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Předmět: Dopady nedostatku potravin a energie na migrační toky do EU po ruské invazi na 
Ukrajinu

Tím, že Rusko využívá v souvislosti se svou válkou na Ukrajině potraviny a energii jako zbraň, je 
odpovědné za děsivý nedostatek potravin a prudký nárůst cen energií na celosvětové úrovni.

Ukrajina patří k největším světovým vývozcům obilovin (připadá na ni 50 % celosvětového vývozu 
slunečnicového oleje, 18 % ječmene, 16 % kukuřice a 12 % pšenice), přičemž více než 90 % jejího 
vývozu obilovin směřuje do afrických a asijsko-tichomořských zemí. Omezení produkce a vývozu v 
důsledku ruské války již mělo škodlivé důsledky pro řadu rozvojových zemí. Podle prognóz 
Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) by se celosvětový počet podvyživených osob mohl 
v období let 2022–2023 v přímém důsledku války na Ukrajině zvýšit z 8 na 19 milionů. Nedostatek 
základního zboží může dále zhoršit napětí, omezit ekonomické příležitosti pro lidi v řadě zemí a 
vytvořit nové migrační toky.

Kromě úsilí EU a členských států o zmírnění narušení trhu a podporu zranitelných zemí po celém 
světě:

1. Jakou formu má spolupráce mezi členskými státy a Komisí za účelem zajištění plynulého 
sledování vývoje vnitřního vysídlování a migračních toků, k nimž dochází v celosvětovém měřítku 
z důvodu nedostatku potravin a energie? Jaké jsou současné trendy a prognózy pro 
nadcházející rok?

2. Jaké jsou konkrétní návrhy Rady v rámci přístupu „tým Evropa“ s cílem posílit podporu EU našim 
partnerským a sousedním zemím, které čelí novým migračním výzvám, například mobilizací 
všech dostupných finančních nástrojů (např. Nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci – NDICI)?

3. Jaké jsou priority českého předsednictví pro rychlé přijetí paktu EU o migraci a azylu, včetně 
vytvoření silných mechanismů solidarity a krizových mechanismů?
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