
RC\1252314CS.docx PE719.438v01-00 }
PE719.440v01-00 }
PE719.441v01-00 }
PE719.444v01-00 } RC1

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Dokument ze zasedání

B9-0160/2022 } 
B9-0162/2022 } 
B9-0163/2022 } 
B9-0166/2022 } RC1

21.3.2022

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
předložený v souladu s čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu

a nahrazující tyto návrhy usnesení:
B9-0160/2022 (S&D)
B9-0162/2022 (PPE)
B9-0163/2022 (Renew)
B9-0166/2022 (ECR)

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))

Herbert Dorfmann, Siegfried Mureşan
za skupinu PPE
Clara Aguilera, Mohammed Chahim
za skupinu S&D
Ulrike Müller, Søren Gade, Nils Torvalds
za skupinu Renew
Veronika Vrecionová
za skupinu ECR



RC\1252314CS.docx 2/16 PE719.438v01-00 }
PE719.440v01-00 }
PE719.441v01-00 }
PE719.444v01-00 } RC1

CS

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 vysokého představitele jménem EU ze dne 24. února 2022 
o invazi ozbrojených sil Ruské federace na Ukrajinu,

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

– s ohledem na nedávná prohlášení prezidenta Ukrajiny a předsedkyně Komise o situaci 
na Ukrajině,

– s ohledem na prohlášení skupiny G7 ze dne 24. února 2022,

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

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

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

– s ohledem na prohlášení hlav států a předsedů vlád učiněné na zasedání Evropské rady 
dne 10. března 2022 k vojenské agresi Ruska vůči Ukrajině,

– s ohledem na prohlášení k invazi ozbrojených sil Ruské federace na Ukrajinu, které 
učinili ministři zemědělství zemí G7 na svém setkání dne 11. 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 čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Charta OSN a zásady mezinárodního práva stanoví, že všechny 
státy požívají stejné svrchovanosti a musí se zdržet ve svých mezinárodních vztazích 
hrozby nebo použití síly proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti jakéhokoli 

1 Přijaté texty, P9_TA(2022)0052.
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státu;

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

C. vzhledem k tomu, že produkce potravin a přístup k potravinám by neměly být 
používány jako geopolitická zbraň;

D. vzhledem k tomu, že Rada přijala vůči Rusku první soubor 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;

E. vzhledem k tomu, že tato situace a legitimní sankce uvalené na Rusko povedou ke 
značnému kumulativnímu narušení světových zemědělských trhů a trhů s produkty 
rybolovu a akvakultury, které již zasáhla koronavirová krize a nedávné značné zvýšení 
vstupních nákladů, a že k tomuto narušení dojde zejména v souvislosti s trhy 
s obilovinami a rostlinným olejem, neboť Ukrajina a Rusko dodávají na světový trh 
přibližně 30 % pšenice, 32 % ječmene, 17 % kukuřice a více než 50 % slunečnicového 
oleje a 20 % slunečnicových semen, a také v souvislosti s přístupem k hnojivům a 
vstupům potřebným pro výrobu hnojiv;

F. vzhledem k tomu, že přístavy v Černém moři patří mezi poškozenou civilní 
infrastrukturu, což má za následek úplné zablokování obchodování po moři a zabránění 
vývozu životně důležitých zemědělských produktů do různých regionů, včetně 
Evropské unie;

G. vzhledem k tomu, že po ruské anexi Krymu a následných sankcích přijala Komise a 
členské státy několik opatření s cílem čelit negativním dopadům této situace na trhy EU 
se zemědělskými produkty a s produkty rybolovu a akvakultury;

H. vzhledem k tomu, že válka na Ukrajině brání vnitřnímu pohybu zboží, zejména 
potravin, krmiv a dalších zemědělských produktů, a vedla rovněž k pozastavení drcení 
olejnatých semen a k zavedení požadavků na vývozní povolení u některých plodin, což 
způsobuje vážný nedostatek potravin na Ukrajině a nedostatek dostupných zásob pro 
přepravu do jiných zemí a následně bezprostředně ohrožuje geopolitickou stabilitu; 

I. vzhledem k tomu, že v tomto konfliktu je cílem také kritická zemědělská infrastruktura, 
včetně infrastruktury pro přepravu a skladování, což má značné regionální dopady; 
vzhledem k tomu, že bombardování, ostřelování a kazetové bomby používané ve 
válečných situacích poškozují zemědělskou půdu, mrzačí ty, kdo se hodlají vrátit, aby ji 
obdělávali, a způsobují, že tato půda je nepoužitelná v dalších letech, během nichž se 
provádí odminování a zajišťuje a zneškodňuje či ničí munice;

J. vzhledem k tomu, že v roce 2022 nemůže na Ukrajině proběhnout sklizeň, protože 
zemědělci a pracovníci v zemědělství uprchli, aby si zachránili život, nebo brání svou 
zemi, a zemědělské podniky jsou příliš vážně poškozeny na to, aby mohla letošní 
produkce probíhat jako obvykle;
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K. vzhledem k tomu, že podíl Ukrajiny na světovém trhu s pšenicí představuje 11 %, 
s ječmenem 16 %, s kukuřicí 15 %, s řepkovými semeny 16 %, se slunečnicovým 
olejem 50 %, se slunečnicovými semeny 9 % a se slunečnicovým šrotem 61 %; 
vzhledem k tomu, že v případě Ruska se jedná o 20 % (pšenice), 16 % (ječmen), 
2 % (kukuřice), 3 % (řepkové semeno) a 20 % (slunečnicový šrot);

L. vzhledem k tomu, že Ukrajina se stala důležitým dodavatelem EU, neboť je hlavním 
dodavatelem kukuřice (v průměru 9,2 megatuny – 57 % dodávek), řepkového semene 
(2 megatuny – 42 % objemu evropského dovozu), slunečnicových semen (0,1 megatuny 
– 15 %) a slunečnicového šrotu (1,3 megatuny – 47 % dovozu) a v menší míře i 
dodavatelem pšenice (1 megatuna – 30 % dovozu); vzhledem k tomu, že Rusko je pro 
EU rovněž, i když v menší míře, významným dodavatelem pšenice (0,5 megatuny – 
11 %), ale hlavně řepkového šrotu (0,2 megatuny – 50 %), slunečnicového šrotu 
(0,9 megatuny – 34 %) a slunečnicových semen (0,3 megatuny – 35 %);

M. vzhledem k tomu, že již před ruskou invazí na Ukrajinu zaznamenaly celosvětové 
zemědělské trhy nárůst cen, částečně v důsledku klimatických vlivů a dopadu pandemie 
onemocnění COVID-19; vzhledem k tomu, že rostoucí ceny energie v Evropě mají 
velký dopad na zemědělství, rybolov a akvakulturu, jelikož tato odvětví musí čelit 
zvyšujícím se cenám hnojiv a vyšším nákladům na energii;

N. vzhledem k tomu, že od začátku konfliktu došlo k prudkému nárůstu světových cen 
zemědělských produktů (o 5 % až 10 % v závislosti na produktu), čímž se přiblížily 
cenám hospodářského roku 2007–2008;

O. vzhledem k tomu, že podle odhadů Organizace OSN pro výživu a zemědělství (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;

P. 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; vzhledem k tomu, že tyto země jsou závislé především na Rusku a Ukrajině a poté 
na Evropské unii;

Q. vzhledem k tomu, že mezi cíle společné rybářské politiky a společné zemědělské 
politiky (SZP) patří mimo jiné zásobovat trh EU vysoce výživnými potravinami, snížit 
závislost trhu EU na dovozu potravin ze třetích zemí a zajistit, aby se potraviny dostaly 
ke spotřebitelům za rozumné ceny; vzhledem k tomu, že koronavirová pandemie a nyní 
také ruská invaze na Ukrajinu ještě více ukázaly, že EU musí posílit své potravinové 
zabezpečení a snížit svou závislost na vstupech dovážených od jediného dodavatele 
nebo příliš malého počtu dodavatelů ze zemí mimo EU;

R. vzhledem k tomu, že dne 9. března 2022 uspořádala Komise první zasedání nově 
zřízeného evropského mechanismu připravenosti a reakce na krize v oblasti 
potravinového zabezpečení s cílem projednat potravinové zabezpečení, dopad vyšších 
cen energie a vstupů a dopad války na Ukrajině; vzhledem k tomu, že cílem tohoto 
mechanismu je zlepšit připravenost na krize zlepšením koordinace a výměnou 
osvědčených postupů;
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S. vzhledem k tomu, že EU je do velké míry závislá na ruských fosilních palivech; 
vzhledem k tomu, že přibližně 90 % plynu používaného v EU se dováží, přičemž v roce 
2021 zajišťovalo Rusko členským státům EU 45 % tohoto dovozu – tento podíl se 
v jednotlivých členských státech liší; vzhledem k tomu, že Rusko bylo pro Evropu také 
největším dodavatelem ropy (27 %), které Evropě dodalo třikrát více než její druhý 
největší dodavatel (Norsko); vzhledem k tomu, že tato vnější závislost na energii přímo 
ovlivňuje zemědělskou produkci;

T. vzhledem k tomu, že v důsledku konfliktu stoupají ceny energií, vstupů a potravin, což 
znamená, že chudoba bude ohrožovat stále více lidí (kromě 97 milionů lidí, kteří jsou 
ohroženi již v současnosti); vzhledem k tomu, že jsou proto nutná sociální opatření, 
která producentům a spotřebitelům pomohou se s těmito dopady vypořádat;

U. vzhledem k tomu, že potravinové zabezpečení neznamená pouze fungující dodávky 
potravin, ale podle organizace FAO zahrnuje také právo každého člověka na potraviny 
a na přístup ke zdravé výživě;

V. vzhledem k tomu, že dopady nevyprovokované a neospravedlnitelné ruské agresivní 
války na potravinové zabezpečení zhoršily již tak vážnou situaci způsobenou pandemií 
COVID-19, mimořádným suchem na jihu EU, změnou klimatu a ztrátou biologické 
rozmanitosti; vzhledem k tomu, že tato krize má přímé i nepřímé dopady na 
zemědělsko-potravinářské odvětví a potraviny z vodních zdrojů;

W. 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 udržitelnou produkční kapacitu v odvětvích, 
v nichž je vysoce závislá na dovozu; vzhledem k tomu, že ukrajinská krize je dalším 
dokladem toho, že potravinové zabezpečení nelze považovat za samozřejmost; 
vzhledem k tomu, že evropská produkce potravin by měla být považována za 
strategické odvětví;

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

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

Z. vzhledem k tomu, že zvýšené ceny energií, paliv, surovin a zemědělských produktů 
mají zásadní dopad na zemědělsko-potravinářské odvětví a odvětví potravin z vodních 
zdrojů a vedou k výraznému nárůstu výrobních nákladů, což ohrožuje kontinuitu 
produkce a může vést k narušení dodavatelského řetězce;

AA. vzhledem k tomu, že Rusko je šestým největším obchodním partnerem Evropy, pokud 
jde o hodnotu vývozu zemědělsko-potravinářských produktů z EU2; vzhledem k tomu, 

2 Evropská komise, „Statistický přehled zemědělského a potravinářského obchodu: Evropská Unie – Rusko“, 
2021.
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že narušení obchodu a uložené sankce budou vyžadovat přijetí zmírňujících opatření, 
včetně vytvoření alternativních trhů pro zemědělské produkty z EU;

AB. vzhledem k tomu, že potravinovou krizi mohou vyvolat spekulace s potravinovými 
komoditami;

AC. vzhledem k tomu, že Rusko je hlavním vývozcem syntetických dusíkatých hnojiv a 
jejich složek a Bělorusko je významným vývozcem hnojiv na bázi potaše; vzhledem k 
tomu, že ceny dusíkatých hnojiv jsou silně závislé na cenách zemního plynu, což je 
produkt, u něhož má Rusko významné postavení na trhu; vzhledem k tomu, že Rusko 
dne 4. března 2022 oznámilo pozastavení vývozu minerálních hnojiv v důsledku invaze 
na Ukrajinu;

AD. vzhledem k tomu, že EU je nejen silně závislá na dovozu hnojiv z Ruska, ale také na 
dovozu fosilních zdrojů energie pro výrobu hnojiv a na potaši z Běloruska, což povede 
k výraznému narušení dodávek v době, kdy ceny hnojiv za poslední rok vzrostly o 
142 % a kdy energie a hnojiva představují 20 % výrobních nákladů zemědělců3; 
vzhledem k tomu, že plyn tvoří 60 až 80 % výrobních nákladů nejdůležitějších 
dusíkatých hnojiv4; vzhledem k tomu, že vysoké ceny plynu již vedly k dočasnému 
uzavření některých závodů na výrobu hnojiv; vzhledem k tomu, že některé společnosti 
vyrábějící hnojiva již odmítají objednávky zemědělců kvůli nedostatku surovin;

AE. vzhledem k tomu, že existuje mnoho hnojiv založených na organických zdrojích živin a 
že se tyto výrobky v současné době nepoužívají jako náhrada za chemická hnojiva; 
vzhledem k tomu, že větší využívání organických hnojiv by mohlo představovat způsob, 
jak snížit závislost EU na chemických hnojivech v souladu s cíli Zelené dohody; 
vzhledem k tomu, že náklady zemědělců na hnojiva by mohlo snížit zejména používání 
zpracovaného hnoje;

AF. vzhledem k tomu, že cena pohonných hmot v Evropské unii výrazně vzrostla a v mnoha 
členských státech dosáhla historického maxima; vzhledem k tomu, že pokud budou 
ceny nadále růst, ocitnou se zemědělci a rybáři v neudržitelné hospodářské situaci, kdy 
například pro rybářská plavidla, která vyplují na moře, nebude možné vydělat více, než 
jsou náklady na rybolov;

AG. vzhledem k tomu, že odvětví rybolovu, akvakultury a zpracovatelského průmyslu EU 
poskytují kvalitní produkty z mořských plodů a hrají významnou úlohu při globálním 
zajišťování potravin; vzhledem k tomu, že odvětví rybolovu již dlouhou dobu přispívá k 
zásobování evropských spotřebitelů kvalitními produkty, které splňují přísné normy v 
oblasti výživy a bezpečnosti potravin, a v současnosti se řadí mezi celosvětové lídry, 
pokud jde o udržitelnost;

AH. vzhledem k tomu, že jedním z předpokladů 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, 

3 Index cen zemědělských výrobních prostředků sestavený Eurostatem (3. čtvrtletí 2020 až 3. čtvrtletí 2021).
4 Sdružení Fertilizers Europe, Politické priority – konkurenceschopnost odvětví – ceny energie,Fertilizers 
Europe,, datum přístupu: 16. března 2022.

https://www.fertilizerseurope.com/industry-competitiveness/energy-cost/
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což je v rozporu jak s jejími závazky vyplývajícími ze Smlouvy, tak se solidaritou EU;

AI. vzhledem k tomu, že dopad na spotřebitelské ceny potravin je třeba zvážit s ohledem na 
dopad pandemie COVID-19, která přispěla ke zvýšení cen již před začátkem války; 
vzhledem k tomu, že ceny potravin v EU byly v lednu 2022 o 4,7 % vyšší než ve 
stejném měsíci předchozího roku5; vzhledem k tomu, že mnoho členských států, a 
zejména země střední a východní Evropy, čelí ještě vyššímu nárůstu cen potravin;

AJ. vzhledem k tomu, že vyčerpání zásob krmiv bude mít závažné důsledky pro mnoho 
chovných farem; vzhledem k tomu, že několik členských států oznámilo, že při 
současném tempu jim hrozí, že zásoby krmiva vyčerpají do Velikonoc;

AK. vzhledem k tomu, že i přes současnou krizi je třeba zajistit a zachovávat významnou 
součinnost, například pokud jde o udržitelné zemědělské postupy, které zlepšují kvalitu 
půdy, čímž se zlepšuje produktivita a další ekosystémové funkce a služby, včetně 
pohlcování uhlíku a regulace kvality vody; vzhledem k tomu, že způsob, jakým EU 
vyrábí a spotřebovává potraviny, nápoje a další zemědělské produkty, by měl být v 
souladu s politikami a závazky EU, včetně cílů udržitelného rozvoje OSN a Pařížské 
dohody, aby byla zajištěna řádná rovnováha mezi třemi pilíři udržitelnosti;

AL. vzhledem k tomu, že je nezbytné v krátkodobém horizontu řešit problém plýtvání 
potravinami ve všech fázích dodavatelského řetězce, aby se snížil tlak na dodávky 
potravin v Evropě, zejména s ohledem na skutečnost, že v EU se každoročně vyplýtvá 
88 milionů tun potravin, přičemž související náklady se odhadují na 143 miliard EUR; 
vzhledem k tomu, že pokud by se problém plýtvání potravinami začal řešit pomocí 
opatření, jež byla stanovena k dosažení cíle EU snížit plýtvání potravinami o 30 % do 
roku 2025 a o 50 % do roku 2030 ve srovnání s rokem 2014, mělo by to na zajišťování 
potravin v EU okamžitý pozitivní dopad;

1. co nejostřejším způsobem odsuzuje protiprávní, nevyprovokovanou a neodůvodněnou 
vojenskou agresi Ruské federace vůči Ukrajině a invazi na její území a stejně tak 
zapojení Běloruska do této agrese; žádá, aby Ruská federace okamžitě ukončila 
veškerou vojenskou činnost na Ukrajině, bezpodmínečně stáhla všechny vojenské a 
polovojenské síly a vojenskou techniku z celého mezinárodně uznávaného území 
Ukrajiny, nebránila vzniku a fungování humanitárních koridorů a plně respektovala 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně 
uznaných hranic s cílem opětovně nastolit mír a zajistit bezpečné zahájení rekonstrukce 
život podporujících hospodářských, sociálních, zdravotních a potravinových systémů;

2. vyjadřuje plnou solidaritu ukrajinskému lidu a hluboký zármutek nad tragickými 
ztrátami na životech a nad lidským utrpením, které způsobila ruská agrese, a 
zdůrazňuje, že útoky na civilní obyvatelstvo a civilní infrastrukturu a nerozlišující útoky 
jsou podle mezinárodního humanitárního práva zakázány;

3. 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 

5 Eurostat, nástroj pro sledování cen potravin, 2022. 
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oblasti a civilní infrastrukturu, však trvá na tom, že je třeba přijmout další tvrdé sankce;

4. požaduje, aby komunikační kanály s Ruskem zůstaly otevřené a aby dotčené strany byly 
připraveny vést dialog a jednání až do nastolení příměří a ukončení války, protože 
jedině prostřednictvím takového příměří lze znovu vybudovat normální život a 
opětovně zahájit produkci potravin na celé Ukrajině a v jejích zemědělských a 
rybolovných oblastech tak, aby se obnovil přeshraniční tok potravin, produktů a vstupů, 
které jsou nezbytné pro zemědělskou a potravinovou výrobu a akvakulturu, a aby byly 
překonány dopravní problémy při vývozu potravin a produkci komodit;

5. zdůrazňuje, že je důležité obnovit stabilitu na Ukrajině, aby mohlo být obnoveno její 
zemědělství a aby se zajistilo potravinové zabezpečení této země; vyzývá EU, aby 
pokud možno vynaložila veškeré úsilí na podporu ukrajinského zemědělství tím, že jí 
poskytne osivo a hnojiva, kterých je nedostatek;

6. vyzývá k tomu, aby bylo vynaloženo veškeré úsilí a použity všechny možné prostředky 
k tomu, aby se podařilo zachránit nadcházející sezónu setby a produkce na Ukrajině; 
zdůrazňuje, že humanitární pomoc je potřebná k řešení situací, v nichž dochází k 
bezprostřednímu ohrožení života, jako je tomu v současnosti na Ukrajině;

7. připomíná, že několik ukrajinských přístavů v Černém moři bylo uzavřeno, což narušuje 
mezinárodní obchod s potravinami, a vyzývá Komisi a členské státy, aby zpřístupnily 
bezpečné dopravní a potravinové koridory směřující na Ukrajinu a z ní prostřednictvím 
alternativních přístavů a prostřednictvím železniční a silniční dopravy;

8. zdůrazňuje, že válka na Ukrajině bude mít největší dopad na země nacházející se v 
blízkosti konfliktu, země s křehkými rozvojovými ekonomikami a země, které přijímají 
většinu ukrajinských uprchlíků; vyzývá Komisi a členské státy, aby tyto země 
podporovaly a zajistily dostatečné dodávky potravin;

9. vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, jaký dopad bude toto narušení zemědělských, 
rybářských a akvakulturních procesů mít na zabezpečení potravin pro ukrajinské 
obyvatelstvo, a naléhavě vyzývá Komisi a mezinárodní společenství, aby koordinovaly 
své kroky a poskytly všem zasaženým regionům a městům spolehlivý humanitární 
program dlouhodobé potravinové pomoci, a to prostřednictvím všech příslušných fór, 
jako je Výbor pro celosvětové zajišťování potravin, s cílem kompenzovat nedostatek 
ukrajinské produkce potravin a narušení potravinového řetězce;

10. vyzývá k okamžité a koordinované reakci a k uplatnění mechanismu civilní ochrany 
Unie s cílem maximalizovat podporu Ukrajině, zejména pokud jde o humanitární a 
potravinovou pomoc, a k zajištění bezpečných humanitárních koridorů EU a 
poskytování potravin a přístřeší všem lidem prchajícím ze země; zdůrazňuje, že ačkoli 
se finanční humanitární pomoc EU dosud odhaduje na přibližně 500 milionů EUR, je 
zapotřebí další podpora; zdůrazňuje zejména, že EU by měla poskytovat humanitární 
pomoc ukrajinskému lidu s cílem zajistit na Ukrajině krátkodobé potravinové 
zabezpečení a také všem uprchlíkům v EU, a to prostřednictvím Akce soudržnosti pro 
uprchlíky v Evropě a programů pomoci při oživení pro soudržnost a území Evropy a 
také přispěním k plánu rychlé reakce organizace FAO pro Ukrajinu, přičemž by měla 
zvýšit svou finanční pomoc; zdůrazňuje, že je třeba nalézt dodatečné finanční 
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prostředky, neboť fondy politiky soudržnosti hrají prvořadou úlohu při zajišťování 
harmonizovaného rozvoje členských států EU; vyzývá EU, aby koordinovala svou 
činnost s agenturami OSN a všemi partnery působícími na místě s cílem poskytnout 
lidem postiženým válkou na Ukrajině bezodkladnou pomoc, pokud jde o potraviny a 
obživu;

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby zvýšily své příspěvky do Světového potravinového 
programu tím, že využijí rezervu na solidaritu a pomoc při mimořádných událostech 
stanovenou ve víceletém finančním rámci; konstatuje, že Komise přispívá do Světového 
potravinového programu částkou 465 milionů EUR ročně a členské státy částkou 1,47 
miliardy EUR ročně; dále konstatuje, že rezerva na solidaritu a pomoc při mimořádných 
událostech činí 1,2 miliardy EUR, z čehož až 35 % (420 milionů EUR) lze použít pro 
země mimo EU; zdůrazňuje, že částka, která je k dispozici v rámci rezervy na solidaritu 
a pomoc při mimořádných událostech, nemusí být dostatečná a je možné, že bude 
zapotřebí další rozpočtová flexibilita;

12. zdůrazňuje, že současný konflikt na Ukrajině vrhá světlo na zranitelnost celosvětového 
potravinového systému; naléhavě proto vyzývá EU, aby chránila právo rozvojových 
zemí na potravinové zabezpečení jako prostředek k dosažení výživového zabezpečení, 
snížení chudoby, inkluzivních, udržitelných a spravedlivých celosvětových 
dodavatelských řetězců a místních a regionálních trhů, přičemž zvláštní pozornost by 
měla věnovat rodinným zemědělským podnikům s cílem zabezpečit dodávky cenově 
dostupných a přístupných potravin;

13. domnívá se, že EU společně s dalšími mezinárodními subjekty nesmí tolerovat uměle 
navyšované ceny a musí přijmout opatření k zamezení spekulativnímu chování, které 
ohrožuje potravinové zabezpečení zranitelných zemí a obyvatel nebo jejich přístup k 
potravinám, a to sledováním trhů, které ovlivňují potravinový systém, včetně 
termínových trhů, s cílem zajistit plnou transparentnost a sdílením spolehlivých údajů a 
informací o vývoji na světovém trhu s potravinami;

14. vyzývá Komisi, aby určila a podporovala prostředky k řešení hospodářských a 
sociálních důsledků ruské invaze, v neposlední řadě v oblasti zemědělské, rybolovné a 
akvakulturní produkce, s cílem chránit potravinové zabezpečení, a to přijetím 
nezbytných opatření na ochranu zemědělských, rybářských a akvakulturních podniků 
EU pomocí podpůrných opatření s cílem jednak poskytnout jistotu a více záruk pro 
zachování produkce potravin ze strany evropských zemědělců a rybářů – a případně její 
zvýšení;

15. vyzývá Komisi a Radu, aby spolupracovaly s partnery EU na Blízkém východě a v 
severní Africe s cílem řešit otázku potravinového zabezpečení; domnívá se, že EU by 
měla být připravena pomoci těmto partnerům s uspořádáním konference o 
potravinovém zabezpečení v mimořádné situaci, již by vedli s cílem řešit krátkodobé 
nedostatky v zásobování potravinami a střednědobou otázku odolnosti zemědělství v 
daném regionu;

16. konstatuje, že tyto útoky spolu s přerušením obchodu z důvodu války brání v dodávání 
základních zdrojů – od energie a hnojiv až po zásadně důležité chemické látky a 
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zemědělské produkty – do EU; zdůrazňuje, že evropští občané, producenti potravin a 
spotřebitelé jsou proto připraveni sdílet břemeno války v solidaritě s hrdinným lidem 
Ukrajiny;

17. zdůrazňuje, že EU je největším dovozcem i vývozcem zemědělsko-potravinářských 
výrobků a potravin z vodních organismů na světě; poukazuje na to, že v zájmu zvýšení 
dlouhodobé odolnosti svých zemědělsko-potravinářských systémů a systémů produkce 
potravin z vodních organismů by EU měla podniknout kroky ke snížení své závislosti 
na dovozu energie, základních produktů, chemických látek a chemických výrobků ze 
třetích zemí, jakož i podporovat technologie a postupy, které jsou na těchto vstupech 
méně závislé; zdůrazňuje, že součástí krátkodobých a střednědobých řešení problému s 
potravinovým zabezpečením je diverzifikace dodávek ze třetích zemí, a 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;

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

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby pečlivě sledovaly trhy se zemědělskými potravinami 
a potravinami z vodních organismů a věnovaly přitom zvláštní pozornost cenovým 
spekulacím, a to při současném zajištění integrity jednotného trhu; vyzývá zejména k 
vypracovávání měsíčních analýz zemědělských, rybářských a akvakulturních trhů podle 
odvětví, přičemž tyto analýzy mají zahrnovat 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 
těchto 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;

20. opakuje své předchozí výzvy k výraznému snížení energetické závislosti, zejména na 
ruském plynu, ropě a uhlí, a to mimo jiné prostřednictvím diverzifikace zdrojů energie a 
zvýšením energetické účinnosti a rychlosti přechodu na čistou energii; zdůrazňuje, že 
sankce mohou mít konkrétní dopad na evropské domácnosti v podobě cen potravin a 
nákladů na energii a že by se od domácností nemělo očekávat, že budou bez podpory 
platit cenu za tuto krizi; vyzývá proto členské státy, aby připravily plány a podporu pro 
domácnosti s cílem řešit krizi životních nákladů;

21. připomíná, že k dramatickému nárůstu cen hnojiv, který má nyní značný dopad na celé 
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 tento zvláštní případ týkající 
se hnojiv nezmínila ve svém sdělení ze dne 8. března 2022 nazvaném „REPowerEU:  
společná evropská akce pro cenově dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii“6;

6 COM(2022)0108.
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22. vyzývá k podpoře opatření v oblasti energetické účinnosti a zjednodušení přístupu k 
nim s cílem snížit nákladovou zátěž zemědělců a rybářů, pokud jde o přímé vstupy 
energie;

23. vyzývá Komisi, aby posoudila možnost a proveditelnost mobilizace dodatečné finanční 
podpory pro nejvíce postižená odvětví a přijala naléhavá, cílená a dočasná opatření s 
cílem pomoci zemědělcům zmírnit dopad prudkého nárůstu cen hnojiv;

24. konstatuje, že v zájmu snížení závislosti na chemických hnojivech by měly být v 
maximální možné míře využívány alternativní organické zdroje živin a koloběh živin, a 
to co nejdříve; vyzývá Komisi, aby odstraňovala legislativní a praktické překážky 
bránící realizaci tohoto řešení s cílem snížit závislost na dovozu hnojiv, a to nejprve 
přechodem na organická hnojiva a dále pak další podporou výzkumu a nových inovací 
na úrovni EU; vyzývá Komisi, aby především přijala nezbytná opatření, včetně opatření 
legislativních, s cílem posílit využívání organických hnojivých výrobků získaných z 
kalů z čistíren odpadních vod a ze zpracovaného hnoje s cílem nahradit chemická 
hnojiva, v souladu s cíli strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“;

25. zdůrazňuje vzájemné vazby mezi udržitelností a zvýšenou oběhovostí v zemědělství s 
přechodem od závislosti na fosilních palivech, dovážené energii a chemických 
hnojivech k ekologičtějším alternativám z obnovitelných zdrojů;

26. 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 
(RENURE), coby alternativ používání chemických hnojiv; 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;

27. vzhledem k mimořádným okolnostem uznává naléhavou potřebu dočasných a vratných 
opatření ke zvýšení produkce EU v období sklizně 2022 s cílem přispět k 
potravinovému zabezpečení EU; vyzývá Komisi, aby s ohledem na potřebu překonat 
bezprostřední nedostatek bílkovinných plodin urychlila administrativní postupy, které 
umožní během tohoto roku přeměny SZP využívat půdu ležící ladem pro produkci 
těchto plodin pro lidskou nebo živočišnou spotřebu; vyzývá v této souvislosti k tomu, 
aby byly upřednostněny bílkovinné a jiné plodiny, které nevyžadují žádné nebo jen 
velmi nízké vstupy pesticidů; vyzývá Komisi, aby tuto situaci včas přehodnotila a aby v 
případě potřeby navrhla další vhodná opatření pro rok 2023;

28. domnívá se, že by měly být posouzeny a dále rozvíjeny změny v režimech výsadby, aby 
se během vegetačního období v roce 2022 zajistilo více domácích potravin a krmiva, a 
to v zájmu posílení systémů produkce a umožnění plánovaného vývoje směrem k větší 
autonomii ve střednědobém a dlouhodobém horizontu;

29. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby byla zemědělská půda primárně využívána pouze k 
produkci potravin a krmiv s cílem zabezpečit potraviny nejen pro občany EU, ale také 
pro miliony uprchlíků v Unii;

30. vyzývá k tomu, aby byla na podporu nejvíce zasažených odvětví okamžitě uplatněna 
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opatření proti narušení trhu, která jsou stanovena v článku 219 nařízení o jednotné 
společné organizaci trhů7, a současně vyzývá k uvolnění krizové rezervy za tímto 
účelem; dále vyzývá Komisi, aby byla připravena přijmout další nezbytná výjimečná 
tržní opatření podle tohoto nařízení, jako je aktivace článku 222;

31. naléhavě vyzývá Komisi, aby členským státům v plné míře objasnila ustanovení o vyšší 
moci v rámci SZP, jakož i dalších předpisů;

32. domnívá se, že ačkoli zvýšení potravinového zabezpečení je nyní ještě naléhavější 
prioritou, měly by být posouzeny vnitrostátní strategické plány, aby v nich bylo možné 
provést nezbytné úpravy s ohledem na nové okolnosti, včetně využití příslušných 
flexibilních opatření ke zvýšení výměry ploch využívaných k produkci;

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. zdůrazňuje, že mimořádná opatření v oblasti rozvoje venkova v souvislosti s pandemií 
COVID-19 by měla být rozšířena tak, aby řešila přetrvávající problémy s likviditou, 
které ohrožují životaschopnost zemědělských činností a ohrožují malé podniky působící 
v oblasti zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů;

36. domnívá se, že by měla být přijata opatření, která zaručí větší flexibilitu dovozu 
klíčových komodit (zejména obilovin, sójových bobů a hnojiv) ze zemí mimo EU;

37. vyzývá Komisi, aby zejména 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;

38. 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 jejím vyčerpání 
nebude možné tuto krizovou rezervu doplnit finančními prostředky ze společné 
zemědělské politiky; vyzývá proto k okamžitému uvolnění dodatečných finančních 
prostředků, které by bylo možné využít v případě vyčerpání krizové rezervy;

39. vyzývá Komisi, aby s ohledem na nedostatek bílkovinných plodin navrhla komplexní 
evropskou strategii pro bílkoviny s cílem zvýšit evropskou produkci bílkovin a snížit 
závislost EU na třetích zemích v tomto směru;

40. zdůrazňuje, že na úrovni produkce budou k budování odolnosti zapotřebí posílené 
opatření a pobídky, a to i pro přechod k preciznímu zemědělství a rozvoj alternativních 
bílkovin, organických hnojiv, mikrobiální ochrany plodin a agroekologie a urychlení 
jejich přístupu na trhy v souladu s cíli Zelené dohody, jakož i to, že bude umožněno 

7 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
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zvážit dočasnou a krátkodobou flexibilitu vůči podmínkám a výjimkám během tohoto 
roku přeměny SZP a urychlí se administrativní postupy k dosažení této flexibility, 
zejména s ohledem na nedostatek investic, sníženou likviditu a nejistotu na trzích 
vzhledem k současným okolnostem;

41. vyzývá Komisi, aby prokázala flexibilitu, pokud jde o zálohové platby producentům, a 
zvýšila podíl zálohových plateb z 50 na 70 %;

42. vyzývá členské státy, aby zavedly opatření a využívaly dostupné nástroje k posílení 
svých potravinových dodavatelských řetězců; trvá na tom, že přijatá opatření nesmí 
ohrozit integritu jednotného trhu ani oslabit opatření ke zvýšení odolnosti 
potravinového řetězce v celé EU, a nesmí ani zvýšit energetickou závislost na ruských 
zdrojích;

43. vyzývá Komisi, aby u zemědělských produktů, které se potýkají s tržními problémy, 
uplatňovala výjimečná opatření, včetně podpory soukromého skladování; bere na 
vědomí její záměr poskytnout tuto podporu odvětví vepřového masa; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby vytvořila mechanismus, který umožní nevládním organizacím a dalším 
subjektům přístup k produktům ze soukromého skladování s cílem přispět k zajištění 
potravin na Ukrajině; domnívá se, že tento mechanismus by mohl být rovněž využíván 
prostřednictvím Fondu evropské pomoci nejchudším osobám v členských státech, které 
poskytují útočiště uprchlíkům, s cílem uspokojit naléhavou potřebu dodatečných 
potravin; dále se domnívá, že tento fond může zajistit, aby krize neúměrně 
nepostihovala zranitelné osoby;

44. zdůrazňuje, že by měla být přijata opatření, která odstraní překážky bránící volnému 
pohybu zboží, zejména pokud jde o volný pohyb klíčových komodit, jako jsou 
obiloviny; trvá na tom, že pokud jde o zemědělské produkty, je třeba zaručit řádné 
fungování jednotného 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;

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

46. vyzývá Komisi, aby bezodkladně vypracovala podrobný akční plán k zajištění řádného 
fungování potravinových řetězců EU a dlouhodobého potravinového zabezpečení v EU 
a aby přitom zohlednila zkušenosti získané z dopadu války na Ukrajině a další možná 
narušení a aby v příslušných případech vycházela ze zkušeností získaných z 
pohotovostního plánu předloženého v listopadu 2021; vyzývá Komisi, aby řešila 
nedostatky, které odhalila nadměrná závislost na dovozu energie, krmiv a hnojiv od 
jediného nebo příliš malého počtu dodavatelů a nedostatečná diverzifikace 
dodavatelských řetězců;



RC\1252314CS.docx 14/16 PE719.438v01-00 }
PE719.440v01-00 }
PE719.441v01-00 }
PE719.444v01-00 } RC1

CS

47. opakuje, že je třeba posílit evropskou strategickou autonomii v oblasti potravin, krmiv a 
zemědělství obecně, a to v souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu, které jsou 
navrženy tak, aby chránily životní prostředí EU a jeho zemědělské, rybolovné a 
akvakulturní oblasti;

48. trvá také na tom, že záměry a cíle strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ a širší Zelené 
dohody pro Evropu by neměly být oslabovány okamžitými kroky ke zvýšení odolnosti a 
budování soběstačnosti v souvislosti se vstupy; zdůrazňuje, že opatření, kterými se 
zvýší účinnost využívání vstupů a dostupnost udržitelnějších alternativ, a postupy a 
opatření, která řeší plýtvání potravinami, jak je stanoveno ve strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a v Zelené dohodě pro Evropu, tedy taková opatření, která sníží závislost 
na vstupech, jako jsou škodlivé přípravky na ochranu rostlin a chemická hnojiva, 
představují stavební kameny pro zajištění silného odvětví zemědělství, rybolovu a 
akvakultury EU a potravinového řetězce ve střednědobém až dlouhodobém horizontu;

49. dále připomíná, že legislativní návrhy odvozené z cílů strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ musí nejprve projít komplexním posouzením dopadů, přičemž je třeba 
zohlednit možné důsledky ruské invaze na Ukrajinu pro evropské a celosvětové 
potravinové zabezpečení, a že při provádění plánů pro dosažení cílů této strategie budou 
spolunormotvůrci odpovědní za stanovení podmínek, které zabrání jakémukoli poklesu 
míry zemědělské, rybolovné nebo akvakulturní produkce v Evropě nebo úniku emisí; 
zdůrazňuje, že s ohledem na probíhající válku na Ukrajině a další tlak na zemědělské, 
rybářské a akvakulturní potravinové řetězce EU je naléhavě zapotřebí tyto dopady 
analyzovat, pečlivě posoudit potenciální dopady na potravinové zabezpečení a také 
vypracovat komplexní studii o závislosti potravinového systému EU na vstupech a 
jejich zdrojích;

50. uznává, že narušení struktury obchodu, která existovala před invazí, poukazuje na to, že 
EU musí urychleně zvážit, jak v dlouhodobém horizontu vytvořit soběstačnější 
zemědělský, rybolovný a akvakulturní systém produkující potraviny a krmiva, snížit 
závislost EU na dovozu a zvýšit domácí produkci; zdůrazňuje, že to se zvlášť naléhavě 
týká produktů, jako jsou obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné plodiny a hnojiva, u 
nichž nejvíce hrozí nedostatek v důsledku pozastavení ukrajinského vývozu;

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

52. domnívá se, že evropské odvětví rybolovu má klíčový význam pro zajištění potravin v 
Evropě, a vyjadřuje politování nad tím, že se jeho situace během této krize výrazně 
zhoršila v důsledku rychle rostoucích světových cen komodit důležitých pro toto 
odvětví, obzvláště pak nestálých cen pohonných hmot, které způsobily, že rybolovné 
činnosti již nejsou ekonomicky životaschopné; domnívá se, že tato situace si žádá 
naléhavou pomoc, včetně přímé podpory; poukazuje na to, že tato pomoc musí zajistit 
pokračování činnosti rybářských loďstev EU, a tedy i pokračování navazujících činností 
v rámci celého dodavatelského řetězce produktů rybolovu a akvakultury; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby uznaly potíže, s nimiž se odvětví rybolovu potýká, a řádně 
je řešily v rámci nadcházejících opatření; konstatuje, že v zájmu řešení nárůstu cen paliv 
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je v dlouhodobém horizontu důležité podporovat rozvoj a používání energeticky 
účinných inovací;

53. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že nový Evropský námořní, rybářský a 
akvakulturní fond začne fungovat co nejdříve, a žádá Komisi, aby zvážila přijetí 
opatření, která by umožnila, aby byla pomoc při mimořádných událostech z tohoto 
fondu možná i v dobách krize, jako je válka na Ukrajině; naléhavě vyzývá k uvolnění 
veškerých zbývajících finančních prostředků z Evropského námořního a rybářského 
fondu a naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby urychlily provádění rezervy na 
vyrovnání se s důsledky brexitu s cílem zajistit, aby se podpora rychleji dostávala do 
oblastí postižených brexitem;

54. konstatuje, že by měla být zvážena opatření v celém potravinovém řetězci s cílem 
zajistit, aby všechny zúčastněné strany hrály svou úlohu při posilování odolnosti 
zemědělsko-potravinářského odvětví a vodního potravinářství, a že tato opatření musí 
přispívat k cílům přechodu EU na klimatickou neutralitu do roku 2050; domnívá se, že 
v souladu s rychlým prováděním směrnice o nekalých obchodních praktikách8 by měl 
být kladen zvláštní důraz na životaschopnost zemědělství, rybolovu a akvakultury a na 
významnou úlohu maloobchodníků při určování spravedlivých výnosů pro výrobce, 
zejména s ohledem na tlaky vyplývající ze zvýšených nákladů na vstupy, ale ve stejné 
míře také na jejich odpovědnost za zajištění toho, aby potraviny zůstaly pro spotřebitele 
cenově dostupné a přístupné;

55. vyzývá Komisi, aby jednala s cílem zajistit, aby ustanovení o státní podpoře pro 
zemědělství, rybolov a akvakulturu, včetně ustanovení de minimis, umožňovala 
členským státům poskytovat rychlou a pružnou podporu hospodářským subjektům s 
cílem kompenzovat zvýšené náklady spojené s válkou na Ukrajině; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že členské státy by ve svém vnitrostátním rámci měly rovněž zvážit pomoc, 
jako je snížení příspěvků na sociální zabezpečení, pozastavení nebo snížení některých 
daní a rozšíření půjček poskytovaných v souvislosti s pandemií COVID-19; vyzývá 
Komisi, aby zajistila, že státní podpora nepovede k narušení hospodářské soutěže a že 
budou zaručeny rovné podmínky mezi členskými státy;

56. žádá, aby byla přijata posílená opatření na mezinárodní úrovni s cílem zajistit, aby 
ústředním prvkem politického rozhodování bylo potravinové zabezpečení, aby se 
zabránilo nedostatku potravin a zajistila výživa v nejzranitelnějších zemích, přičemž by 
se mělo upřednostňovat využívání zemědělských produktů k potravinářským účelům a 
předcházet vzniku překážek v mezinárodním obchodu s potravinami;

57. vyzývá Komisi a členské státy, aby urychleně navrhly schůzi Výboru organizace FAO 
pro celosvětové zajišťování potravin, který by měl být upřednostňovaným koordinačním 
fórem v této oblasti, neboť zajišťuje inkluzivní zastoupení všech států; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby se do tohoto fóra zapojily s cílem zajistit mezinárodní koordinaci, 
zejména pokud jde o zásoby, biopaliva a finanční podporu dovážejícím zemím;

58. domnívá se, že by mohlo být třeba učinit podstatné změny i v tržních a vývozních 
modelech a zavést skutečné pohotovostní plánování, jako je autonomie EU v oblasti 

8 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59.
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výroby krmiv, alternativní odbytiště pro vývoz, posílená schopnost reakce, strategické 
zásoby základních potravin, krmiv a dalších potravinářských produktů, soběstačnost v 
oblasti hnojiv a náhradních produktů a jasné informace o celosvětových vzorcích 
přepravy zemědělských, rybolovných a akvakulturních produktů;

59. žádá, aby byla v zájmu zvýšení potravinové soběstačnosti urychlena a posílena opatření 
ke snížení plýtvání potravinami s cílem maximálně zvýšit dostupnost potravin a zlepšit 
využívání zdrojů v rámci Evropské unie; zdůrazňuje, že je třeba zabránit ztrátám 
potravin během skladování a ve všech fázích dodavatelského řetězce, usnadnit darování 
potravin prostřednictvím soudržného uplatňování právních předpisů o odpovědnosti, 
podporovat opětovné využívání potravinového odpadu a vytvořit alternativní možnosti 
pro maloobchodníky, jako je propagace snížených cen a spolupráce s místními 
komunitními projekty, které se zabývají místní potravinovou chudobou a 
nedostatečným zajišťováním potravin; vyzývá členské státy, aby zavedly a prováděly 
programy pro prevenci plýtvání potravinami a zvážily přijetí právních předpisů 
týkajících praktik, které vedou k plýtvání potravinami, kromě těch, na něž se již 
vztahuje směrnice o nekalých obchodních praktikách; vyzývá k tomu, aby iniciativy 
týkající se obchodních norem upřednostňovaly omezení plýtvání potravinami; vyzývá k 
lepšímu monitorování plýtvání potravinami na všech úrovních v EU; připomíná, že 
krátké potravinové řetězce snižují riziko vzniku potravinového odpadu;

60. zdůrazňuje, že je důležité v krátkodobém horizontu řešit problém plýtvání potravinami 
ve všech fázích řetězce s cílem snížit tlak na dodávky potravin v Evropě 
prostřednictvím opatření k dosažení cíle EU snížit plýtvání potravinami o 30 % do roku 
2025 a o 50 % do roku 2030 oproti výchozím hodnotám z roku 20149;

61. 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;

62. vyzývá k přijetí opatření, která budou řešit chudobu způsobenou rychle rostoucími 
cenami energií a dopadem konfliktu na ceny potravin, a domnívá se, že součástí 
nezbytných kroků musí být i sociální opatření;

63. pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení Radě, Komisi a vládám 
a parlamentům členských států.

9 Přijaté texty, P9_TA(2021)0425. 
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