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Usnesení Evropského parlamentu o potřebě naléhavého akčního plánu EU s cílem 
zajistit potravinové zabezpečení v EU i mimo ni s ohledem na ruskou invazi na Ukrajinu
(2022/2593(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Rusku a Ukrajině,

– s ohledem na prohlášení vedoucích představitelů Evropského parlamentu o Ukrajině ze 
dne 16. a 24. února 2022,

– s ohledem na prohlášení předsedy Evropské rady a předsedkyně Komise ze dne 24. 
února 2022 k bezprecedentní a nevyprovokované vojenské agresi Ruska vůči Ukrajině,

– s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 24. února 2022,

– s ohledem na své usnesení ze dne 1. března 2022 o agresi Ruska vůči Ukrajině1,

– s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN o agresi vůči Ukrajině přijatou dne 2. 
března 2022,

– s ohledem na Versailleské prohlášení vydané hlavami států a předsedy vlád EU během 
neformálního setkání, které se konalo ve dnech 10. a 11. března 2022,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 12. listopadu 2021 o plánu pro nepředvídané 
události pro zajištění dodávek potravin a potravinového zabezpečení v dobách krize 
(COM(2021)0689),

– s ohledem na článek 39 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Ruská federace zahájila dne 24. února 2022 nevyprovokovanou a 
neodůvodněnou invazi na Ukrajinu;

B. vzhledem k tomu, že Rada Evropské unie přijala vůči Rusku první řadu sankcí, včetně 
cílených individuálních sankcí, hospodářských a finančních sankcí a obchodních 
omezení, a v úzké koordinaci s transatlantickými spojenci a dalšími podobně 
smýšlejícími mezinárodními partnery připravuje další sankce;

C. vzhledem k tomu, že škody na civilní infrastruktuře na Ukrajině zahrnují přístavy v 
Černém moři, což má za následek úplné zablokování obchodu po moři a brání vývozu 
životně důležitých zemědělských produktů do různých regionů, včetně Evropské unie;

D. vzhledem k tomu, že válka na Ukrajině vedla rovněž k pozastavení drcení olejnatých 
semen a k zavedení požadavků na vývozní povolení u některých plodin a brání 

1 Přijaté texty, P9_TA(2022)0052.
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vnitřnímu pohybu zboží, zejména potravin, krmiv a dalších zemědělských produktů, což 
způsobuje vážný nedostatek potravin na Ukrajině a nedostatek dostupných zásob pro 
přepravu do jiných zemí;

E. vzhledem k tomu, že Ruská federace a Ukrajina patří k nejvýznamnějším producentům 
zemědělských komodit na světě; vzhledem k tomu, že tyto dvě země se společně podílí 
na přibližně 30 % světového trhu s pšenicí;

F. vzhledem k tomu, že podle Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) se v roce 2021 
Ruská federace, Ukrajina nebo obě země řadily mezi tři největší světové vývozce 
pšenice, kukuřice, řepky olejky, slunečnicových semen a slunečnicového oleje a Ruská 
federace byla největším světovým vývozcem dusíkatých hnojiv a druhým největším 
dodavatelem draselných a fosforečných hnojiv;

G. vzhledem k tomu, že podle odhadů FAO by celosvětový nedostatek dodávek, jenž by 
byl způsoben náhlým a prudkým snížením vývozu obilí a slunečnicových semen těmito 
dvěma zeměmi, mohl vést k výraznému nárůstu již tak vysokých mezinárodních cen 
potravin a krmiv;

H. vzhledem k tomu, že EU pšenici nejen dováží, ale také vyváží, zejména do zemí 
Blízkého východu a severní Afriky, kam je jí každoročně vyvezeno přibližně 6 milionů 
tun;

I. vzhledem k tomu, že simulace FAO naznačují, že pokud by tento konflikt vedl k 
náhlému a dlouhotrvajícímu snížení vývozu potravin z Ukrajiny a Ruské federace, 
mohlo by v letech 2022 a 2023 dojít k dramatickému nárůstu celosvětového počtu osob 
trpících podvýživou;

J. vzhledem k tomu, že prioritou Evropské unie a členských států je zajistit potravinové 
zabezpečení a dostupnost potravin pro všechny; vzhledem k tomu, že Evropská unie má 
rovněž zvláštní odpovědnost za potravinové zabezpečení na mezinárodní úrovni, 
zejména ve středomořských zemích;

K. vzhledem k tomu, že EU musí nejen zvýšit svou nezávislost ve strategických oblastech, 
jako je obrana nebo dodávky energie, ale musí být rovněž schopna kdykoli zajistit 
potravinové zabezpečení tím, že zvýší svou produkční kapacitu v odvětvích, v nichž 
jsme vysoce závislí na dovozu; vzhledem k tomu, že tato krize dokládá, že potravinové 
zabezpečení nelze považovat za samozřejmost; vzhledem k tomu, že evropská produkce 
potravin by měla být považována za strategické odvětví;

L. vzhledem k tomu, že Evropská unie je založena na zásadách solidarity, a pokud 
nebudeme jednat nyní, budou to ti nejzranitelnější, kdo ponesou největší následky;

M. vzhledem k tomu, že tato krize má přímé i nepřímé dopady na zemědělsko-
potravinářské odvětví, přičemž její přímé dopady souvisejí s přerušením obchodních 
výměn s Ruskem a Ukrajinou a nepřímé dopady s kolísáním cen a výrobních nákladů;

N. vzhledem k tomu, že Evropská unie usiluje v důsledku hospodářské krize způsobené 
pandemií COVID-19 o posílení strategických hodnotových řetězců, včetně zemědělsko-
potravinového řetězce; vzhledem k tomu, že v zájmu zajištění kontinuity zemědělsko-
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potravinového řetězce v době krize je nezbytné podporovat evropskou produkci 
zemědělských komodit;

O. vzhledem k tomu, že zvýšené ceny energií, paliv, surovin a zemědělských produktů 
mají zásadní dopad na zemědělsko-potravinářské odvětví a vedou k výraznému nárůstu 
výrobních nákladů, což ohrožuje kontinuitu produkce a může vést k narušení 
dodavatelského řetězce; vzhledem k tomu, že Rusko dne 4. března 2022 oznámilo 
pozastavení vývozu minerálních hnojiv v důsledku invaze na Ukrajinu;

P. vzhledem k tomu, že ceny surovin pro hnojiva jsou na historicky vysoké úrovni; 
vzhledem k tomu, že náklady zemědělců na hnojiva by mohlo snížit používání 
zpracovaného hnoje;

Q. vzhledem k tomu, že předpokladem pro potravinové zabezpečení je řádné fungování 
jednotného evropského trhu; vzhledem k tomu, že maďarská vláda se nedávno v 
důsledku ruské invaze na Ukrajinu rozhodla zakázat veškerý vývoz obilovin, což je v 
rozporu jak s jejími závazky vyplývajícími ze Smlouvy, tak se solidaritou EU;

R. vzhledem k tomu, že vyčerpání zásob krmiv bude mít závažné důsledky pro mnoho 
chovných farem;

S. vzhledem k tomu, že zemědělsko-potravinářské odvětví se dosud nezotavilo z krize 
způsobené pandemií COVID-19, která obzvláště tvrdě zasáhla producenty vepřového 
masa a chovatele drůbeže;

T. vzhledem k tomu, že splnění cílů strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“, jež spočívají 
v udržitelné produkci, distribuci a spotřebě, povede v nadcházejících letech ke snížení 
produktivity orné půdy v Evropské unii; vzhledem k tomu, že budoucí potravinové 
zabezpečení v Evropské unii přímo souvisí s ambicemi strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a Zelené dohody pro Evropu; vzhledem k tomu, že tyto ambice nesmí vést 
ke zvýšení naší závislosti na dovozu ze třetích zemí, což by naše potravinové 
zabezpečení ohrožovalo;

U. vzhledem k tomu, že vývoj nových biologických přípravků na ochranu rostlin a 
biologická kontrola na bázi bílkovin mají potenciál zlepšit zdravotní stav a výnos plodin 
a mohou doplnit nebo nahradit zemědělské chemické přípravky;

1. co nejostřejším způsobem odsuzuje protiprávní, nevyprovokovanou a neodůvodněnou 
vojenskou agresi Ruské federace vůči Ukrajině a invazi na její území, jakož i zapojení 
Běloruska do této agrese;

2. žádá, aby Ruská federace okamžitě ukončila veškerou vojenskou činnost na Ukrajině, 
bezpodmínečně stáhla všechny vojenské a polovojenské síly a vojenské vybavení z 
celého mezinárodně uznávaného území Ukrajiny a plně respektovala územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic;

3. vyjadřuje plnou solidaritu ukrajinskému lidu, který již osm let trpí válkou ve své zemi, a 
co nejostřejším způsobem odsuzuje kroky Ruska vůči Ukrajině;

4. vyjadřuje svůj hluboký zármutek nad tragickými ztrátami na životech a nad lidským 
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utrpením, které způsobila ruská agrese, a zdůrazňuje, že útoky na civilní obyvatelstvo a 
civilní infrastrukturu, jakož i nerozlišující útoky jsou podle mezinárodního 
humanitárního práva zakázány, a představují tudíž válečné zločiny;

5. vítá skutečnost, že Rada urychleně přijala sankce s cílem přimět Ruskou federaci, aby 
přestala na Ukrajinu útočit; s ohledem na nejnovější útoky, včetně těch na rezidenční 
oblasti a civilní infrastrukturu, však trvá na tom, že je třeba přijmout další tvrdé sankce;

Potravinové zabezpečení musí být prioritou EU

6. vyzývá Komisi, aby podnikla nezbytné kroky a přijala podpůrná opatření na ochranu 
zemědělských podniků v EU s cílem vytvořit jistotu a další záruky, že bude zachována, 
a případně i zvýšena produkce potravin evropskými zemědělci;

7. vyzývá Komisi, aby přezkoumala cíle a harmonogram některých iniciativ v rámci 
Zelené dohody pro Evropu, zejména strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ a strategie 
v oblasti biologické rozmanitosti, s cílem zajistit, aby jejich uplatňování nevedlo ke 
ztrátě produktivního potenciálu zemědělsko-potravinářského odvětví v EU a 
neohrožovalo potravinové zabezpečení v Evropě;

8. vyzývá Komisi, aby pozastavila veškeré nové legislativní iniciativy, zejména ty, které 
se týkají strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ a strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti, jež by vedly k omezení zemědělské produkce, především v souvislosti 
s revizí směrnice o udržitelném používání pesticidů, s cíli pro obnovu přírody a 
náležitou péčí v dodavatelském řetězci;

9. je toho názoru, že cíle stanovené ve strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ a ve 
strategii v oblasti biologické rozmanitosti je třeba analyzovat na základě komplexního 
posouzení dopadu potravinového zabezpečení v Evropě a situace v sousedních zemích, 
a trvá na tom, že Komise musí vzít tato posouzení dopadů v potaz; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby v této souvislosti zohlednila posouzení dopadů, která již v této souvislosti 
zveřejnily mezinárodně uznávané výzkumné instituty;

10. domnívá se, že s ohledem na současnou situaci na trhu nelze plnit cíl 10% omezení 
produkčních ploch;

11. vyzývá všechny členské státy k tomu, aby zavedly programy pro prevenci plýtvání 
potravinami, přičemž zdůrazňuje, že je naléhavě nutné omezit plýtvání potravinami, a 
podtrhuje, že důraz by měl být kladen na prevenci tohoto plýtvání a potravinových ztrát, 
neboť zabránění potravinovým ztrátám v situaci, kdy jsou dodávky potravin 
nedostatečné, může zlepšit potravinové zabezpečení;

Naléhavě potřebný komplexní akční plán k zajištění potravinového zabezpečení

12. zdůrazňuje, že EU je největším dovozcem i vývozcem zemědělsko-potravinářských 
výrobků na světě; poukazuje na to, že v zájmu zvýšení dlouhodobé odolnosti našich 
zemědělsko-potravinářských systémů by EU měla podniknout kroky ke snížení naší 
závislosti na dovozu energie, základních produktů, chemických látek a chemických 
výrobků ze třetích zemí; zdůrazňuje, že součástí krátkodobých a střednědobých řešení 
problému s potravinovým zabezpečením je diverzifikace dodávek ze třetích zemí, a 
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vyzývá Komisi, aby prozkoumala možné zdroje dodávek, které splňují mezinárodní 
normy EU v oblasti udržitelnosti, a buď uzavřela nové dvoustranné dohody, nebo 
posílila ty stávající;

13. vyzývá Komisi, aby předjímala možné ruské odvetné sankce, které by mohly mít dopad 
na zemědělsko-potravinářské odvětví, jako ty, které byly uvaleny v roce 2014, aby našla 
a otevřela nové trhy, kam by bylo možné přesměrovat vývoz potravinářských produktů;

14. vyzývá Komisi, aby předložila akční plán EU s cílem zajistit potravinové zabezpečení 
v EU i mimo ni na základě krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých opatření;

15. vyzývá Komisi, aby každý měsíc analyzovala stav na zemědělských trzích podle 
jednotlivých odvětví a zaměřila se zejména na ceny, množství a dodavatelské řetězce;  
vítá skutečnost, že Komise využívá nově vytvořený evropský mechanismus 
připravenosti a reakce na krize v oblasti potravinového zabezpečení, který v rámci 
zemědělsko-potravinářského odvětví sdružuje odborníky ze soukromé i veřejné sféry; 
vyzývá nicméně Komisi, aby obsah těchto diskusí sdělovala Parlamentu, aby tak mohl 
čerpat ze všech informací, které potřebuje ke zvládnutí krize;

16. připomíná, že k dramatickému nárůstu cen hnojiv, který bude mít značný dopad na 
zemědělsko-potravinářské odvětví, došlo před ruskou invazí na Ukrajinu; zdůrazňuje, že 
tyto ceny i nadále porostou, neboť jsou spjaty s cenami zemního plynu; naléhavě proto 
vyzývá Komisi, aby začala rušit antidumpingová cla na hnojiva vyráběná ve třetích 
zemích; vyjadřuje mimoto politování nad tím, že Komise nezmínila tuto zvláštní situaci 
týkající se hnojiv ve svém sdělení ze dne 8. března 2022 nazvaném „REPowerEU: 
společná evropská akce pro cenově dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii“ 
(COM(2022)0108);

17. konstatuje, že v zájmu snížení naší závislosti na chemických hnojivech by měly být 
v maximální možné míře a co nejdříve využívány alternativní organické zdroje živin; 
vyzývá Komisi, aby se zabývala legislativními a praktickými překážkami, které brání 
tomuto řešení naší závislosti na dovozech chemických hnojiv a zdrojů ze třetích zemí;

18. vyzývá Komisi, aby v souladu s limity stanovenými pro hnojiva zvýšila limity pro 
použití dusíku ze statkových hnojiv, jako je dusík získaný ze statkových hnojiv neboli 
RENURE; vyzývá Komisi, aby zvážila zavedení dočasné odchylky za účelem rychlého 
snížení nákladů na hnojiva a pracovala na dlouhodobém rámci, který by posílil 
oběhovost v zemědělských podnicích a snížil závislost na zdrojích ze třetích zemí;

19. poukazuje na nutnost vypracovat strategii, jejíž součástí by byla udržitelná 
intenzifikace, která by umožnila zvýšit produkci s menším množstvím vstupů;

20. očekává, že Komise bude ve své zprávě určené Parlamentu a Radě a pojednávající o 
fungování společné rybářské politiky hovořit o potřebě zajistit hospodářské a sociální 
přínosy i přínosy v oblasti zaměstnanosti a přispět k fungujícím dodávkám potravin; 
naléhavě vyzývá Radu, aby se zapojila do politické diskuse o společné rybářské 
politice, o jejím uplatňování a její reformě;

21. vyjadřuje vážné znepokojení nad prudkým nárůstem provozních nákladů odvětví 
rybolovu; poukazuje na to, že mnoho plavidel nevyplouvá v současnosti v Unii na moře, 
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neboť ceny při prvním prodeji ryb nepokrývají zvýšené vstupní náklady;

Zajištění řádného fungování vnitřního trhu se zemědělsko-potravinářskými výrobky

22. trvá na tom, že pokud jde o zemědělské produkty, je třeba zaručit řádné fungování 
vnitřního trhu a vyhnout se zákazům vývozu do jiných členských států; žádá Komisi, 
aby byla v tomto ohledu obzvláště bdělá a přijala okamžité kroky proti zákazu vývozu 
obilovin, který zavedlo Maďarsko;

23. upozorňuje na to, že v souvislosti s bezdůvodným zvyšováním cen některých 
potravinových výrobků je nutné sledovat a prosazovat na vnitřním trhu podmínky 
spravedlivé hospodářské soutěže;  zdůrazňuje, že je zapotřebí více monitorovat případné 
situace, kdy by některé podniky mohly vytvářet na vnitřním trhu se zemědělsko-
potravinářskými výrobky monopol, a poukazuje na nutnost přijmout opatření s cílem 
bezodkladně proti jakémukoliv takovému vývoji zakročit;

24. vyzývá Komisi, aby zvážila opatření, která by zabránila spekulacím v souvislosti 
s nárůstem cen zemědělsko-potravinářských produktů;

Umožnit zemědělcům EU zajišťování potravin prostřednictvím společné zemědělské politiky 
a jiných forem podpory

25. vyzývá Komisi, aby poskytla členským státům flexibilitu v tom, že by zemědělcům 
mohly dočasně povolit zemědělskou produkci na plochách využívaných v ekologickém 
zájmu, na nichž by v případě nutnosti používali přípravky na ochranu rostlin a hnojiva;

26. vyzývá k tomu, aby na podporu nejvíce zasažených odvětví byla okamžitě přijata 
opatření namířená proti narušování trhu, která jsou stanovena v článku 219 nařízení o 
jednotné společné organizaci trhů;

27. vyzývá Komisi, aby byla v případě potřeby připravena učinit na základě tohoto nařízení 
další výjimečné kroky týkající se trhu, například aktivovat článek 222, a umožnit tak 
zavedení opatření, která by lépe sladila nabídku s poptávkou;

28. vyzývá Komisi, aby pro potřeby nejvíce zasažených odvětví uvolnila podporu 
soukromého skladování s cílem dočasně zmírnit dopady krátkodobé nadměrné nabídky 
některých komodit, zejména v odvětví vepřového maso, které má již několik měsíců 
problémy kvůli obtížným podmínkám na trhu přetrvávajícím z minulosti;

29. vyzývá Radu a Komisi, aby bezodkladně uvolnily krizovou rezervu, která činí 
479 EUR, a využily ji na pomoc zemědělství, které se potýká s náročnými výzvami 
vyplývajícími ze současné situace na trhu; upozorňuje však, že po vyčerpání nebude 
možné doplnit tuto krizovou rezervu finančními prostředky společné zemědělské 
politiky; vyzývá proto k okamžitému uvolnění dodatečných finančních prostředků, které 
by bylo možné využít v případě vyčerpání krizové rezervy;

30. vyzývá Komisi, aby podporovala odvětvové organizace s cílem zajistit nové dovozní 
trhy, které zaručí dodávky potravin a zemědělské vstupy, zejména pro potřeby 
hospodářských zvířat, a zabrání tak ohrožení potravinového zabezpečení v Evropě; 
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31. vyzývá Komisi, aby v zájmu zvýšení evropské produkce bílkovin a snížení závislosti 
Unie na třetích zemích v tomto směru navrhla komplexní evropskou strategii pro 
bílkoviny; 

32. vyzývá Komisi, aby v roce 2022 povolila flexibilnější uplatňování požadavků společné 
zemědělské politiky, včetně zálohových plateb producentům a zvýšení podílu 
zálohových plateb z 50 % na 70 %;

33. vyzývá Komisi, aby přijala veškerá nezbytná opatření, včetně státní podpory, s cílem 
poskytnout větší pomoc odvětvím, jež byla krizí nejvíce zasažena; 

34. vyzývá Komisi, aby zvážila pozměnění dočasného rámce státní podpory přijatého 
v březnu 2020 tak, aby členské státy mohly za účelem podpory ekonomiky v plném 
rozsahu využívat flexibilitu v rámci pravidel pro státní podporu;

°

° °

35. pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení Radě a Komisi.


