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CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

AGRI_PV1119_1

ZÁPIS
ze schůze konané dne 19. listopadu 2020 od 13:30 do 15:45

BRUSEL

s distanční účastí členů výboru AGRI a zástupců Rady a Komise

Schůze byla zahájena ve čtvrtek 19. listopadu 2020 v 13:45 a předsedal jí Norbert Lins 
(předseda).

1. Přijetí pořadu jednání AGRI_OJ1119_1

Pořad jednání byl přijat ve znění uvedeném v tomto zápisu.

2. Sdělení předsedy

Tlumočení bylo k dispozici pro těchto 12 jazyků: FR, DE, IT, NL, EN, ES, PT, CS, LT, 
PL, BG a RO.

Doporučení, která přijali koordinátoři výboru AGRI na své schůzi dne 27. října, byla 
schválena.

3. Schválení zápisů ze schůzí konaných ve dnech

 2. září 2020 PE 660.118v01–00

Zápisy byly schváleny.

 7. září 2020 PE 657.433v01–00

Zápisy byly schváleny.
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 12. října 2020 PE 658.999v01–00

Zápisy byly schváleny.

 26.–27. října 2020 PE 660.113v01–00

Zápisy byly schváleny.

4. Stav probíhajících třístranných jednání o spisech souvisejících se SZP

Zpráva příslušnému výboru o jednáních (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu) ze „super“ 
třístranného jednání dne 10. listopadu

Strategické plány SZP 
AGRI/9/00350
2018/0216(COD)
Vystoupil: Peter Jahr

Horizontální nařízení 
AGRI/9/00344
2018/0218(COD)
Vystoupila: Ulrike Müller

Společná organizace zemědělských trhů
AGRI/9/00337
2018/0218(COD)
Vystoupil: Eric Andrieu

Strategické plány SZP- 2018/0216(COD) 
zpráva příslušnému výboru o jednáních (čl. 74 odst. 3 o třístranných jednáních ze 
dne 19. listopadu

Vystoupili: Norbert Lins, Maria Noichl, Martin Hlaváček, Gilles Lebreton, Bert-Jan 
Ruissen, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling

5. Současný stav probíhajících třístranných jednání
Jednotný trh 

AGRI/8/13607
2018/0231(COD)

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

Vystoupila: Simone Schmiedtbauer 
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6. Současný stav probíhajících třístranných jednání
Program rozvoje venkova v rámci nástroje na podporu oživení (Next Generation 
EU)

2018/0224(COD)
COM(2020)0459 
Zpravodaj: Paolo De Castro, S&D

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

Vystoupili: Paolo De Castro, Anne Sander, Martin Hlaváček, Elena Lizzi, Bronis Ropė, 
Bert-Jan Ruissen, Elsi Katainen

7. Prezentace Evropské komise (GŘ AGRI) týkající se hodnocení opatření SZP 
použitelných v odvětví vína (SWD(2020)232)

Vystoupili: Norbert Lins, João Onofre (GŘ AGRI), Sophie Helaine (GŘ AGRI), 
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Ulrike Müller, Angelo Ciocca, Martin Häusling, 
Mazaly Aguilar, Luke Flanagan, Christine Schneider, Isabel Carvalhais, Irène Tolleret, 
Anne Sander, Eric Andrieu, Mara Bizzotto, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Emmanouil 
Fragkos, Clara Aguilera, Dino Giarrusso

8. Schválení doporučení vydaných koordinátory výboru AGRI na jejich schůzi dne 
27. října 2020

1. STANOVISKO

1.1. Pro výbor ENVI – návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 
2030 - COM(2020)652

Rozhodnutí: Koordinátoři se rozhodli vypracovat návrh stanoviska.
Stanovisko přiděleno skupině Verts/ALE za 1 bod.

2. ZPRÁVY Z VLASTNÍHO PODNĚTU (INI)

2.1. Zprávy z vlastního podnětu za rok 2020

Rozhodnutí: Koordinátoři se rozhodli nepožádat o vypracování zprávy z vlastního podnětu 
a čekat na zahájení sdělení Komise o venkovských oblastech a zvážit, zda 
mezitím plenárnímu zasedání předloží otázku k ústnímu zodpovězení s cílem 
upozornit na některé klíčové otázky související s probíhající diskusí 
o venkovských oblastech.

3. SLYŠENÍ

3.1. Návrh programu slyšení nazvaného „Zachování zemědělské biologické 
rozmanitosti“

Rozhodnutí: Veřejné slyšení bude odloženo na 19. listopadu.

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0652
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Někteří koordinátoři schválili návrh programu, připomínky jiných skupin 
k návrhu programu mohou být sděleny písemně.

Předseda navrhl zahájit dne 10. listopadu rozsáhlá třístranná jednání o třech 
dokumentech týkajících se SZP (s využitím původně plánovaného bloku pro 
veřejné slyšení na téma „Zachování biologické rozmanitosti v zemědělství“).
Koordinátoři schválili předsedův návrh. 

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

4.1. Setkání s Výborem regionů ohledně nové dlouhodobé vize pro venkovské oblasti

Rozhodnutí: koordinátoři souhlasili s uspořádáním schůze společně s Výborem regionů na 
některé z příštích schůzí výboru AGRI.

4.2. Hodnocení opatření SZP použitelných v odvětví vína SWD(2020)232

Rozhodnutí: Koordinátoři souhlasili s tím, že na příští schůzi výboru AGRI předloží Komise 
prezentaci k tomuto tématu.

4.3. Studie Společného výzkumného střediska (JRC) o maloobchodních aliancích 

Rozhodnutí: Koordinátoři se rozhodli pozvat zástupce francouzského národního 
shromáždění, aby pohovořil o studii provedené na stejné téma na příští schůzi 
výboru AGRI v roce 2021

5. RŮZNÁ ROZHODNUTÍ

5.1. Jmenování nového zpravodaje pro brexit

Rozhodnutí: o jmenování nového zpravodaje výboru AGRI pro brexit rozhodnou 
koordinátoři písemným postupem.
Navrženými kandidáty jsou Martin Hlaváček a Luke Ming Flanagan.

5.2. Sdělení Komise o strategickém výhledu – COM(2020)493

Rozhodnutí: Koordinátoři rozhodli vyzvat místopředsedu Komise Maroše Šefčoviče, aby 
byla v blízké budoucnosti tato záležitost dále prodiskutována.

5.3. Žádost o vypracování posouzení dopadů

Rozhodnutí: Tento bod byl odložen na příští schůzi koordinátorů.

6. PETICE

Rozhodnutí: tento bod byl odložen na příští schůzi koordinátorů.

7. DALŠÍ DOKUMENTY PRO INFORMACI

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0232
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0493
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Rozhodnutí: v souvislosti s dokumenty v příloze VI nebudou podniknuty žádné kroky.

8. PRO INFORMACI

8.1 Dohoda „od zemědělce ke spotřebiteli“ na téma společná zpráva s výborem ENVI

Koordinátoři byli informováni o dohodě dosažené s výborem ENVI ohledně zprávy z vlastního 
podnětu o strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“. Toto bylo Konferenci předsedů výborů 
sděleno spolupodepsáním dopisu ze dne 7. října 2020. 

Tato dohoda stanoví tyto klíčové otázky:
1 - společná zpráva výborů AGRI a ENVI podle článku 58 jednacího řádu, zapojení dalších 
výborů pouze na základě článku 56 jednacího řádu (PECH, DEVE, INTA);
2 - způsoby spolupráce v podobě přiloženého pracovního dokumentu, který obsahuje ujednání 
o rozdělení témat, která jsou předmětem strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ v souladu 
s pravomocemi obou výborů;
3 - společnou zprávou nebudou dotčeny další iniciativy z vlastního podnětu věnované 
tématům uvedeným ve strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“, kterými se ve velké míře 
zabývají jiné politiky/strategie; 
4 - návrh zprávy bude finalizován po společné diskusi mezi zpravodaji a jejich příslušnými 
týmy o příspěvcích připravených jednotlivě zpravodaji s cílem vypracovat ucelené znění 
návrhu zprávy;
5 - budou stanoveny specializované schůze stínových zpravodajů a budou jim předsedat 
zpravodajové, stínoví zpravodajové a členové technického personálu obou výborů, kteří 
budou pozváni na všechny tyto schůze a technická jednání.

Pokud jde o časový harmonogram, bylo mezi oběma zpravodaji dosaženo orientační dohody 
o předložení návrhu zprávy do začátku roku 2021 s termínem pro předložení pozměňovacích 
návrhů poté. 

Dne 30. listopadu předloží ústav INRA, Francie, externí studii o součinnosti mezi Zelenou 
dohodou pro Evropu/strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ a SZP.

8.2. Pozměněný návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení 
klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec 
pro klima) COM(2020)0563

Toto pozměňující nařízení zavádí do právního rámce pro klima jedno jediné téma:
„Vyvážený, realistický a obezřetný plán na dosažení klimatické neutrality do roku 2050 
vyžaduje cíl snížit do roku 2030 emise o 55 %.“
Ve svém nedávném stanovisku výbor AGRI již podpořil cíl 55 %, takže toto pozměňující nařízení 
je plně v souladu s odhlasovaným postojem výboru AGRI.

Na podporu tohoto pozměňujícího nařízení poskytne předseda výboru AGRI stanovisko ve 
formě dopisu předsedy výboru AGRI adresovaný příslušnému výboru ENVI.

9. RŮZNÉ

file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/comite_economique_et_social/com/2020/0563
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9.1. Doporučení Komise členským státům k národním strategickým plánům

Poznámky, které učinil pan De Castro:
Komise brzy vydá členským státům doporučení týkající se národních strategických plánů. Pan 
De Castro navrhl vyzvat GŘ AGRI, aby výboru AGRI předložilo doporučení.

***
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PŘÍLOHA VI

7.1. Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie 
v Mezinárodní organizaci pro révu vinnou a víno (OIV)
 

7.2. Rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní 
radě pro obiloviny, pokud jde o přistoupení Spojeného království k Úmluvě o obchodu 
s obilovinami z roku 1995

7.3. Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o úvěrovém nástroji pro veřejný sektor v rámci 
mechanismu pro spravedlivou transformaci - COM(2020)453 a k pozměněnému 
návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro 
spravedlivou transformaci - COM(2020)460

7.4. Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v radě 
Mezinárodní organizace pro kávu – COM(2020)583

7.5. Dne 28. září Komise zahájila nový akční plán pro celní unii, který stanoví řadu 
opatření, která mají zvýšit inovativnost a účinnost celních orgánů EU v příštích 
čtyřech letech.

7.6 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů o Zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do 
roku 2030 Investice do klimaticky neutrální budoucnosti ve prospěch našich občanů - 
COM(2020)562 - SEC(2020) 301 final - SWD(2020) 176 final - SWD(2020) 177 final 
- SWD(2020) 178 final 

7.7. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Celounijní posouzení integrovaných 
vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu Prosazování zelené transformace 
a podpora hospodářského oživení prostřednictvím integrovaného plánování v oblasti 
energetiky a klimatu - COM(2020)564

7.8. Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/848 o ekologické 
produkci, pokud jde o jeho datum použitelnosti a některá další data uvedená v daném 
nařízení – COM(2020) 483 final – 2020/0231 (COD)]

7.9. Rozhodnutí investičního výboru EFSI – 01/04/2020 až 30/09/2020

7.10. Oznámení o zaslání samostatného dokumentu o postoji Rady k návrhu souhrnného 
rozpočtu EU na rozpočtový rok 2021 ve znění přijatém Radou 

7.11. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů o Novém EVP pro výzkum a inovace 
COM(2020)628 - SWD(2020) 214 final

file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/comite_economique_et_social/com/2020/0453
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/comite_economique_et_social/com/2020/0460
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-583-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/customs-action-plan-2020_en.pdf
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0562
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2020/0301
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0176
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0177
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0178
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0564
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0628
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0214
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7.12. Přijetí rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Unie, dohody ve formě výměny dopisů 
mezi EU a Kubánskou republikou podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech 
a obchodu (GATT) 1994, která se týká změny koncesí u všech celních kvót uvedených 
v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z EU (10636/20 
jakož i znění dohody 10638/20)

7.13. Přijetí rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Unie, dohody ve formě výměny dopisů 
mezi EU a Norským královstvím podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech 
a obchodu (GATT) 1994, která se týká změny koncesí u všech celních kvót uvedených 
v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z EU (10642/20 
jakož i znění dohody 10644/20)

7.14 B9-0335/2020 Návrh usnesení o rozvoji městských zemědělských podniků pod širým 
nebem 

7.15. Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zpráva o pokroku v oblasti energie 
z obnovitelných zdrojů – COM(2020)952

7.16. Pracovní dokument útvarů Komise o posouzení konečného integrovaného 
vnitrostátního plánu Belgie v oblasti energetiky a klimatu SWD(2020)900

7.17. Rozhodnutí, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o rovnocennost 
inspekcí v terénu prováděných na Ukrajině u množitelského porostu pro produkci 
osiva obilovin a o rovnocennost osiva obilovin vyprodukovaného na Ukrajině

7.18. Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru o stavu přírody v Evropské unii - Zpráva o stavu a trendech 
u druhů a typů stanovišť chráněných podle směrnice o ochraně ptáků a směrnice 
o ochraně přírodních stanovišť za období 2013–2018 - COM(2020)635.

7.19. sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii EU ke snížení emisí metanu 
COM(2020)663

7.20. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů o Strategii pro udržitelnost v oblasti 
chemických látek K životnímu prostředí bez toxických látek - COM(2020)667 - 
SWD(2020) 225 final - SWD(2020) 247 final - SWD(2020) 248 final - SWD(2020) 
249 final - SWD(2020) 250 final - SWD(2020) 251 final

7.21. Pracovní dokument útvarů Komise o posouzení konečného integrovaného 
vnitrostátního plánu Česka v oblasti energetiky a klimatu – SWD(2020) 902

7.22. Pracovní dokument útvarů Komise o posouzení konečného integrovaného 
vnitrostátního plánu Bulharska v oblasti energetiky a klimatu - SWD(2020) 901.

7.23. Pracovní dokument útvarů Komise o posouzení konečného integrovaného 
vnitrostátního plánu Dánska v oblasti energetiky a klimatu - SWD(2020) 903.

file://epadesres/public/seance_pleniere/textes_deposes/prop_resolution/2020/0335
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0952
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0900
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0635
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0663
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0667
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0225
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0247
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0248
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0249
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0249
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0250
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0251
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0902
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0901
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0903
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7.24. Pracovní dokument útvarů Komise o posouzení konečného integrovaného 
vnitrostátního plánu Německa v oblasti energetiky a klimatu - SWD(2020) 904

7.25. Pracovní dokument útvarů Komise o posouzení konečného integrovaného 
vnitrostátního plánu Estonska v oblasti energetiky a klimatu - SWD(2020) 905

7.26. Pracovní dokument útvarů Komise o posouzení konečného integrovaného 
vnitrostátního plánu Irska v oblasti energetiky a klimatu - SWD(2020) 906

7.27. Pracovní dokument útvarů Komise o posouzení konečného integrovaného 
vnitrostátního plánu Řecka v oblasti energetiky a klimatu - SWD(2020) 907

7.28. Pracovní dokument útvarů Komise o posouzení konečného integrovaného 
vnitrostátního plánu Španělska v oblasti energetiky a klimatu - SWD(2020) 908

7.29. Pracovní dokument útvarů Komise o posouzení konečného integrovaného 
vnitrostátního plánu Francie v oblasti energetiky a klimatu - SWD(2020) 909

7.30. Pracovní dokument útvarů Komise o posouzení konečného integrovaného 
vnitrostátního plánu Chorvatska v oblasti energetiky a klimatu - SWD(2020) 910

7.31. Pracovní dokument útvarů Komise o posouzení konečného integrovaného 
vnitrostátního plánu Itálie v oblasti energetiky a klimatu - SWD(2020) 911

7.32. Pracovní dokument útvarů Komise o posouzení konečného integrovaného 
vnitrostátního plánu Kypru v oblasti energetiky a klimatu - SWD(2020) 912

7.33. Pracovní dokument útvarů Komise o posouzení konečného integrovaného 
vnitrostátního plánu Lotyšska v oblasti energetiky a klimatu - SWD(2020) 913

7.34. Pracovní dokument útvarů Komise o posouzení konečného integrovaného 
vnitrostátního plánu Litry v oblasti energetiky a klimatu - SWD(2020) 914

7.35. Pracovní dokument útvarů Komise o posouzení konečného integrovaného 
vnitrostátního plánu Lucemburska v oblasti energetiky a klimatu - SWD(2020) 915

7.36. Pracovní dokument útvarů Komise o posouzení konečného integrovaného 
vnitrostátního plánu Maďarska v oblasti energetiky a klimatu - SWD(2020) 916

7.37. Pracovní dokument útvarů Komise o posouzení konečného integrovaného 
vnitrostátního plánu Malty v oblasti energetiky a klimatu - SWD(2020) 917

7.38. Evropská komise, Posouzení konečného integrovaného vnitrostátního plánu 
Nizozemska v oblasti energetiky a klimatu - SWD(2020) 918

7.39. Pracovní dokument útvarů Komise o posouzení konečného integrovaného 
vnitrostátního plánu Rakouska v oblasti energetiky a klimatu - SWD(2020) 919
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7.40. Pracovní dokument útvarů Komise o posouzení konečného integrovaného 
vnitrostátního plánu Polska v oblasti energetiky a klimatu SWD(2020) 920 final.

7.41. Pracovní dokument útvarů Komise o posouzení konečného integrovaného 
vnitrostátního plánu Portugalska v oblasti energetiky a klimatu - SWD(2020) 921

7.42. Pracovní dokument útvarů Komise o posouzení konečného integrovaného 
vnitrostátního plánu Rumunska v oblasti energetiky a klimatu - SWD(2020) 922

7.43. Pracovní dokument útvarů Komise o posouzení konečného integrovaného 
vnitrostátního plánu Slovinska v oblasti energetiky a klimatu - SWD(2020) 923

7.44. Pracovní dokument útvarů Komise o posouzení konečného integrovaného 
vnitrostátního plánu Slovenska v oblasti energetiky a klimatu - SWD(2020) 924

7.45. Pracovní dokument útvarů Komise o posouzení konečného integrovaného 
vnitrostátního plánu Finska v oblasti energetiky a klimatu - SWD(2020) 925

7.46. Pracovní dokument útvarů Komise o posouzení konečného integrovaného 
vnitrostátního plánu Švédska v oblasti energetiky a klimatu - SWD(2020) 926

7.47 Rada přijala nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2018/848 o ekologické produkci 
a označování ekologických produktů, pokud jde o jeho datum použitelnosti a některá 
další data v uvedeném nařízení

7.48. Pracovní program Komise na rok 2021 Vitální Unie v křehkém světě - 
COM(2020)690

7.49. Stanovisko portugalské vlády k nařízení o ekologické produkci

7.50. Pracovní dokument útvarů Komise o hodnocení obchodních norem (obsažený 
v nařízení o společné organizaci trhů, o „Snídaňových směrnicích “ a sekundárních 
právních předpisech o společné organizaci trhů) - SWD(2020) 230 - SWD(2020) 231

9. Příští schůze

 30. listopadu 2020, 16:45 – 18:45 (Brusel)
 1. prosince 2020, 9:00 – 12:00 (Brusel)
 7. prosince 2020, 16:45 – 18:45 (Brusel)

***

Schůze skončila v 15:52.
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