutí schválil dne 26. května 
2020.

* * *

Schůze byla znovu zahájena v 18:04 a předsedal jí Norbert Lins (předseda).

6. Sdělení předsedy
Oznámení výsledků hlasování
Zahájení postupu hlasování na dálku týkajícího se konečného hlasování o stanovisku v 

pozměněném znění

*** Postup hlasování na dálku ***

7. Úloha EU v ochraně a obnově světových lesů
AGRI/9/01953

2019/2156(INI) COM(2019)0352

Zpravodaj(ka):
Juozas Olekas (S&D) AD – PE648.361v02-00

AM – PE650.344v01-00
Příslušný výbor:

ENVI* – Stanislav Polčák (PPE) PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

 přijetí návrhu stanoviska

Rozhodnutí: Návrh stanoviska byl přijat se změnami: pro: 31, proti: 13, zdrželo se: 4

*** Konec hlasování na dálku ***

8. Přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 
2021
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AGRI/9/01803
***I 2019/0254(COD) COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Zpravodaj(ka):
Elsi Katainen (Renew)

Příslušný výbor:
AGRI

Stanoviska:
DEVE  Rozhodnutí: bez stanoviska
BUDG  Johan Van Overtveldt (ECR) AL – PE644.725v03-00
CONT  Rozhodnutí: bez stanoviska
ENVI  Rozhodnutí: bez stanoviska
REGI  Herbert Dorfmann (PPE) AD – PE646.963v04-00

 Zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)

Rozhodnutí: Zpráva příslušnému výboru

Vystoupili: Norbert Lins, Elsi Katainen, Bronis Ropė, Clara Aguilera, Petri Sarvamaa, Álvaro 
Amaro, Daniel Buda

9. Schválení doporučení vydaných koordinátory výboru AGRI na jejich schůzi dne 
26. května 2020

1. DISKUSE SE ZPRAVODAJI OHLEDNĚ LEGISLATIVNÍCH NÁVRHŮ 
TÝKAJÍCÍCH SE SZP - DALŠÍ POSTUP 

Výsledek: zpravodajové pro SZP informovali koordinátory o pokroku ve svých 
dokumentech s ohledem na hlasování na plenárním zasedání v říjnu 2020.

2. PŘIDĚLENÍ ZPRÁV

2.1. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV): zvláštní opatření na 
poskytnutí mimořádné dočasné podpory v rámci EZFRV v reakci na šíření nákazy 
COVID-19 – 2020/0075 (COD)   

Rozhodnutí: pan Lins bude zpravodajem pro projednání v naléhavém postupu a kontaktní 
osoby by měly i nadále usilovat o dohodu na pozměňovacích návrzích pro 
plenární zasedání.

2.2. Rovnocennost inspekcí v terénu prováděných na Ukrajině u množitelského porostu pro 
produkci osiva obilovin a o rovnocennosti osiva obilovin vyprodukovaného na Ukrajině 
- 2020/0053(COD)

Rozhodnutí: Přiděleno skupině ECR za 3 body.

3. PŘIDĚLENÍ STANOVISEK

3.1. DEVE - k nové strategii EU-Afrika – partnerství pro udržitelný a inkluzivní rozvoj - 
2020/2041(INI)
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Rozhodnutí: Přiděleno skupině GUE za 1 bod.

3.2.   ITRE - k nové strategii pro evropské malé a střední podniky

Rozhodnutí: Přiděleno skupině S&D za 1 bod.

3.3. ITRE - Evropská strategie pro data

Rozhodnutí: Přiděleno skupině PPE za 1 bod.

4. DISKUSE O 2 AKTECH V PŘENESENÉ PRAVOMOCI

Výsledek: Paní Sanderová informovala koordinátory o aktuální situaci ohledně 2 aktů v 
přenesené pravomoci týkajících se ovoce a zeleniny a vína.
Koordinátoři se rozhodli, že na Komisi bude nadále vyvíjen tlak, aby odpověděla 
na dopisy; a mezitím bude zahájeno řízení o námitce k aktu v přenesené pravomoci 
(přijatému dne 30. dubna 2020) na základě článku 219 nařízení (EU) 
č. 1308/2013, pokud Komise nebude ochotna akt v přenesené pravomoci zlepšit. 
Koordinátoři se rovněž dohodli na zahájení postupu včasného prohlášení, že 
nebude vznesena námitka k aktu v přenesené pravomoci (přijatému dne 4. května 
2020) na základě článku 53 nařízení (EU) č. 1308/2013, jak to požadovala paní 
Sanderová.

5. ŽÁDOSTI O ZAŘAZENÍ BODŮ 
NA POŘAD JEDNÁNÍ NADCHÁZEJÍCÍ SCHŮZE VÝBORU

5.1. Odklad meziparlamentního setkání výborů (AGRI) 

Rozhodnutí: Koordinátoři rozhodli odložit tuto akci na rok 2021.

5.2. Studie Společného výzkumného střediska (JRC) – maloobchodní aliance v 
zemědělském a potravinovém řetězci

Rozhodnutí: koordinátoři se rozhodli zařadit tento bod na pořad jednání příští schůze 
výboru AGRI s EK po letní přestávce.

6. DALŠÍ DOKUMENTY PRO INFORMACI

Rozhodnutí: V souvislosti s dokumenty v příloze č. 1 nebudou podniknuty žádné kroky.

7. PRO INFORMACI

7.1. Strukturovaný dialog s Komisí

Strukturovaný dialog mezi Parlamentem a Komisí se každoročně koná v souladu s přílohou 
IV rámcové dohody o vztazích mezi oběma orgány. V rámci tohoto strukturovaného dialogu 
pořádají výbory výměnu názorů se svým příslušným komisařem (příslušnými komisaři) o 
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stavu provádění stávajícího pracovního programu Komise a o prioritách, které je třeba v 
pracovním programu Komise zohlednit pro příští rok.

S ohledem na přípravu „souhrnné zprávy“, již Konference předsedů výborů předkládá 
Konferenci předsedů v červnu a na níž je založeno příslušné usnesení EP, které má být přijato 
v červenci, by výbory měly podávat zprávy o výsledcích těchto výměn a měly by informovat o 
omezeném počtu hlavních legislativních cílů, jež by chtěly zohlednit v pracovním programu 
Komise na rok 2021 (maximálně 10 klíčových sdělení).

S ohledem na omezení činností a schůzí výborů vyplývající z šíření koronaviru se Konference 
předsedů výborů výjimečně shodla na tom, že v letošním roce mohou výbory pořádat výměny 
názorů s komisaři i v písemné podobě. S ohledem na výjimečnou situaci rozhodl předseda 
výboru AGRI o použití tohoto písemného postupu.

Aby výbory mohly řádně zohlednit písemné odpovědi od komisařů, a to i s ohledem na 
plánovanou změnu pracovního programu Komise na rok 2020, kterou potvrdil místopředseda 
Šefčovič na schůzi Konference předsedů výborů dne 23. dubna, byla lhůta pro zaslání 
příspěvků výborů předsedovi Konference předsedů výborů prodloužena do 2. června (původně 
byla tato lhůta stanovena na 20. května).

V případě výboru AGRI by měl příspěvek obsahovat klíčová sdělení GŘ AGRI i SANTE 
(maximálně 10 klíčových sdělení pro Komisi, pokud jde o žádosti, upomínky, vyjádření 
spokojenosti, politování). Návrh znění s příspěvkem výboru AGRI připravil sekretariát na 
základě odpovědí obdržených od zmíněných komisařů a byl zaslán politickým skupinám. 
Konečný návrh byl schválen prostřednictvím výměn emailů mezi politickými poradci a 
sekretariátem.

Koordinátoři naleznou v příloze II pro informaci příspěvek výboru AGRI, který bude do 2. 
června zaslán Konferenci předsedů výborů.

7.2. Aktualizovaný harmonogram schůzí výboru AGRI

Koordinátoři v příloze III naleznou aktualizovaný kalendář výboru AGRI na rok 2020 s 
možnými schůzemi výboru AGRI v červnu a červenci.

7.3. Nové metriky

S cílem zavést účinný a soudržný způsob měření výkonnosti v rámci celé správy zahájil Úřad 
generálního tajemníka pro řízení projektů (PMO) ve všech odděleních správy EP 
shromažďování ukazatelů, které měří spokojenost zákazníků a produktivitu. Tyto ukazatele by 
měly generálnímu tajemníkovi a vedení umožnit měřit pokrok při dosahování strategických cílů 
a zjišťovat střednědobé a dlouhodobé trendy výkonnosti. 

Měsíční shromažďování metrik produktivity začalo předložením lednových údajů a bude 
pokračovat měsíčními údaji, které mají být zaslány do 15. dne následujícího měsíce. Pokud je 
to možné, je uvedené shromažďování automatizováno Úřadem generálního tajemníka pro řízení 
projektů (PMO) prostřednictvím napojení na stávající databáze (např. kvantitativní údaje ze 
sekretariátů výborů čerpané ze systému ITER nebo AT4AM). Údaje, které – z technických 
důvodů – nelze přenášet automaticky, oddělení zakódují prostřednictvím vyhrazeného rozhraní. 
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Spokojenost zákazníků bude rovněž měřena prostřednictvím průzkumů, které se mají skládati z 
otázek týkajících se čtyř rozměrů poskytovaných služeb: kvality, času, kooperace a inovace.

8. RŮZNÉ

8.1. Generální ředitelé GŘ AGRI a GŘ SANTE mají představit strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“

Výsledek: Koordinátoři rozhodli pozvat generální ředitele GŘ AGRI a GŘ SANTE, aby 
představili strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ (F2F) na schůzi výboru 
AGRI dne 11. června.

***

PŘÍLOHA I

6.1. Příspěvek italského vnitrostátního parlamentu k tématu Přechodná ustanovení o 
podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z 
Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021

6.2. Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru o hodnocení Výkonné 
agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny,
Výkonné agentury pro malé a střední podniky, Výkonné agentury pro inovace a sítě, 
Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast a Výkonné agentury 
pro výzkum – COM(2020)184, SWD(2020)73, SWD(2020)74, SWD(2020)75, 
SWD(2020)76, SWD(2020)77, SWD(2020)78.

6.3. návrh usnesení o zřízení zvláštního fondu pro financování a podporu evropského 
vinařského odvětví v důsledku ztrát způsobených koronavirovou krizí   - Elena Lizzi, 
Marco Campomenosi - B9 0153/2020

6.4. Stanovisko francouzského parlamentu, v němž žádá o posílení mimořádných opatření 
týkajících se SZP, aby bylo možné čelit následkům pandemie Covid-19, a o potvrzení 
objektivní přednosti cílů SZP před evropskými pravidly hospodářské soutěže

6.5. Pracovní dokument útvarů Komise 2019 – Roční analýza zátěže – úsilí EU o 
zjednodušení právních předpisů — SWD(2020)81

6.6. Stanovisko francouzského Senátu k evropskému právnímu rámci pro klima 

6.7. Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve 
smíšeném výboru zřízeném Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie 
a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii k 
rozhodnutí smíšeného výboru o změně uvedené dohody  - COM(2020)195

6.8. Rozhodnutí investičního výboru EFSI – květen 2020 a podávání zpráv o změně dohody 
o EFSI 

file://epadesres/LEG_ACTS_AGRI/AGRI/PV/1207/epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0184
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0073
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0074
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0075
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0076
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0077
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0078
file://epadesres/public/seance_pleniere/textes_deposes/prop_resolution/2020/0153
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0081
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/parlements_nationaux/com/2020/0080
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0195
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6.9. rozhodnutí investičního výboru EFSI – projekty, na něž se dříve vztahovala dohoda 
o důvěrnosti

6.10. odůvodněné stanovisko k dokumentu COM (2020) 80 final (evropský právní rámec pro 
klima) přijaté evropským výborem rakouské Spolkové rady na jeho zasedání dne 6. 
května 2020

***

PŘÍLOHA II

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova:

Pokud jde o komisaře Janusze Wojchiechowského (otázky GŘ AGRI):

1. bere na vědomí balíček opatření týkající se krize COVID-19, který přijala Komise s cílem 
reagovat na krizi, jako minimální první krok správným směrem k uznání klíčové úlohy 
našich zemědělců při zajišťování potravin a zdravého životního prostředí pro naše občany; 
vyjadřuje hluboké politování nad skutečností, že všechna tato opatření dohromady spolu s 
mimořádně nízkým rozpočtovým příspěvkem zdaleka neodpovídají tomu, co je nezbytné 
pro to, aby se zemědělcům dostalo pomoci se stávajícími problémy a aby bylo zajištěno, 
že potravinářské odvětví zůstane odolné a účinné; vyzývá k větší podpoře, která by 
evropským zemědělcům umožnila čelit bezprostředním problémům, a ve střednědobém a 
dlouhodobém horizontu i nadále usilovat o produkci výživných a udržitelných potravin;

2. vítá široké potvrzení významu stávajících nástrojů přímé podpory a tržních nástrojů v 
návrzích SZP po roce 2020 s některými úpravami, a zejména novou samostatnou rezervu 
pro případ krizí, která byla navržena tak, aby byla účinnější; požaduje širokou škálu 
opatření v rámci nové SZP na podporu zemědělců při přechodu na udržitelnější zemědělství 
se sníženým využíváním vstupů a zvýšeným využíváním inovativních a alternativních 
zemědělských postupů; vítá záměr Komise zjednodušit SZP; 

3. s uspokojením bere na vědomí záměr Komise předložit revidovaný návrh VFR s vědomím, 
že navzdory bezprecedentním krizovým podmínkám v oblasti emisí COVID-19 jsou 
zachovány dostatečné dodávky potravin pro občany EU díky našim zemědělcům a 
potravinářskému průmyslu; naléhavě vyzývá Komisi, aby usilovala o zvýšení nebo alespoň 
udržení rozpočtu na SZP na stávající úrovni, a domnívá se, že současně musí být zemědělci 
dostávat pobídky k poskytování veřejných statků; odmítá jakoukoli možnost opětné 
nacionalizace SZP, která by byla na úkor jednotného trhu; vítá dohodu dosaženou v rámci 
výboru AGRI a schválenou na plenárním zasedání, pokud jde o přechodné nařízení, aby 
byla zajištěna kontinuita SZP a plateb zemědělcům během přechodného období, a 
zdůrazňuje význam včasné dohody mezi spoluzákonodárci s cílem umožnit regulační 
jistotu v tomto odvětví;
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4. vyjadřuje politování nad rozhodnutím Komise přijmout v tomto konkrétním období 
strategii od zemědělce ke spotřebiteli, neboť se domnívá, že je nezbytné zaměřit veškeré 
úsilí na zajištění toho, aby náš zemědělsko-potravinářský systém i nadále zajišťoval 
dodávky potravin v pandemii COVID-19, a to před zahájením hlavní nové politické 
iniciativy s dalekosáhlými důsledky pro zemědělství EU; je přesvědčen, že je rovněž 
nezbytné, aby byl Parlament schopen řádně kontrolovat legislativní návrhy, které vyplynou 
ze strategie od zemědělce ke spotřebiteli; zdůrazňuje význam výzkumného programu 
Horizont Evropa pro zvýšení bezpečnosti potravin a posílení  hospodářské, 
environmentální a sociální udržitelnosti zemědělství EU; plně podporuje návrh Komise 
vyčlenit v příštím finančním období 10 miliard EUR na výzkum v oblasti zemědělství a 
potravin; je přesvědčen, že digitalizace zemědělství EU v nejlepším zájmu zemědělců a 
jejich prostředí bude rozhodující pro urychlení přechodu k udržitelnějšímu zemědělství; 
zdůrazňuje, že je třeba mít k dispozici odolný potravinový systém s rozmanitými kanály 
pro dodávky spotřebitelům, včetně místních trhů a krátkých dodavatelských řetězců; vítá 
důraz, který Komise klade na posílení udržitelného hospodářského rozvoje ekologického 
zemědělství v EU; vítá záměr hledat způsoby, jak zlepšit označování potravin s cílem 
zlepšit informovanost spotřebitelů;

5. zdůrazňuje význam nadcházející dlouhodobé vize venkovských oblastí a konzultací s 
občany venkova a místními a regionálními orgány, které mají být zahájeny po létě s cílem 
zvýšit povědomí o otázkách a otázkách venkova; 

6.  domnívá se, že dohody o volném obchodu mohou vést k větší hospodářské činnosti a 
vytváření pracovních míst, naléhavě však vyzývá Komisi, aby náležitě uznala a zohlednila 
citlivost některých odvětví/produktů v obchodních jednáních a zajistila, aby existoval 
posílený ochranný mechanismus, který zajistí rovné podmínky pro zemědělce v EU a ve 
zbytku světa; připomíná Komisi výzvu Parlamentu k urychlenému vytvoření evropské 
strategie v oblasti bílkovinných plodin, která by pomohla snížit velkou závislost Evropy na 
dovážených bílkovinách;

Pokud jde o komisařku Stellu Kyriakidesovou (otázky GŘ SANTE):

7. konstatuje, že zemědělcům musí být poskytnuty dostupné alternativy k chemickým 
pesticidům a hnojivům; domnívá se, že inovativní techniky šlechtění rostlin se mohou stát 
alternativou pro zajištění dostatečné produkce a zvýšení bezpečnosti potravin při 
současném zajištění co nejvyšší úrovně bezpečnosti potravin; 

8. domnívá se, že spotřebitelé v EU mají právo na komplexní informace, a zdůrazňuje 
důležitost transparentního systému označování potravin; zdůrazňuje, že vysoké standardy 
EU pro výrobu potravin by se měly vztahovat i na produkty dovážené ze třetích zemí, v 
opačném případě by se zemědělci EU ocitli ve znevýhodněném postavení;
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9. vítá záměr Komise zahrnout dobré životní podmínky zvířat do strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“; zdůrazňuje, že Parlament ve své zprávě o provádění nařízení o přepravě zvířat 
z roku 2019 vyzval Komisi, aby vypracovala novou strategii pro oblast dobrých životních 
podmínek zvířat na období 2020–2024; naléhavě vyzývá Komisi, aby ve svém hodnocení 
strategie EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat prozkoumala způsoby, jak zajistit 
účinné a jednotné prosazování stávajících právních předpisů EU v oblasti dobrých 
životních podmínek zvířat, zejména v oblasti přepravy zvířat;

10. domnívá se, že s ohledem na potíže, s nimiž se zemědělci potýkají v důsledku krize, by 
Zelená dohoda a její strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ měly zejména představovat 
skutečnou příležitost pro zemědělce, aby hospodářsky těžili ze začlenění hodnoty 
udržitelnosti a zdraví v celém potravinovém řetězci.

***

PŘÍLOHA III

AKTUALIZOVANÝ KANLENDÁŘ SCHŮZÍ OD LEDNA DO PROSINCE 2020

leden–květen 2020 červen–prosinec 2020

Pondělí 6. ledna, 15:00–18:30

Středa 22. ledna, 9:00–12:30
Středa 22. ledna, 14:30–18:30
Čtvrtek 23. ledna, 9:00–12:30

Úterý 2. června, 9:00–11:00

Čtvrtek 11. června 2020, od 9:00 do 
11:00 a od 17:30 do 18:00

Úterý 23. června, 10:00–12:00 a 18:00–
18:45 (bude potvrzeno)
Úterý 23. června, 14: 00–16: 00 
(koordinátoři) (bude potvrzeno)

Pondělí 17. února, 15:00–18:30
Úterý 18. února, 9:00–12:30
Úterý 18. února, 14:30–18:30

Úterý 6. července, 9:00–11:00 a 17:30–
18:00 (bude potvrzeno)

Středa 15. července, 09:00–11:00
Středa 15. července, 14: 00–16: 00 
(koordinátoři) (bude potvrzeno)

Pondělí 31. srpna, 15:00–18:30
Úterý 1. září, od 9:00 do 12:30
Úterý 1. září, od 14:30 do 18:30

Středa 15. dubna, 9:00–12:30

Úterý 28. dubna, 09:00–9:30
Úterý 28. dubna, 17:00–18:30

čtvrtek 30. dubna od 10:00 do 12:30

Pondělí 12. října, 15:00–18:30

Středa 28. října, 9:00–12:30
Středa 28. října, 14:30–18:30
Čtvrtek 29. října, 9:00–12:30
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Čtvrtek 7. května, 9:00– 11:00

Pondělí 11. května, 17:00–19:00

Středa 20. května, 15:00–17:00

Úterý 26. května, 10:00–12:00 a 18:00–
18:45 

Pondělí 9. listopadu, 15:00–18:30

Pondělí 30. listopadu, 15:00–18:30
Úterý 1. prosince od 9:00 do 12:30
Úterý 1. prosince od 14:30 do 18:30

Pondělí 7. prosince, 15:00–18:30

10. Různé

–

11. Příští schůze
 2. června 2020, 9:00–11:00 (Brusel)

Schůze skončila v 18:28.

* * *
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