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Ruská agresia na Ukrajine ovplyvní aj budúcnosť 
európskeho a slovenského poľnohospodárstva. 
V Európskej únii rastú obavy, či vplyvom vojny 
nebude ohrozený prístup Európanov  
k dostatočnému množstvu kvalitných  
a bezpečných potravín.
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Potraviny v čase vojny:  
S dostupnosťou problém nebude,  

s cenami áno
A u t o r :  M a r i á n  K o r e ň  |  E U R A C T I V. s k

Ilustračný obrázok. [AP Photo/Sergei Grits]
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Potravinári ubezpečujú, že so 
zásobami potravín pre voj-
nový konflikt problémy ne-

budú. Ukrajina ani Rusko nie sú pre 
Slovensko významným obchodným 
partnerom v oblasti agropotravi-
nárskej produkcie. Dopady na ceny 
potravín môže mať výpadok v záso-
bách plynu a pohonných hmôt.

Slovensko nie je závislé na dovoze 
potravín z Ruska a Ukrajiny, preto by 
vojnový konflikt nemal ohroziť zá-
sobovanie potravinami. Po spustení 
ruskej agresie voči Ukrajine to potvr-
dili potravinári aj ministerstvo pôdo-
hospodárstva.

Slovenskí poľnohospodári a  po-
travinári dnes pokrývajú len približ-
ne 40 percent spotreby potravín, pre-
to sme do veľkej miery závislí na ich 
dovoze zo zahraničia. Jasnú väčšinu 
potravín ale Slovensko dováža z kra-
jín EÚ – najviac od našich susedov: 
Česka (31 percent), Poľska (takmer 14 
percent) a Maďarska (7 percent). Pod-
ľa  údajov  Eurostatu zo zahraničných 
potravín je približne 98 percent z kra-
jín EÚ.

Z  dvoch krajín konfliktu viac po-
travín dovážame z Ukrajiny, ale spolu 
s  ruskými potravinami sa na celko-
vom dovoze nepodieľajú ani pol per-
centom.

Podľa Slovenskej poľnohospodár-
skej a  potravinárskej komory (SPPK) 
z  týchto krajín nedovážame vo vý-
znamných množstvách žiadne dôle-
žité potraviny, ako napríklad ovocie 
alebo zeleninu. Z Ruska nakupujeme 

pekárenské výrobky a  rybie produk-
ty, z  Ukrajiny minerálne vody, oleje, 
med, orechy a hydinu.

Z  celosvetového hľadiska ale obi-
dve krajiny patria k  najvýznamnej-
ším producentom obilia, kukurice 
a jačmeňa.

„Nie sme závislí ani od obilnín, 
ani od olejnín pestovaných na východ 
od našej krajiny. Z  Ruska a  Ukrajiny 
nedovážame v  rozhodujúcich množ-
stvách ani ovocie alebo zeleninu,“ ho-
vorí hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.

Ministerstvo pôdohospodárstva 
dnes o situácii rokovalo so zástupca-
mi agropotravinárskych samospráv. 
Tí uistili krízový štáb agrorezortu, 
že plynulé zásobovanie potravinami 
v obchodoch je zabezpečené. „Kon-
flikt na Ukrajine sa našich obyvateľov 
dotýka najmä ľudsky, ale inak nemá 
vzniknutá situácia žiaden vplyv na 
zásobovanie potravinami na Sloven-
sku“ uviedol rezort v tlačovej správe 
po rokovaní.

Ani jedna z krajín takisto nie je 
rozhodujúcim odbytiskom produk-
cie slovenských poľnohospodárov 
a potravinárov. Rusko v reakcii na 
sankcie Západu za anexiu Krymu v 
roku 2014 zaviedlo embargo na dovoz 
vybraných potravín z EÚ, ktoré platí 
doteraz. Napriek tomu sa zo Sloven-
ska potraviny do Ruska vyvážajú, no 
netvoria ani jedno percento exportu.

STÚPAJÚCE CENY
Čo už ale slovenských farmárov a 

spracovateľov trápi viac, je výpadok 
surovín potrebných pre potravinovú 
produkciu. „Vplyv vojny na naše ag-
ropotravinárstvo bude sekundárny 

– v podobe zvýšených cien tovarov a 
energií, ktoré sa spotrebovávajú pri 
výrobe potravín, krmív pre zvieratá a 
hnojív,“ hovorí Holéciová.

Vplyvom vojenského konfliktu sa 
tak v krátkom čase opäť môžu meniť 
cenovky potravín v obchodoch. „Avi-
zované obavy z nárastu cien rozhodu-
júcich agropotravinárskych komodít 
na svetových burzách sa už potvrdili. 
Očakávania zo sekundárneho efektu 
vojenského konfliktu na Ukrajine sa 
tak napĺňajú a  trh reaguje s  cenami 
pšenice, sóje či kukurice. Predpokla-
dáme veľkú nervozitu a turbulenciu 
na burzách,“ dodáva.

Slovenskí sladovníci žiadajú vlá-
du, aby urýchlene vytvorila krízový 
energetický scenár pre potravinársky 
priemysel na Slovensku.

„Sladovnícky priemysel je jedným 
z najvýznamnejších sektorov sloven-
ského potravinárstva. Bez garancie 
stabilných dodávok energií zo stra-
ny štátu a jasného plánu pre prípad 
výpadku zásobovania krajiny ply-
nom nedokážeme vyrábať, čo priamo 
ohrozuje zásobovanie obyvateľstva 
potravinami,” povedal Tomáš Ševčík, 
predseda sladovníckej sekcie Sloven-
ského združenia výrobcov piva a sla-
du (SZVPS).

Rast cien a dostupnosť energií a po-
honných látok očakáva aj Potravinár-
ska komora Slovenska (PKS). „Potra-
vinárska komora Slovenska vyjadruje 
solidaritu ukrajinskému národu, v prí-
pade oslovenia sme pripravení rokovať 
s Ministerstvom pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR o forme poskytnu-
tia humanitárnej pomoci, dodala ria-
diteľka PKS Jana Venhartová. n
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Ruská agresia bude európske 
poľnohospodárstvo bolieť,  

ale zvládne to
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Ruská invázia bude mať podľa 
Európskej komisie vážne dô-
sledky pre agrosektor Únie. 

Napriek tomu je presvedčená, že je 
dostatočne silný a odolný, aby situá-
ciu zvládol rovnako ako krízu počas 
pandémie. Europoslanci ale vyzýva-
jú Úniu, aby sa viac začala zaoberať 
potravinovou bezpečnosťou Únie.

Ministri poľnohospodárstva EÚ 
budú v stredu mimoriadne rokovať 
o situácii v európskom agrosektore v 
súvislosti s vojenskou agresiou Ruska 
na Ukrajine.

V pondelok (28. februára) o nej dis-
kutovali  aj europoslanci a zástupco-
via Európskej komisie na europarla-
mentom výbore pre poľnohospodár-
stvo a rozvoj vidieka.

Ukrajina a Rusko v súhrne pred-
stavujú 30 percent svetového obchodu 
s pšenicou. „Nie je prekvapivé, že to 
ovplyvnilo jej ceny. Obchod (s Ukra-
jinou a Ruskom) sa úplne zastavil, čo 
výrazne ovplyvní ich ceny, pretože ob-
chodníci zúfalo hľadajú na trhoch al-
ternatívy,“ objasňoval europoslancom 
situáciu Michael Scannell z generál-
neho riaditeľstva Európskej komisie 
pre poľnohospodárstvo (DG AGRI).

Ako dodal, rovnaká situácia je ale 
aj pri ďalších poľnohospodárskych 
komoditách. Rusko a Ukrajina sa na 
produkcii jačmeňa podieľajú 32 per-
centami, pri kukurici je to 17 percent 
a slnečnicovom oleji 50 percent.

Komisia je podľa Scanella touto 
situáciu „veľmi znepokojená“, pretože 
pri takýchto veľkých podieloch pro-
dukcie je výpadok obrovským problé-
mom pri ktorejkoľvek komodite.

Pre vývoz ukrajinskej produkcie 
je kľúčové Čierne more, ktoré je v sú-

časnosti úplne zablokované. Pohyby 
lodí sa zastavili v obidvoch smeroch. 
Okrem toho na Ukrajine prakticky 
vôbec nefunguje zásobovacia infraš-
truktúra a tamojšie úrady nevydávajú 
povolenia pre vývoz komodít. Pre Ko-
misiu je ale „extrémne znepokojujú-
ce“, že ukrajinskí poľnohospodári ne-
stihnú letnú sejbu a keďže sa predpo-
kladá, že vojnový konflikt tak rýchlo 
neskončí, tak problémy sa očakávajú 
aj pri budúcoročnej žatve.

„Keď si odmyslíme humanitárnu 
katastrofu a zaberieme do úvahy iba 
vplyvy na obchod, tak dopady budú 
veľmi vážne,“ hovorí zástupca riadi-
teľa DG AGRI.

Čo sa týka vývozu, Európska únia 
na Ukrajinu vyváža hlavne bravčové 
mäso a  hydinu, ktorá je zároveň aj 
hlavnou komoditou importovanou 
opačným smerom. Napriek sankciám 
a  následnému embargu Moskvy na 
vybranú poľnohospodársku produk-
ciu EÚ, je Rusko šiestym najväčším 
obchodným partnerom Únie.

Podľa Scanellu Rusi nakupujú 
hlavne výrobky s vyššou pridanou 
hodnotou ako víno, cukrovinky, al-
kohol, či rezané kvety. Obchod sa ale 
vzhľadom na sankcie ale aj očakáva-
ný pokles kúpyschopnosti v Rusku 
prakticky úplne zastaví. Európska 
komisia preto od začiatku ruskej in-
vázie rokuje s členskými štátmi, far-
mármi, ale aj producentmi krmív a 
hnojív, ako túto situáciu vyriešiť.

„Dôsledky ruskej agresie budú 
mať veľký vplyv na náš agropotravi-
nársky sektor. A bude to bolieť, ale 
tú bolesť musíme pretrpieť,“ varuje 
Scannell.

Zároveň ale dodal, že agrosektor 
Únie je dostatočne silný a odolný, aby 
krízovú situáciu zvládol rovnako ako 
počas pandémie COVID-19.

POTRAVINOVÁ 
BEZPEČNOSŤ SA MUSÍ 
VRÁTIŤ DO HRY
Eurokomisár pre životné pros-

tredie Virginijus Sinkevičius ešte v 
lete  hovoril  o  tom, že potravinová 
bezpečnosť v  Európskej únii už viac 
nie je ohrozená, čo znamená, že by sa 
európsky agropotravinársky sektor 
mal viac zamerať na ekologické a kli-
matické aspekty produkcie.

To ale podľa europoslancov už te-
raz neplatí. Viacerí z nich sa na výbo-
re prihovárali za to, aby sa Únia viac 
začala zaoberať podporou produkcie 
a potravinovou nezávislosťou.

Podľa nemeckej europoslankyne 
Ulrike Müller (Renew) musí Európ-
ska únia byť pripravená zaplatiť túto 
„cenu za demokraciu“.

„Z dlhodobého hľadiska sa musí-
me sústrediť na posilnenie potravi-
novej bezpečnosti v Európe a zníženie 
našej závislosti od ruskej ropy a ply-
nu,“ myslí si Müller.

Slovenské ministerstvo pôdohos-
podárstva po opätovnom rokovaní so 
zástupcami poľnohospodárov a  po-
travinárov uistil, že zásoby potravín 
na Slovensku teraz nie sú ohrozené.

„Konflikt na Ukrajine sa našich 
obyvateľov dotýka najmä ľudsky, ale 
inak nemá vzniknutá situácia žiaden 
vplyv na zásobovanie potravinami na 
Slovensku“ uviedol ešte minulý týž-
deň agrorezort.

Slovensko podľa Slovenskej poľ-
nohospodárskej a  potravinárskej 
komory (SPPK) nie je závislé od obil-
nín a ani olejnín z Ukrajiny a Ruska. 
„Nedovážame z nich v rozhodujúcich 
množstvách ani ovocie alebo zeleni-
nu,“ hovorí hovorkyňa SPPK Jana Ho-
léciová. n
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Wojciechowski k ruskej agresii: 
Komisia musí prehodnotiť ciele 

stratégie Z farmy na stôl
A u t o r :  M a r i á n  K o r e ň  |  E U R A C T I V. s k

Eurokomisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski (v strede). 
[EPA-EFE/Luis G. Morera]
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Podľa eurokomisára pre poľ-
nohospodárstvo vojna nie je 
ideálny čas na to, aby Únia 

od farmárov vyžadovala plnenie ze-
lených cieľov z potravinovej straté-
gie Z farmy na stôl. Komisia sa teraz 
na tieto ciele chce pozrieť z pohľadu 
potravinovej bezpečnosti EÚ.

Náš pohľad na ciele stratégie z Far-
my na stôl sa teraz musí zmeniť, uvie-
dol v stredu (2. marca) eurokomisár 
pre poľnohospodárstvo Janusz Wojcie-
chowski po špeciálnom stretnutí ag-
roministrov EÚ v súvislosti s ruskou 
agresiou na Ukrajine. Komisia preto 
podľa neho v najbližších týždňoch 
prehodnotí ciele  potravinovej straté-
gie z Farmy na stôl do roku 2030.

„V skratke, musíme sa pozrieť na 
tieto ciele znova z pohľadu potravino-
vej bezpečnosti, ktorej teraz v súvis-
losti s novou situáciou čelíme. Spra-
víme tak v priebehu najbližších týž-
dňov,“ povedal poľský eurokomisár.

Ukrajina a Rusko sú dôležité kra-
jiny hlavne z  hľadiska produkcie 

obilnín. V súhrne predstavujú 30 per-
cent svetového obchodu s  pšenicou, 
32 percent v  jačmeni. Na produkcii 
kukurice sa podieľajú 17 percentami 
a slnečnicovom oleji 50 percentami.

Zástupca Komisie Michael Scannell 
už v priebehu týždňa na europarlamen-
tom výbore pre poľnohospodárstvo ho-
voril, že Komisia je „veľmi znepokoje-
ná“ dopadmi vojnového konfliktu na 
agropotravinársky sektor v EÚ.

Aj preto europoslanci vyzvali Ko-
misiu, aby sa v  tejto situácii začala 
viac zaoberať potravinovou bezpeč-
nosťou EÚ.

Základným zámerom stratégie je 
vytvoriť ekologickejší potravinový 
systém v EÚ. Medzi jej hlavné ciele 
patrí znižovanie pesticídov o polo-
vicu oproti súčasnosti, obmedzenie 
používania umelých hnojív o štvrti-
nu a naopak zvyšovať výmery ekolo-
gického poľnohospodárstva a nepro-
duktívnych plôch, čo by malo pomôcť 
pôde a biodiverzite.

Keď Komisia hovorí, že v súvislosti 
s vojnou na Ukrajine musí prehodno-
tiť tieto ciele, znamená to, že zrejme 

bude zjemňovať svoje environmen-
tálne a klimatické požiadavky na far-
márov v EÚ. To sa prejaví aj v agrodo-
tačných strategických plánoch člen-
ských krajín, od ktorých exekutíva 
EÚ očakávala nastavenie dotačných 
schém tak, aby motivovali farmárov 
k plneniu týchto cieľov.

Wojciechowski v stredu potvrdil, 
že teraz „zrejme nie je úplne čas“ na 
to, aby sa implementovali opatrenia 
stratégie Z farmy na stôl a Stratégie v 
oblasti biodiverzity, keďže môžu ob-
medziť poľnohospodársku produkciu.

Európski poľnohospodári dlhodo-
bo volajú po komplexnej analýze do-
padov týchto stratégii na agropotra-
vinársky sektor. Jednu takúto štúdiu 
v lete vypracovali analytici Komisie zo 
Spoločného výskumného centra (JRC).

Podľa nich by stratégie skutočne 
mohli viesť k zníženiu produkcie a 
príjmov európskych poľnohospodá-
rov. No tak oni, ako aj Komisia viac-
krát zopakovali, že splnenie týchto 
cieľov z dlhodobého hľadiska bude 
mať pre produkciu aj prínosy, ktoré 
zatiaľ nikto nezmeral. n
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Timmermans: Oslabenie stratégie  
Z farmy na stôl produkcii potravín 

nepomôže
A u t o r :  G e r a r d o  F o r t u n a  a  M a r i á n  K o r e ň   |   E U R A C T I V. s k

Výkonný podpredseda Európskej komisie pre Európsku zelenú dohodu 
Frans Timmermans. [EPA-EFE/Julien Warnand]
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Podpredseda Európskej komisie 
Frans Timmermans tak reago-
val na vyjadrenia eurokomisára 

pre poľnohospodárstvo Janusza Woj-
ciechowského, podľa ktorého by eu-
rokomisia mala pre ruskú agresiu na 
Ukrajine prehodnotiť ekologické a kli-
matické ciele potravinovej stratégie.

Názory vo vnútri Európskej komi-
sie na budúcnosť potravinovej straté-
gie Z farmy na stôl (Farm to Fork, F2F) 
sa líšia.

Kým eurokomisár pre poľnohos-
podárstvo Janusz Wojciechowski mi-
nulý týždeň hovoril o tom, že Komisia 
pre ruskú agresiu na Ukrajine musí 
prehodnotiť zelené ciele stratégie, 
podpredseda eurokomisie pre Európ-
sku zelenú dohodu Frans Timmer-
mans si to nemyslí.

V  pondelok (7. marca) v  Európ-
skom parlamente odmietol, aby sa 
oslabovali ekologické a klimatické 
požiadavky na európskych poľnohos-
podárov a spracovateľov.

JE TO ILÚZIA
„Prosím neverte ilúzii, že pro-

dukcii potravín pomôžete tým, že 
odmietnete stratégiu Z farmy na stôl 
a spravíte ju tak menej udržateľnou,“ 
uviedol Timmermans.

Jeho kolega z kabinetu komi-
sie eurokomisár Wojciechowski po 
minulotýždňovom stretnutí s agro-
ministrami EÚ  povedal, že Komisia 
musí prehodnotiť ciele F2F z pohľadu 
potravinovej bezpečnosti EÚ, ktorá je 
vojnovým konfliktom ohrozená.

Holandský politik sa pred euro-
poslancami pristavil aj pri jednom z 
najspornejších cieľov stratégie, kto-
rým je zníženie používania syntetic-
kých hnojív v poľnohospodárstve. 
Význam tohto cieľa by sa podľa neho 
mohol preukázať práve súčasnej krí-
zovej situácii.

Európska komisia totiž v reakcii 
na zapojenie Bieloruska do invázie 
na Ukrajine zakázala dovozy potaše 
(umelé hnojivo na báze uhličitanu 
draselného), ktorej je teraz v Európe 
nedostatok. Dôsledkom toho sú veľké 
rasty cien hnojív v celej Únii.

„Tu by som si preto dovolil pove-
dať, že stratégia Z farmy na stôl nie je 
súčasťou problému, ale naopak, jeho 
riešením,“ dodal.

RÔZNE POHĽADY
Európski ochranári Timermman-

sovu obranu Európskej zelenej doho-
dy v čase krízy ocenili.

„Zachovanie týchto cieľov je je-
diným zodpovedným krokom, ktorý 
môžeme v tejto chvíli urobiť,“ zare-
agovala europoslankyňa Tilly Metz 

(Greens/EFA).
Podľa generálneho sekretára CO-

PA-COGECA Pekku Pesonena Európ-
ska zelená dohoda nepotrebuje radi-
kálne zmeny, ale radikálne dodatky.

„Nemáme problém s  Európskou 
zelenou dohodou ako takou, ale po-
trebujeme, aby nám Únia s  jej plne-
ním pomohla,“ povedal pre bruselský 
portál EURACTIV.com.

Kríza na Ukrajine dáva podľa neho 
možnosť vylepšiť stratégiu tak, aby 
poľnohospodári mohli dodávať na trh 
dostatok kvalitných potravín.

„Stratégia potrebuje úplne novú 
vrstvu, ale ak mám byť celkom 
úprimný, Komisia v tomto zlyhala,“ 
dodal Pesonen.

Ukrajina a  Rusko patria medzi 
hlavné zásobárne pšenice a jačmeňa 
na svete. Po vypuknutí ruskej ceny 
týchto obilnín dosahujú rekordné 
úrovne. Ukrajinská vláda tento týž-
deň zakázala vývoz raže, jačmeňa, 
pohánky, prosa, cukru, soli a mäsa až 
do konca roka.

F2F a  jej príbuzná Stratégia v  ob-
lasti biodiverzity do roku 2030 sú 
súčasťou Európskej zelenej dohody, 
ktorá má z Európy do roku 2050 spra-
viť prvý klimaticky neutrálny konti-
nent na svete. Obidve majú prispieť 
k tomu, že aj sektory poľnohospodár-
stva a potravinárstva budú šetrnejšie 
ku klíme a životnému prostrediu. n
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Č L Á N O K

Agrorezort: Komisia by mala  
korigovať stratégiu  

Z farmy na stôl
A u t o r :  M a r i á n  K o r e ň  |  E U R A C T I V. s k

Ilustračný obrázok. [Pixabay]
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Ciele potravinovej stratégie a 
stratégie pre biodiverzitu sú 
podľa ministerstva pôdohos-

podárstva v čase ruskej agresie pre 
Slovensko príliš ambiciózne a preto 
by ich Komisia mala prehodnotiť. Ag-
rorezort pripúšťa aj zmeny v agrodo-
tačnom pláne na roky 2023 až 2027.

Ministerstvo pôdohospodárstva 
a  rozvoja vidieka (MPRV) sa pridalo 
k hlasom, ktoré žiadajú Komisiu, aby 
pre ruskú agresiu na Ukrajine spra-
vila zmeny v  pôvodnom návrhu po-
travinovej stratégie Z  farmy na stôl 
(Farm to Fork, F2F) a  k  nej pridruže-
nej Stratégie v oblasti biodiverzity do 
roku 2030.

Vyplýva to z  odpovedí rezortu na 
otázky portálu EURACTIV Slovensko.

„Vzhľadom na prebiehajúci vojno-
vý konflikt medzi Ruskom a Ukraji-
nou a zjavné dopady značne limitova-
ného agropotravinárskeho obchodu 
(hlavne dovozu) na poľnohospodár-
stvo EÚ bude podľa nášho názoru po-
trebné prehodnotiť a čiastočne sko-
rigovať tieto ciele oboch stratégií,“ 
odpísal odbor komunikácie minister-
skej kancelárie.

Podľa ministerstva sú ich predsa-
vzatia „dôrazne environmentálne za-
merané“, pričom rok 2030, kedy majú 
byť splnené, označilo za „veľmi blízku 
budúcnosť“. Prípadné odloženie tých-
to cieľov   podľa ministerstva závisí 
na dĺžke trvania vojnového konfliktu 
a na dostupnosti základných poľno-
hospodárskych ale aj spracovaných 
komodít na trhu EÚ.

Medzi hlavné ciele stratégie patrí 
znižovanie používania chémie v  poľ-
nohospodárstve (obmedzenie pesticí-
dov o polovicu a syntetických hnojív 
o štvrtinu). Jej ambíciou je dosiahnuť, 
aby sa každý štvrtý hektár poľno-
hospodárskej pôdy obhospodaroval 
ekologickým spôsobom a  aby sa as-

poň desatinu pôdy farmári vyčlenili 
mimo produkcie – na výsadbu stro-
mov, zakladanie biopásov, remízky, 
či medze.

NEMECKÝ MINISTER: 
MUSÍME CHRÁNIŤ KLÍMU
Únia vlastne nanovo otvára dis-

kusiu o  najbližšej budúcnosti európ-
skeho agropotravinárstva. Názory na 
budúcnosť oboch stratégií sa naprieč 
európskymi inštitúciami líšia. Portál 
EURACTIV už informoval, že euroko-
misár pre poľnohospodárstvo Janusz 
Wojciechowski chce obidve stratégie 
prehodnotiť.

Podľa podpredsedu Komisie pre 
Európsku zelenú dohodu Fransa Tim-
mermansa by ale Únia nemala jej cie-
le oslabovať alebo ich plnenie odsúvať 
na neskôr. Rovnaký názor teraz vy-
jadril aj nemecký agrominister Cem 
Özdemir:

„Každý, kto volá po tom, aby eu-
rópska poľnohospodárska politika 
zastavila svoje kroky na podporu klí-
my a ekologického poľnohospodár-
stva, je na veľkom omyle. Aj ja mám 
strach o ľudí na Ukrajine, no ani v tej-
to dramatickej situácii si nemôžeme 
zakrývať oči pred potrebou chrániť 
klímu“ povedal nemecký minister.

ZMENIA SA 
AGRODOTÁCIE?
Slovenské ministerstvo v reak-

cii tiež poukazuje na výpadok dovo-
zov obilnín, olejnín a  hnojív z  Ruska 
a  Ukrajiny. „V danej situácii je pri-
márnou potravinová bezpečnosť,“ 
tvrdí ministerstvo.

Ak sa Únia dohodne, že teraz nie 
je správna doba na opatrenia, ktoré 
majú v rámci sektora pomôcť klíme a 
životnému prostrediu, budú sa prav-
depodobne meniť aj agrodotačné plá-
ny krajín EÚ na roky 2023 až 2027.

Agrorezort nepriamo potvrdil, že 

sa bude snažiť upraviť svoj národný 
strategický plán, ktorý vo februári 
poslal Európskej komisii. „Slovensko 
sa zapojí do spoločného postupu a v 
jeho intenciách bude aplikovať potreb-
né úpravy,“ odpísalo ministerstvo.

Zatiaľ ale nie je jasné, či by to Slo-
vensko využilo na oslabenie vlastných 
ekologických a klimatických ambícií, 
ktoré si v dotačnom pláne vytýčilo.

„Zmeny by sa mohli týkať naprí-
klad doplnenia intervencií, v ktorých 
by boli zahrnuté aj činnosti a aktivity 
zmierňujúce dopady aktuálnej situá-
cie a prípadné kompenzačné nástroje 
pre slovenský prvovýrobcov a spraco-
vateľov,“ vysvetľuje.

OBRÁBAŤ SA BUDE  
AJ ÚHOR
Ministerstvo ale neodpovedalo 

priamo na otázku, aké ďalšie opatre-
nia by EÚ v agrosektore mala v súvis-
losti s vojnovým konfliktom prijať a či 
doteraz reagovala adekvátne.

Komisia krátko po vypuknutí voj-
ny začala intenzívnejšie dohliadať na 
dodávky kľúčových komodít z Ukraji-
ny a Ruska – hlavne pšenice, jačmeňa, 
kukurice, repky a slnečnice. Európska 
komisia oprášila  pohotovostný me-
chanizmus, ktorý má monitorovať na 
situáciu na trhoch s agrokomoditami.

V prípade výpadku niektorej ko-
modity Komisia zavedie špeciálne 
trhové opatrenia a zaktivizuje os-
tatné medzinárodné hospodárske 
organizácie (OECD, WTO, FAO), aby 
boli dopady na sektor čo najmenšie. 
V krajnom prípade sa podľa agrore-
zortu zrejme pristúpi k zavedeniu 
regulačných opatrení prípadne aj k 
obrábaniu úhorom ležiacej poľnohos-
podárskej pôdy.

„Nedostatok automaticky zvyšuje 
cenu daných komodít. Je preto tiež 
možné použitie finančných prostried-
kov na podporu zasiahnutých sekto-
rov,“ dodáva ministerstvo. n
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R O Z H O V O R

Predák európskych farmárov o vojne: 
Únia hladovať nebude,  

Afrika možno áno nepomôže
A u t o r :  G e r a r d o  F o r t u n a   a   N a t a s h a  F o o t e    |     E U R A C T I V. s k   |  P r e k l a d :   T e r e z a  T i s o v á

Ilustračný obrázok. [Pixabay]
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Viaceré krajiny Afriky a Blíz-
keho východu sú veľmi zá-
vislé na dovoze potravín z 

Ruska a Ukrajiny. Výpadky v dodáv-
kach potravín by v týchto krajinách 
mala zaplniť produkcia Európskej 
únie. Únia ale sama túto stratu nena-
hradí, hovorí šéf najväčšieho európ-
skeho agrozdruženia Pekka Pesonen.

Pekka Pesonen je generálnym sekre-
tárom najväčšieho združenia poľnohos-
podárov EÚ COPA-COGECA. 

Aké budú hlavné vplyvy vojny na 
Ukrajine na zásoby potravín v EÚ?

Ešte nemáme analýzu celej situá-
cie a zatiaľ sme nemali možnosť vidieť 
celý rozsah dôsledkov. No v tejto chví-
li už celkom bezpečne môžeme pove-
dať, že očakávame rozsiahle naru-
šenie medzinárodných obchodných 
modelov, najmä v prípade poľnohos-
podárskych komodít ako kukurica, 
slnečnica či oleje a to nie len u nás, ale 
aj v tretích krajinách.

Čoho sa obávate najviac?

Najmä vážneho prerušenia dodá-
vok na medzinárodnej úrovni. Euró-
pa má rezervy a dokáže sa zásobovať 
sama, takže sa nemusíme obávať, že 
by sme hladovali. Ale dôsledky týchto 
prerušení môžu mať dopad na tretie 
krajiny, a to najmä v severnej Afrike, 
krajinách Maghrebu, Egypte a prav-
depodobne aj na Blízkom východe.

Naposledy, keď k takémuto nie-
čomu došlo, tak sme zažívali takzva-
nú „arabskú jar“. Tentokrát musíme 
brať do úvahy, že Rusko aj Ukrajina 
sú v  týchto oblastiach obchodne veľ-
mi aktívne. Nebude jednoduché na-

hradiť objemy, ktoré pravdepodobne 
v  medzinárodnom obchode s  týmito 
konkrétnymi regiónmi stratíme.

Ako bude Únia kompenzovať pred-
pokladané straty v  týchto oblas-
tiach?

Únia musí výpadky v medziná-
rodnom obchode zobrať na svoje ple-
cia. Musíme byť schopní nahradiť ob-
jemy z Ukrajiny, Ruska a Bieloruska, 
ktoré nám budú pravdepodobne chý-
bať. Druhým krokom bude zistiť, aký 
potenciál obchodovať Únia má, ale 
realita je taká, že hovoríme o pomer-
ne veľkých objemoch a (Únia) nemôže 
úplne túto stratu nahradiť.

Musíme myslieť aj na to, že Únia, 
tak ako aj všetci ostatí, čelí vysokým 
cenám za dovoz vstupov, najmä hno-
jív. Sústreďme sa najskôr na zásobo-
vanie EÚ a potom, ak to bude možné, 
s radosťou dodáme potrebné komodi-
ty aj tretím krajinám.

Ako vyplníme túto medzeru/výpa-
dok?

Musíme odskúšať naše obchodné 
vzťahy s inými partnermi v rámci glo-
bálneho obchodu. V  nasledujúcich 
týždňoch bude dôležité nájsť novú 
štruktúru medzinárodného obchodu, 
ktorá bude schopná dodávať dosta-
točné množstvá a objemy na zásobo-
vanie kľúčových trhov tak, aby nepo-
cítili významné zdražovanie, ktoré by 
mohlo byť politicky citlivé.

Vzhľadom na situáciu na Ukrajine 
niektorí vyzývali na radikálne pre-
hodnotenie zelených cieľov Únie 
v  agropotravinárskom sektore. Čo 
si myslíte vy?

My s Európskou zelenou dohodou 
ako takou nemáme žiadny problém, 
no bude sa musieť výrazne dopraco-
vať. Jej základné piliera sú dané, no 
teraz potrebujeme nový a dostatočný 
súbor nástrojov pre európske poľ-
nohospodárstvo, aby si mohlo plniť 
svoju úlohu, a teda dodávať potraviny 
trvalo udržateľným spôsobom. Na to 
potrebujeme pomoc Únie, potrebuje-
me vyvážiť hodnotový reťazec, súdrž-
nosť a stratégiu.

Aby sme to všetko dosiahli, po-
trebujeme doplniť Európsku zelenú 
dohodu. Ide o udržateľnú výrobu a za-
chovanie dodávok na trh v patričnej 
kvantite aj kvalite. Myslím si, že zele-
ná dohoda potrebuje úplne novú vrs-
tvu, ale ak mám byť celkom úprimný, 
Komisia v tomto zlyhala.

Čo hovoríte na tvrdenia, že potra-
vinová bezpečnosť v Únii už nie je 
problém?

Pokiaľ ide o otázku potravinovej 
bezpečnosti, vždy sme cítili povinnosť 
chrániť záujmy spotrebiteľov a spo-
ločnosti a máme v tejto oblasti veľmi 
dobré výsledky. Inštitúcie EÚ sa spolu 
s poľnohospodármi vždy snažili do-
držať záväzok, že poľnohospodárstvo 
bude investovať do toho, aby európsky 
agropotravinový reťazec bol udržateľ-
nejší, odolnejší a dodával potraviny na 
úrovni, ktorú spoločnosť očakáva.

Zrazu členovia Komisie zdôrazňu-
jú, že s potravinou bezpečnosťou ne-
máme problém, obviňujú poľnohos-
podárstvo a spochybňujú celú našu 
prácu. S tým nemôžeme súhlasiť. Ak 
nezaistíme v dostatočnom množstve 
a kvalite to, čo spotrebitelia očaká-
vajú, akákoľvek politika EÚ, vrátane 
spoločnej poľnohospodárskej politi-
ky (SPP), je stratená. Vieme to až príliš 
dobre, a preto cítime zodpovednosť. n
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