
 
Evropská komise posiluje úlohu integrovaného zem ědělství  
 
Transparentní informace o politice EU v oblasti zem ědělství a v dalších 
oblastech na úrovni EU jsou životn ě důležité! 
 
FNL/EISA,  Hildesheimm, 4.-5. zá ří: Pětačtyřicet zemědělských odborníků z osmi zemí EU 
se minulý týden sešlo v Hildesheimu, aby diskutovali o řešení současných problémů 
týkajících se informací a komunikace o zemědělství a nejnovějšího vývoje v samotném 
sektoru zemědělství. Při této akci Evropská komise zdůraznila úlohu integrovaného 
zemědělství. Dr. Martin Scheele z generálního direktorátu Evropské komise pro zemědělství 
a rozvoj venkova řekl během panelové diskuse v průběhu Zemědělské výměny EISA: “Když 
se zahledíme na problémy spojené se zajištěním zásobování potravinami ve světě, 
integrované zemědělství nabývá stále větší význam.“ A dále řekl: „Síť ukázkových 
zemědělských podniků EISA poskytuje vynikající základnu pro informování evropské 
veřejnosti o udržitelném zemědělství a Jednotné zemědělské politice (CAP).“  

Cílem EISA a Evropské komise je založit sdružení (obdobné Sdružení pro podporu 
udržitelného zemědělství - Association for the Promotion of Sustainable Agriculture e.V. 
(FNL) v Německu a dalších členských zemích EISA), jež bude propagovat další rozvoj 
integrovaného zemědělství a zvyšovat informovanost veřejnosti o zemědělské politice v celé 
EU. Letos se na financování Zemědělské výměny EISA poprvé podílela i Evropská komise. 
Akce se zabývala nejen integrovaným zemědělstvím, ochranou přírody, půdy a vody, 
bioenergií, zodpovědnou živočišnou výrobou a výrobou cukru i situací na trhu s cukrem, ale 
zaměřila se také na otázku, jak lze veřejnost informovat o Jednotné zemědělské politice a 
jejím zavádění v zemědělských podnicích v celé EU.  

Radu EISA na této dvoudenní akci zastupoval předseda Tony Worth z Velké Británie a dva 
místopředsedové, Heinrich Kemper, poslanec Spolkového sněmu (Německo) a Gerard 
Marmasse (Francie). 

 
Cesta na Východ 
Po úspěšné Zemědělské výměně v roce 2004 ve Švédsku a pozdějších exkurzích 
v následujících letech do Francie, Lucemburska a Velké Británie držela Zemědělská výměna 
EISA 2008 krok s rozšířením EU: Poprvé se této akce zúčastnili zemědělci a zástupci 
zemědělských organizací z České republiky, Maďarska a Polska. 

 
EU vyhání ceny nahoru? 
Z iniciativy národního člena EISA, Fördergemeinschaft Nachhaltige Landwirtschaft e.V. 
(FNL), byla dne 5. září uspořádána snídaně s novináři jako součást letošního programu. 
Diskuse se zástupci tisku řešila otázku, zda politika EU vede ke zvyšování cen potravin. 
Účastníci posuzovali tento problém dosti rozporně. Zatímco Udo Hemmerling ze Svazu 
německých zemědělců a dr. Martin Scheele byli přesvědčeni, že se žádný účinek evropské 
politiky na zvyšování cen neprojevuje, dr. Gibfried Schenk z FNL, předseda EISA Tony 
Worth a zvláště Claudia Michelová z Evropského sdružení pro ochranu zemědělských plodin 

 

 

 

 
EISA/FNL Zemědělská výměna 
“CAP vede k udržitelnosti 
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(European Crop Protection Association – ECPA) v Bruselu hovořili o vývoji, který může 
krátkodobě ohrozit stabilitu cen uvnitř EU. Podle jejich odhadu je nezbytné drasticky zvýšit 
efektivitu produkce na zemědělské půdě, která se v současnosti využívá – jak 
v celosvětovém měřítku, tak v Evropě a Německu. „Jakmile nová legislativa o ochraně 
zemědělských plodin, která se v současnosti projednává v Bruselu a ve Štrasburku, povede 
k postupnému zákazu mnoha aktivních ingrediencí pesticidů, nebudou již moci být 
zemědělské plodiny přiměřeně chráněny proti škůdcům a chorobám. Nedostatek ochrany se 
však rovná zvýšeným ztrátám z hlediska kvality i kvantity – tento dopad nevyhnutně ovlivní 
ceny, které nakonec zaplatí zákazníci ve formě účtů za potraviny,“ řekla Claudia Michelová.  

 
Jednotná zem ědělská politika – transparentnost a informovanost jso u 
rozhodující 
Během panelové diskuse dne 4. září diskutovali účastníci o tom, do jaké míry jsou zatím 
občané EU schopni sledovat a chápat cíle Jednotné zemědělské politiky. Dr. Martin Scheele 
shrnul hledisko Komise následovně: „Řekl bych to následovně: Nechápu sice, jak můj 
automobil funguje, ale věřím, že koná svou funkci správně, když mě doveze z jednoho místa 
na druhé. Dokážu s tím žít – a musím s tím žít.“ Evropská komise doufá v obdobnou úroveň 
důvěry mezi občany EU, které třeba nezajímají přesné detaily CAP, řekl dr. Scheele. 

Navzdory tomuto jednoznačnému prohlášení dal dr. Scheele i ostatní účastníci panelové 
diskuse – Clemens Neumann ze Spolkového ministerstva pro potravinářství, zemědělství a 
ochranu spotřebitelů, Jörn Dwehus ze Svazu zemědělců Dolního Saska a předseda EISA 
Tony Worth – jasně najevo, že Brusel má zjevně problém s komunikací: Dodnes panuje ve 
veřejnosti běžné nepochopení, vycházející převážně z představ přetrvávajících ze 70. a 80. 
let, že se totiž i nadále vyrábějí, hromadí a likvidují nadbytečné potraviny. K tomu lze 
připočíst i nedostatek znalostí a pochopení veřejnosti o CAP a jejím dopadu na životy lidí. 
Zrušení vazby mezi platbami pro zemědělce a výrobou odstranilo stimuly pro nadvýrobu, 
avšak většina veřejnosti o tomto kroku vůbec nic neví. 

 
Široké spektrum zem ědělských podnik ů 
Další významnou součástí Zemědělské výměny byly návštěvy zemědělských podniků. Dne 
4. září proběhla první z nich – návštěva Ostmeyerovy rodinné farmy v Laatzenu nedaleko 
Hanoveru. Farma leží na hranicích oblasti Flora-Fauna-Habitat „Leineaue zwischen 
Hannover und Ruthe” a proto se musí zemědělské postupy prvořadě zaměřovat na ochranu 
přírody, půdy a vody. Farmář Karl-Heinrich Ostmeyer jasně vysvětlil právní rámec své 
činnosti a hovořil o tom, jak tyto problémy řeší zaváděním integrovaného zemědělství do 
svého podniku. 

Skupina pak navštívila závod na výrobu bioplynu v Algermissenu, jenž se také ukázal jako 
velmi zajímavé místo. Dirk Ernst, ředitel závodu a jeden z pěti kooperujících farmářů, kteří jej 
vlastní, důkladně vysvětlil politický rámec a podmínky pro granty, pozitivní účinky výroby 
bioplynu na střídání plodin a efektivní provoz samotného podniku na výrobu bioplynu. 

Dne 5. září byla hlavním bodem programu výměny zodpovědná živočišná výroba. Ve 
Vzdělávací a výzkumné stanici Ruthe při Univerzitě veterinárního lékařství v Hannoveru 
(TiHo) dr. Gerhard Greif, rektor TiHo, dr. Andreas Briese z Institutu pro hygienu, ochranu a 
etologii zvířat a dr. Christian Sürie ze Vzdělávací a výzkumné stanice Ruthe informovali 
skupinu o různých aspektech živočišné výroby. Nejprve objasnili evropské předpisy a jejich 
zavádění v zemi a pak předvedli a vysvětlili vzorové stáje a podmínky chovu. Poslední 
návštěva skupiny se konala v cukrovaru Nordstemmen. 

 
EISA 
Evropská iniciativa pro udržitelný rozvoj (European Initiative for Sustainable Development in 
Agriculture – EISA) byla založena se společným cílem rozvíjet a podporovat integrované 
zemědělství po celé Evropě. Integrované zemědělství je udržitelný systém, který 
zemědělcům pomáhá zdokonalovat způsob jejich hospodaření ve prospěch životního 
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prostředí, zvyšovat ziskovost jejich podnikání a společenskou zodpovědnost, což jsou vše 
důležité aspekty udržitelného rozvoje. 

Členy EISA jsou národní sdružení, která prosazují společenské chápání zemědělství  
v Rakousku, Německu, Francii, Lucembursku, Švédsku a Velké Británii pomocí sítě 
ukázkových zemědělských podniků. Pomáhá to navazovat kontakty mezi producenty a 
spotřebiteli a zvyšovat informovanost o tom, jak zemědělci pracují v souladu s přírodou, aby 
produkovali dobré potraviny a obnovitelné zdroje a zároveň pečovali o životní prostředí a 
společnost. 

 

Kontakty: 
 
FNL 
Dr. Andreas Frangenberg 
Konstantinstraße 90 
D- 53179 Bonn 
Tel.: +49 (228) 979 93 35 
E-Mail: a.frangenberg@fnl.de 
www.fnl.de 
 
EISA 
Pan Robby Schreiber 
Av. Lt. G. Pire 15 
B-1150 Brusel 
Tel.: +32 (2) 660 82 14  
E-mail: gani-med@skynet.be 
www.sustainable-agriculture.org 
 
 

Projekt „EISA/FNL – Zemědělská výměna“ je financován Generálním 
direktorátem Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova. 
Výhradní odpovědnost za tyto informace nese autor této publikace a 
Komise nenese odpovědnost za žádné případné použití informací 
zde obsažených. 


