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B9-0162/2022

Uznesenie Európskeho parlamentu o potrebe naliehavého akčného plánu EÚ 
na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti v EÚ aj mimo nej v súvislosti s ruskou 
inváziou na Ukrajinu
(2022/2593(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Rusku a Ukrajine,

– so zreteľom na vyhlásenia vedúcich predstaviteľov Európskeho parlamentu o Ukrajine 
zo 16. a z 24. februára 2022,

– so zreteľom na vyhlásenia predsedu Európskej rady a predsedu Komisie z 24. februára 
2022 o bezprecedentnej a nevyprovokovanej vojenskej agresii Ruska voči Ukrajine,

– so zreteľom na závery Európskej rady z 24. februára 2022,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 1. marca 2022 o ruskej agresii voči Ukrajine1,

– so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN o agresii proti Ukrajine prijatú 
2. marca 2022,

– so zreteľom na Vyhlásenie z Versailles, ktoré vydali hlavy štátov alebo predsedovia 
vlád EÚ na neformálnom zasadnutí 10. a 11. marca 2022,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. novembra 2021 o pláne pre nepredvídané 
udalosti na zabezpečenie dodávok potravín a potravinovej bezpečnosti v čase krízy 
(COM(2021)0689),

– so zreteľom na článok 39 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Ruská federácia začala 24. februára 2022 nevyprovokovanú a neoprávnenú 
inváziu na Ukrajinu;

B. keďže Rada Európskej únie prijala prvý súbor sankcií proti Rusku vrátane cielených 
individuálnych sankcií, hospodárskych a finančných sankcií a obchodných obmedzení a 
pokračuje v príprave ďalších sankcií v úzkej koordinácii s transatlantickými spojencami 
a ďalšími podobne zmýšľajúcimi medzinárodnými partnermi;

C. keďže poškodenie civilnej infraštruktúry na Ukrajine sa týka aj čiernomorských 
prístavov, z čoho vyplýva úplné zablokovanie námorného obchodu, ktoré bráni vývozu 
dôležitých poľnohospodárskych výrobkov do rôznych regiónov vrátane Európskej únie;

1 Prijaté texty, P9_TA(2022)0052.
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D. keďže vojna na území Ukrajiny viedla aj k pozastaveniu drvenia olejnatých semien 
a k zavedeniu požiadaviek na vývozné licencie pre niektoré plodiny a bráni vnútornému 
pohybu tovaru, najmä potravín, krmív a iných poľnohospodárskych výrobkov, čo 
spôsobuje značný nedostatok potravín na Ukrajine a nedostatok zásob, ktoré by bolo 
možné prepraviť do iných krajín;

E. keďže Ruská federácia a Ukrajina patria medzi najvýznamnejších producentov 
poľnohospodárskych komodít na svete; keďže tieto dve krajiny spolu predstavujú 
približne 30 % svetového trhu s pšenicou;

F. keďže podľa Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) sa v roku 2021 Ruská 
federácia alebo Ukrajina (alebo obidve krajiny) zaradili medzi troch najväčších 
svetových vývozcov pšenice, kukurice, repky, slnečnicových semien a slnečnicového 
oleja, zatiaľ čo Ruská federácia bola najväčším svetovým vývozcom dusíkatých hnojív 
a druhým najväčším dodávateľom draselných aj fosforečných hnojív;

G. keďže FAO odhaduje, že celosvetový výpadok ponuky, ktorý by vznikol v dôsledku 
náhleho a výrazného zníženia vývozu obilia a slnečnicových semien z týchto dvoch 
krajín, by mohol zvýšiť medzinárodné ceny potravín a krmív výrazne nad ich už aj tak 
vysokú úroveň;

H. keďže EÚ pšenicu nielen dováža, ale aj vyváža, najmä do krajín Blízkeho východu a 
severnej Afriky, kam sa ročne vyvezie približne 6 miliónov ton pšenice;

I. keďže simulácie FAO naznačujú, že ak konflikt vyústi do náhleho a dlhodobého 
zníženia vývozu potravín z Ukrajiny a Ruskej federácie, počet ľudí s nedostatočnou 
výživou na svete by sa mohol v rokoch 2022 a 2023 dramaticky zvýšiť;

J. keďže prioritou Európskej únie a členských štátov je zabezpečiť potravinovú 
bezpečnosť a dostupnosť potravín pre všetkých; keďže Európska únia má takisto 
osobitnú zodpovednosť za medzinárodnú potravinovú bezpečnosť, najmä 
v stredomorských krajinách;

K. keďže EÚ sa musí stať nielen nezávislejšou v strategických oblastiach, ako je obrana 
alebo zásobovanie energiou, ale musí byť takisto schopná kedykoľvek zabezpečiť 
potravinovú bezpečnosť zvýšením svojej výrobnej kapacity v odvetviach, v ktorých sme 
veľmi závislí od dovozu; keďže táto kríza dokazuje, že potravinovú bezpečnosť 
nemožno považovať za samozrejmosť; keďže európska potravinárska výroba by sa mala 
považovať za strategické odvetvie;

L. keďže Európska únia je založená na zásadách solidarity, a ak nebudeme konať teraz, 
najväčšími dôsledkami budú trpieť práve tí najzraniteľnejší;

M. keďže táto kríza má priame aj nepriame účinky na agropotravinársky sektor, pričom jej 
priame účinky súvisia s prerušením obchodných výmen s Ruskom a Ukrajinou a 
nepriame účinky súvisia s nestálosťou cien a výrobných nákladov;

N. keďže v dôsledku hospodárskej krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 sa Európska 
únia usiluje o posilnenie strategických hodnotových reťazcov vrátane 
agropotravinového reťazca; keďže je potrebné podporovať európsku produkciu 
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poľnohospodárskych komodít, aby sa zabezpečila kontinuita v agropotravinovom 
dodávateľskom reťazci v čase krízy;

O. keďže zvýšené ceny energií, palív, surovín a poľnohospodárskych výrobkov majú veľký 
vplyv na agropotravinársky sektor a spôsobujú výrazný nárast výrobných nákladov, 
čo ohrozuje kontinuitu výroby a môže viesť k narušeniu dodávateľského reťazca; keďže 
Rusko 4. marca 2022 oznámilo pozastavenie vývozu minerálnych hnojív v dôsledku 
svojej invázie na Ukrajinu;

P. keďže ceny surovín na výrobu hnojív sú na historicky vysokej úrovni; keďže používanie 
spracovaného hnoja by mohlo znížiť náklady poľnohospodárov na hnojivá;

Q. keďže riadne fungovanie európskeho vnútorného trhu je predpokladom zabezpečenia 
potravinovej bezpečnosti; keďže maďarská vláda nedávno rozhodla o zákaze vývozu 
všetkého obilia v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu, čím porušila svoje záväzky 
vyplývajúce zo Zmluvy o EÚ, ako aj solidaritu EÚ;

R. keďže vyčerpanie zásob krmiva bude mať vážne dôsledky pre mnohé chovy;

S. keďže agropotravinársky sektor sa ešte nespamätal z krízy spôsobenej pandémiou 
COVID-19, ktorá obzvlášť tvrdo zasiahla výrobcov bravčového mäsa a hydiny;

T. keďže plnenie cieľov udržateľnej výroby, distribúcie a spotreby v rámci stratégie 
Z farmy na stôl povedie v nadchádzajúcich rokoch k zníženiu produktivity ornej pôdy 
v Európskej únii; keďže budúca potravinová bezpečnosť Európskej únie je priamo 
spojená s ambíciami stratégie Z farmy na stôl a zelenej dohody; keďže tieto ambície 
nesmú viesť k zvýšeniu našej závislosti od dovozu z tretích krajín, a tým k ohrozeniu 
našej potravinovej bezpečnosti;

U. keďže vývoj nových biologických prípravkov na ochranu rastlín a riešení biologickej 
kontroly na báze bielkovín má potenciál zlepšiť zdravotný stav a výnos plodín a môže 
doplniť alebo nahradiť poľnohospodárske chemické výrobky;

1. čo najdôraznejšie odsudzuje nezákonnú, nevyprovokovanú a neoprávnenú vojenskú 
agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine a inváziu na jej územie, ako aj účasť Bieloruska 
na tejto agresii;

2. žiada, aby Ruská federácia okamžite ukončila všetky vojenské aktivity na Ukrajine, 
bezpodmienečne stiahla všetky vojenské a polovojenské sily a vojenské vybavenie 
z celého medzinárodne uznaného územia Ukrajiny a plne rešpektovala územnú 
celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných 
hraníc;

3. vyjadruje svoju bezvýhradnú solidaritu s ukrajinským ľudom, ktorý už osem rokov trpí 
vojnou vo svojej krajine, a čo najdôraznejšie odsudzuje kroky Ruska proti Ukrajine;

4. vyjadruje bezútešný zármutok nad tragickými stratami na životoch a ľudským utrpením 
spôsobenými ruskou agresiou a zdôrazňuje, že útoky na civilné obyvateľstvo a civilnú 
infraštruktúru, ako aj nerozlišujúce útoky sú podľa medzinárodného humanitárneho 
práva zakázané, a preto predstavujú vojnové zločiny;
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5. víta rýchle prijatie sankcií Radou s cieľom presvedčiť Ruskú federáciu, aby zastavila 
svoje útoky proti Ukrajine; trvá však vzhľadom na najnovšie útoky vrátane útokov 
na obytné oblasti a civilnú infraštruktúru na potrebe prijať ďalšie prísne sankcie;

Prioritou EÚ musí byť potravinová bezpečnosť

6. vyzýva Komisiu, aby prijala potrebné kroky na ochranu poľnohospodárskych podnikov 
v EÚ prostredníctvom podporných opatrení s cieľom vytvoriť istotu a viac záruk 
na zachovanie a v prípade potreby aj zvýšenie potravinárskej výroby európskymi 
poľnohospodármi;

7. vyzýva Komisiu, aby prehodnotila ciele a harmonogram niektorých iniciatív v rámci 
Európskeho zelenej dohody, najmä stratégie Z farmy na stôl a stratégie biodiverzity, 
aby sa zabezpečilo, že ich uplatňovanie nebude mať za následok stratu výrobného 
potenciálu agropotravinárskeho sektora EÚ a že neohrozí európsku potravinovú 
bezpečnosť;

8. vyzýva Komisiu, aby pozastavila všetky nové legislatívne iniciatívy, najmä v súvislosti 
so stratégiou Z farmy na stôl a stratégiou biodiverzity, ktoré by viedli k zníženiu 
poľnohospodárskej výroby, najmä pokiaľ ide o revíziu smernice o udržateľnom 
používaní pesticídov, ciele obnovy prírody a náležitú starostlivosť v dodávateľskom 
reťazci;

9. trvá na tom, že ciele stanovené v stratégii Z farmy na stôl a stratégii biodiverzity sa 
musia analyzovať na základe komplexného posúdenia vplyvu európskej potravinovej 
bezpečnosti a situácie v susedných krajinách, a trvá na tom, aby Komisia zohľadnila 
tieto posúdenia vplyvu; vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti zohľadnila posúdenia 
vplyvu, ktoré už zverejnili medzinárodne uznávané výskumné ústavy;

10. domnieva sa, že vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu nie je možné realizovať zámer 
znížiť výrobné plochy o 10 %;

11. vyzýva všetky členské štáty, aby zaviedli programy na predchádzanie plytvaniu 
potravinami, pričom zdôrazňuje naliehavú potrebu znížiť plytvanie potravinami 
a prízvukuje, že pozornosť by sa mala sústrediť na predchádzanie plytvaniu potravinami 
a potravinovým stratám, keďže predchádzanie potravinovým stratám v čase 
nedostatočných dodávok potravín môže prispieť k upevneniu potravinovej bezpečnosti;

Naliehavá potreba celostného akčného plánu na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti

12. zdôrazňuje, že EÚ je najväčším dovozcom a vývozcom agropotravinových výrobkov 
na svete; poukazuje na to, že v záujme zvýšenia dlhodobej odolnosti našich 
agropotravinárskych systémov by EÚ mala prijať opatrenia na zníženie našej závislosti 
od dovozu energie, primárnych tovarov, chemikálií a chemických výrobkov z tretích 
krajín; zdôrazňuje, že krátkodobé a strednodobé riešenia na zabezpečenie potravinovej 
bezpečnosti zahŕňajú diverzifikáciu dodávok z tretích krajín, a vyzýva Komisiu, 
aby preskúmala možné zdroje dodávok, ktoré spĺňajú medzinárodné normy EÚ v oblasti 
udržateľnosti, a aby buď uzavrela nové dvojstranné dohody, alebo posilnila existujúce 
dohody;
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13. vyzýva Komisiu, aby predvídala možné ruské protisankcie, ktoré by mohli mať vplyv 
na agropotravinársky sektor, ako napríklad sankcie uvalené v roku 2014, a aby 
identifikovala a otvorila nové trhy na presmerovanie vývozu potravinových výrobkov;

14. vyzýva Komisiu, aby predložila akčný plán EÚ na zabezpečenie potravinovej 
bezpečnosti v EÚ a mimo nej, ktorý bude založený na krátkodobých, strednodobých a 
dlhodobých opatreniach;

15. vyzýva Komisiu, aby mesačne vykonávala trhové analýzy stavu poľnohospodárskych 
trhov podľa odvetví, najmä pokiaľ ide o ceny, množstvá a dodávateľské reťazce; víta 
skutočnosť, že Komisia využíva novovytvorený stály európsky mechanizmus 
pripravenosti a reakcie na krízu v oblasti potravinovej bezpečnosti, ktorý združuje 
verejných aj súkromných odborníkov z agropotravinárskeho sektora; vyzýva však 
Komisiu, aby obsah týchto diskusií oznámila Európskemu parlamentu, aby mohol 
využiť všetky informácie potrebné na zvládnutie krízy;

16. pripomína, že dramatické zvýšenie cien hnojív, ktoré bude mať veľký vplyv na celý 
agropotravinársky sektor, predchádzalo ruskej invázii na Ukrajinu; zdôrazňuje, že tieto 
ceny budú naďalej rásť, keďže sú spojené s cenami zemného plynu; vyzýva preto 
Komisiu, aby začala rušiť antidumpingové clá na hnojivá vyrobené v tretích krajinách; 
okrem toho vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia vo svojom oznámení 
z 8. marca 2022 s názvom REPowerEU: spoločné európske pravidlá pre cenovo 
dostupnejšiu, bezpečnejšiu a udržateľnejšiu energiu (COM(2022)0108) neuviedla 
konkrétny prípad hnojív;

17. poznamenáva, že v záujme zníženia našej závislosti od chemických hnojív by sa mali čo 
najskôr v čo najväčšej miere využívať alternatívne ekologické zdroje živín; vyzýva 
Komisiu, aby sa zaoberala legislatívnymi a praktickými prekážkami, ktoré bránia 
realizácii tohto riešenia našej závislosti od dovozu chemických hnojív a zdrojov 
z tretích krajín;

18. vyzýva Komisiu, aby zvýšila limity pre používanie dusíka zo živočíšneho hnoja, ako je 
napríklad spätne získaný dusík z hnoja alebo RENURE, v súlade s limitmi pre hnojivá; 
vyzýva Komisiu, aby zvážila dočasnú výnimku na rýchle zníženie nákladov na hnojivá 
a aby sa usilovala o vytvorenie dlhodobého rámca s cieľom posilniť obehovosť 
v poľnohospodárskych podnikoch a znížiť závislosť od zdrojov z tretích krajín;

19. zdôrazňuje potrebu stratégie zahŕňajúcej udržateľnú intenzifikáciu, ktorá by umožnila 
zvýšiť výrobu s menším množstvom vstupov;

20. očakáva, že Komisia sa vo svojej správe Parlamentu a Rade o fungovaní spoločnej 
rybárskej politiky bude zaoberať potrebou dosiahnuť hospodárske a sociálne prínosy 
a prínosy pre zamestnanosť a prispieť k dostupnosti dodávok potravín; vyzýva Radu, 
aby sa zapojila do politickej diskusie o spoločnej rybárskej politike, jej vykonávaní a 
reforme;

21. vyjadruje vážne znepokojenie nad prudkým nárastom prevádzkových nákladov 
v odvetví rybolovu; poukazuje na to, že mnohé plavidlá v celej Únii v súčasnosti kotvia, 
pretože ceny rýb pri prvom predaji nepokrývajú zvýšené výrobné náklady;
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Zabezpečenie riadneho fungovania vnútorného trhu s agropotravinovými výrobkami

22. trvá na tom, že je potrebné zaručiť riadne fungovanie vnútorného trhu, pokiaľ ide 
o poľnohospodárske výrobky, a zabrániť zákazom vývozu do iných členských štátov; 
žiada Komisiu, aby bola v tejto súvislosti obzvlášť ostražitá a aby okamžite zakročila 
proti zákazu vývozu obilnín, ktorý zaviedlo Maďarsko;

23. upozorňuje na potrebu monitorovať a presadzovať podmienky spravodlivej 
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu v súvislosti s neoprávneným zvyšovaním cien 
niektorých potravinových výrobkov; zdôrazňuje, že je potrebné zintenzívniť 
monitorovanie možných situácií, v ktorých by niektoré spoločnosti mohli vytvoriť 
monopol na vnútornom trhu v agropotravinárskom sektore, a zdôrazňuje, že je potrebné 
bezodkladne prijať opatrenia proti takémuto vývoju;

24. vyzýva Komisiu, aby zvážila opatrenia na zabránenie špekuláciám súvisiacim 
so zvyšovaním cien agropotravinových výrobkov;

Umožnenie poľnohospodárom EÚ zabezpečiť potravinovú bezpečnosť prostredníctvom 
spoločnej poľnohospodárskej politiky a iných foriem podpory

25. vyzýva Komisiu, aby členským štátom umožnila flexibilitu pri dočasnom povoľovaní 
poľnohospodárskej výroby poľnohospodárom v oblastiach ekologického záujmu, 
pričom by v prípade potreby mohli používať prípravky na ochranu rastlín a hnojivá;

26. žiada, aby sa bezodkladne vykonali opatrenia proti narušeniu trhu stanovené v článku 
219 nariadenia o spoločnej organizácii trhov na podporu najviac postihnutých odvetví;

27. vyzýva Komisiu, aby bola v prípade potreby pripravená prijať ďalšie výnimočné trhové 
opatrenia v rámci spoločnej organizácie trhov, ako je aktivácia článku 222, s cieľom 
umožniť zavedenie opatrení na lepšie zosúladenie ponuky a dopytu;

28. vyzýva Komisiu, aby mobilizovala pomoc na súkromné skladovanie pre najviac 
postihnuté odvetvia s cieľom dočasne znížiť účinky krátkodobého nadmerného 
zásobovania niektorými komoditami, najmä v odvetví bravčového mäsa, ktoré už 
niekoľko mesiacov trpí v dôsledku historicky ťažkých trhových podmienok;

29. vyzýva Radu a Komisiu, aby urýchlene uvoľnili rezervu na krízové situácie vo výške 
479 miliónov EUR na pomoc poľnohospodárskemu odvetviu pri riešení súčasných 
problémov na trhu; upozorňuje však, že táto rezerva na krízové situácie sa po vyčerpaní 
nemôže doplniť z prostriedkov spoločnej poľnohospodárskej politiky; žiada preto 
o okamžité uvoľnenie ďalších finančných prostriedkov, ktoré by boli pripravené na 
mobilizáciu v prípade vyčerpania rezervy na krízové situácie;

30. vyzýva Komisiu, aby podporila odvetvové organizácie s cieľom zabezpečiť nové 
dovozné trhy, ktoré zaručia dodávky potravín a poľnohospodárskych vstupov, najmä 
pre hospodárske zvieratá, a tým zabrániť ohrozeniu potravinovej bezpečnosti v Európe;

31. vyzýva Komisiu, aby navrhla komplexnú európsku stratégiu pre bielkoviny s cieľom 
zvýšiť európsku produkciu bielkovín a znížiť závislosť Únie od tretích krajín v tejto 
oblasti;
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32. vyzýva Komisiu, aby umožnila pružnejšie uplatňovanie požiadaviek spoločnej 
poľnohospodárskej politiky v roku 2022 vrátane preddavkových platieb pre výrobcov a 
zvýšenia podielu preddavkových platieb z 50 % na 70 %;

33. vyzýva Komisiu, aby prijala všetky potrebné opatrenia, najmä pokiaľ ide o štátnu 
pomoc, s cieľom umožniť širšiu podporu odvetviam, ktoré sú najviac postihnuté krízou;

34. vyzýva Komisiu, aby zvážila zmenu dočasného rámca štátnej pomoci prijatého v marci 
2020 s cieľom umožniť členským štátom využívať plnú flexibilitu v rámci pravidiel 
štátnej pomoci na podporu hospodárstva;

°

° °

35. poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie Rade a Komisii.


