
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

IFOAM Organics Europe vítá nový Evropský akční plán ekologického zemědělství.  

 

BRUSEL, 25. BŘEZNA 2021 – Zástupci sektoru ekologického zemědělství vítají dnešní zveřejnění 

Evropského akčního plánu ekologického zemědělství (EZ) na léta 2021-2027 a především jeho 

celkový přístup, který má vzájemně vyvažovat růst bioprodukce a poptávky po biovýrobcích.  

 

Jan Plagge, prezident IFOAM Organics Europe uvítal, že evropské strategie Od zemědělce ke spotřebiteli (Farm 

to Fork) a Biodiverzita staví ekologické zemědělství do centra dění při přechodu k udržitelným potravinovým 

systémům s cílem dosáhnout do roku 2030 v průměru 25 % ekologické půdy v EU, a pozitivně hodnotil 

zveřejnění nového Evropského akčního plánu EZ, který znamená novou éru transformace našich 

potravinových systémů směrem k biopotravinám a agroekologii. Jan Plagge dodal, že Evropská komise 

podnikla konkrétní kroky pro posílení poptávky po bioproduktech, například 49 milionů eur vyčleněných pro 

sektor EZ v rámci propagační politiky, nebo integraci bioproduktů do povinných kritérií pro udržitelné veřejné 

zakázky. Vzhledem k tomu, že ekologické zemědělství je vysoce znalostní sektor a ekologické postupy hrají 

značnou roli při internalizaci externích nákladů, je alokace 30 % financí z oblasti pro zemědělství, lesnictví a 

venkov v rámci programu Horizont Evropa významným posunem vpřed. Neméně důležitý je závazek 

vypracování studie o reálných cenách potravin a role zdanění. Jan Plagge se také zmínil, že už se těší na 

každoroční evropský den ekologického zemědělství, který bude ideální příležitostí k hodnocení účinnosti 

akčního plánu. 

„Aby byl akční plán co možná nejúspěšnější při snaze dosáhnout 25% podílu ekologicky obhospodařované 

půdy a přechodu k udržitelnějším potravinovým systémům, nesmíme zapomínat na význam zapojení 

národních, regionálních, ba i místních aktérů. Tento akční plán přináší členským zemím nástroje k využití 

potenciálu EZ pro regeneraci evropského zemědělství a sladění zemědělství s životním prostředím. Máme-li 

jmenovat alespoň několik konkrétních příkladů, jde o aktivity související s veřejnými zakázkami, propagací 

nebo realizací takzvaných bioregionů, pro něž je zásadní angažovanost přesahující hranice EU,“ řekl Eduardo 

Cuoco, ředitel IFOAM Organics Europe. Dodal také, že „nyní mají členské státy závazek cíle Evropského akčního 

plánu zohlednit ve svých zemědělsko-potravinářských politikách, zejména pak v národním Strategickém plánu 

Společné zemědělské politiky. Zástupci EZ sektoru proto vítají, že Komise zajistí, aby členské státy co nejlépe 

využívaly možností nové SZP k podpoře ekologického zemědělství na národní úrovni, a že budou posíleny 

poradenské služby pro zemědělce. Nastal čas řádně odměnit ekologické zemědělce, a také konvenční 

zemědělce, kteří přecházejí na EZ, za to, jak prospívají přírodě i společnosti, a také vydatně financovat systémy 

zemědělského poradenství zaměřené na EZ a další agroekologické postupy“. 

IFOAM Organics Europe se těší na spolupráci s relevantními institucemi a zájemci z řad investorů, s nimiž 

přivede tento nový akční plán EZ k úspěchu pomocí konkrétních a proveditelných kroků. 

 



 

 

Další informace 

IFOAM Organics Europe vítá, že oproti akčnímu plánu EZ 2014-2020 tento nový plán pokrývá více konkrétních 

aktivit s přesahem nad úroveň EU a pro většinu z nich má i časový rozvrh. IFOAM Organics Europe věří, že 

především níže popsané aktivity, budou-li podniknuty řádně, významně přispějí k dosažení podílu 25 % 

ekologicky obhospodařované půdy do roku 2030. 

 Aktivita č.2 zaměřená na propagační politiku, s navýšeným rozpočtem pro bioprodukty, je zásadní pro 

podporu poptávky po biopotravinách. 

 Aktivita č.3 zaměřená na veřejné zakázky, a to jak na vyšší podíl bioproduktů ve veřejných zakázkách, tak 

na sdílení zkušeností a školení, je klíčová.  IFOAM Organics Europe zvlášť oceňuje důraz na posilování 

povědomí o kritériích GPP (zelené zadávání veřejných zakázek) a začlenění bioproduktů do minima 

povinných kritérií pro udržitelné veřejné zakázky. 

 Aktivita č.4 o „zpracování studie o reálných cenách jídla včetně role zdanění“ reflektuje skutečnost, že 

některé zemědělské postupy včetně EZ internalizují více externalit než jiné. Takové postupy tudíž 

prokazují službu společnosti a životnímu prostředí, která by měla být vyvážena např. snížením daní u 

těchto produktů. 

 Aktivita č.9 je důležitá, neboť tvoří vazbu mezi přechodem k EZ a SZP po roce 2020. IFOAM Organics 

Europe vítá především to, že členské země si vyhodnotí své potřeby ohledně růstu ekologického sektoru 

na národní úrovni a že co nejlépe využijí možnosti nové SZP k podpoře EZ. IFOAM Organics Europe také 

oceňuje, vzhledem ke klíčové roli znalostí v EZ, že dojde k posílení poradenských služeb u specifických 

témat, zejména v rámci nového zemědělského znalostního a inovačního systému (AKIS). 

 IFOAM Organics Europe rovněž s potěšením kvituje, že Komise podpoří členské státy při zřizování tzv. 

bioregionů (aktivita č.14). 

 Zvyšování podílu výzkumu a inovací (vvi) a vyčlenění minimálně 30 % rozpočtu na výzkumně inovační 

činnost v oblasti zemědělství, lesního hospodářství a venkovských oblastí, konkrétně na témata 

související se sektorem EZ, představuje významný krok vpřed. Klíčový je i výzkum alternativních zdrojů 

vitamínů a dalších látek vhodných pro použití v EZ, proto IFOAM Organics Europe těší, že Evropská komise 

bude podle aktivity č.16 podporovat výzkum a inovace v rámci programu Horizont Evropa v oblasti 

alternativních zdrojů vitamínů a dalších látek, a hledat prostředky na podporu používání krmných aditiv 

bez genetických modifikací, krmiv na bázi hmyzu a krmiv mořského původu. 

 

Kontakt pro více informací:  
Eva Berckmans, Communications Manager  
Tel.: +32 2 416 52 32, eva.berckmans@organicseurope.bio or visit www.organicseurope.bio 

 

IFOAM Organics Europe zastupuje více než 200 členských organizací v EU-27, v přistupujících zemích EU a 
EFTA. Členské organizace pokrývají celý řetězec ekologických potravin i mimo něj: od organizací zemědělců a 
zpracovatelů, maloobchodníků, kontrolních organizací, konzultantů, obchodníků a výzkumných pracovníků až 
po subjekty působící v oblasti životního prostředí a ochrany spotřebitele. 

http://www.organicseurope.bio/

