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Na Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ministr Nekula a europoslanci 
řešili například nařízení o odlesňování. České předsednictví chce na toto téma zahájit trialogy Rady EU 
s Evropským parlamentem a Evropskou komisí. V oblasti lesnictví se české předsednictví dále zaměří 
na monitorování pokroku v implementaci Nové strategie EU pro lesy do roku 2030 s ohledem na vy-
váženost sociálních, environmentálních a ekonomických aspektů udržitelného obhospodařování lesů.

Poslance z Výboru pro rybolov ministr Nekula informoval o Závěrech Rady o strategických zásadách EU 
pro akvakulturu, které předložíme ke schválení na příštím zasedání ministrů zemědělství 18. července. 
Je v nich zdůrazněno několik výzev, jimž akvakultura v EU čelí a jež bude v budoucnosti zapotřebí řešit. 
Dalším tématem byla rybolovná práva ve vodách EU a třetích zemí na příští rok, které bude muset Rada 
v tomto pololetí dohodnout.

Slyšení ministrů ve výborech Evropského parlamentu je pravidelnou záležitostí každého nastupujícího 
předsednictví. Jde o zvyklost, která slouží k seznámení europoslanců s prioritami a tématy předsednické 
země a přispívá k dobré vzájemné spolupráci.

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství
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AGRIFISH: Ministři vyzvali Komisi, aby rychle 
schválila strategické plány a dohodli se na závěrech 
k akvakultuře
18.7.2022

Tisková zpráva – Poprvé pod vedením ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) dnes jed-
nali ministři zemědělství Evropské unie na pravidelném jednání Rady pro zemědělství a rybolov
v Bruselu (Agrifish). Požadovali především rychlé schválení strategických plánů společné zemědělské 
politiky (SZP) a schválili také závěry k akvakultuře.

Ministr Nekula představil priority českého předsednictví (CZ PRES) pro Radu Agrifish. Mezi hlavní 
patří potravinové zabezpečení v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu, snižování spotřeby pesticidů v EU 
nebo prevence odlesňování. České předsednictví také považuje za důležité co nejrychlejší schválení strate-
gických plánů SZP, proto téma zařadilo hned na první jednání Rady. Členské státy požadují jejich rychlé 
schválení spolu se zavedením výjimek pro střídání plodin nebo pro využívání půdy ležící ladem pro pro-
dukci. Komisař Janusz Wojciechowski připustil, že jsou krátkodobé výjimky ze strategických plánů nutné 
a bude se na nich dále pracovat.


