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Війна Росії проти України: вплив на 
глобальну продовольчу безпеку та 

відповідь ЄС 
ПІДСУМКИ 
Окрім величезних людських втрат і руйнувань, неспровоковане вторгнення Росії в Україну — 
«житницю Європи» — спричинило проблеми з постачанням енергії та продовольства, 
посиливши вразливість існуючих продовольчих систем, які вже й без того ослаблені внаслідок 
змін клімату та пандемії COVID-19.  

Побоювання щодо безпрецедентної глобальної продовольчої кризи, схожої на кризу 
2007-2008 років або навіть гіршої за неї, дедалі зростають, посилюючи ефект доміно щодо 
безпеки, міграції та політичної нестабільності. Шок пропозиції, спровокований блокадою 
українського експорту, в поєднанні з рекордними рівнями цін на енергоносії та основні товари 
змусив декілька країн запровадити експортні обмеження, підживлюючи ринкові потрясіння та 
спекулятивні операції, що призвело до непередбачуваності світового постачання 
продовольства.  

Оскільки війна все ще триває, а ставки підвищуються, Росія все частіше використовує 
побоювання щодо нестачі продовольства як нову зброю у своїй гібридній війні, а з лютого 2022 
року продовольча безпека стала найважливішим питанням міжнародного політичного 
порядку денного.  

Реакція міжнародної спільноти, зокрема укладена за посередництва ООН і Туреччини угода 
про розблокування експорту з чорноморських портів, заспокоїла побоювання щодо 
неминучої широкомасштабної глобальної продовольчої кризи. Проте низка країн, які залежать 
від імпорту продовольства та продовольчої допомоги, залишаються дуже вразливими до 
нестабільності цін на продовольство та валютних курсів.   

Ця публікація оновлює та розширює попередній стислий огляд від квітня 2022 року. 

 

  
Пам’ятник дружині моряка в м. Одеса, Україна. 

У ЦЬОМУ БРИФІНГУ: 

 Масштаби розгортання глобальної кризи: 
чинники та поточний стан справ 

 Очікуваний вплив на продовольчу безпеку  
 EU policy responses 
 Позиція Європейського парламенту 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)729367
file://Tradluxsnva01/shared_ukraine/WEBSITE_UA/0178_T_EPRS%20Impact%20on%20global%20food%20security/1265608_EPRS-Briefing-733667-Russia-war-impact-global-food-security-FINAL-ForTrad_tcc.docx#_Toc115337550
file://Tradluxsnva01/shared_ukraine/WEBSITE_UA/0178_T_EPRS%20Impact%20on%20global%20food%20security/1265608_EPRS-Briefing-733667-Russia-war-impact-global-food-security-FINAL-ForTrad_tcc.docx#_Toc115337550
file://Tradluxsnva01/shared_ukraine/WEBSITE_UA/0178_T_EPRS%20Impact%20on%20global%20food%20security/1265608_EPRS-Briefing-733667-Russia-war-impact-global-food-security-FINAL-ForTrad_tcc.docx#_Toc115337552
file://Tradluxsnva01/shared_ukraine/WEBSITE_UA/0178_T_EPRS%20Impact%20on%20global%20food%20security/1265608_EPRS-Briefing-733667-Russia-war-impact-global-food-security-FINAL-ForTrad_tcc.docx#_Toc115337553


Масштаби розгортання глобальної кризи: чинники та 
поточний стан справ 
Військова агресія Росії проти України спричинила широке міжнародне занепокоєння 
глобальною продовольчою кризою, схожою або гіршою за ту, яка постала перед світом у 2007-
2008 роках. Росія та Україна є ключовими гравцями на світовому ринку сільськогосподарської 
продукції, які разом експортують майже 12 % харчових калорій, що продаються у всьому світі, 
і є провідними постачальниками основних сільськогосподарських товарів, зокрема пшениці, 
кукурудзи та соняшникової олії. Росія також є найбільшим у світі експортером добрив (див. 
Рисунок 1). Кілька регіонів сильно залежать від імпорту з цих двох країн для забезпечення 
основного продовольства: Росія та Україна сукупно постачають понад 50 % імпорту зернових 
до країн Північної Африки та Близького Сходу, а країни Східної Африки імпортують 72 % своїх 
зернових із Росії та 18 % з України. 

Рисунок 1. Глобальний експорт основних товарів:  частки Росії та України (2021 р.) 

 
Джерело даних: ПСО ООН (березень і квітень 2022 року); Контролер Інформаційної системи аграрного 
ринку (AMIS Market monitor). 

Умовні позначення на Рисунку 1: «Росія та Україна: частка експорту основних товарів за 2021 рік»; 
«Україна»; «Росія»; «харчові калорії, що продаються у всьому світі»; «пшениця»; «кукурудза»; «ячмінь»; 
«соняшникова олія»; «макуха соняшникова»; «біла риба (минтай)»; «проміжні продукти для мінеральних 
добрив»; «готові добрива» 

Протягом останніх восьми років проблеми голоду й недоїдання неухильно зростали, 
відкинувши назад прогрес, досягнутий за кілька десятиліть. Зміна клімату та пандемія COVID-19 
ще більше оголили виклики, які стоять перед глобальною продовольчою системою щодо 
забезпечення сталим продовольством дедалі більшої кількості населення. За даними 
Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ПСО ООН), кількість людей, які 
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постраждали від голоду, у 2021 році зросла до 828 мільйонів, що на 46 мільйонів більше 
порівняно з показниками 2020 року — найвищого рівня з 2014 року. Три супутні чинники, що 
виникли внаслідок військової агресії Росії, надалі матимуть негативний вплив на світове 
постачання продовольства:  

 значне скорочення експорту та виробництва товарів першої необхідності з країн, 
що воюють, переважно з України;  

 глобальний стрибок цін на продовольчі товари та ресурси, необхідні для 
виробництва сільськогосподарської продукції (добрива та енергія);  

 Міжнародні реакції на вищевказані чинники, які можуть або посилити наслідки 
кризи (переважно за допомогою неузгоджених протекціоністських чи 
спекулятивних заходів), або пом’якшити їх (з урахуванням уроків, отриманих із 
продовольчої кризи 2007-2008 років).  

Масштаби впливу війни на глобальне постачання продовольства та гострота подальшої 
продовольчої кризи значною мірою залежатимуть від тривалості самого конфлікту та розвитку 
кожного зі згаданих вище чинників, які, хоча вони взаємопов'язані, можна усунути окремо за 
допомогою конкретних політичних заходів, що призведе до різних сценаріїв розвитку подій.  

На момент написання статті ситуація дуже нестабільна та швидко розвивається. 

Порушення експорту та виробничих можливостей в Україні та 
Росії  
Шок пропозиції на агропромисловому ринку був спричинений серйозним зривом експорту 
зерна з України, яке переважно транспортувалося морським шляхом (95 %). Закриття 
Азовського моря для комерційних суден і подальша військова блокада чорноморських портів 
призвели до майже повної зупинки українського експорту з березня до середини серпня 2022 
року. Ініціативи щодо пошуку альтернативних сухопутних експортних коридорів відіграли 
важливу роль в організації вивезення частини цих товарів за межі території України та 
звільнення потужностей для зберігання нового врожаю, зокрема до зняття блокади в серпні 
2022 року (див. «Сприяння торгівлі — шляхи солідарності ЄС» нижче). Однак структурні 
логістичні виклики є очевидними, і загальний обсяг товарів, що експортуються сухопутним 
транспортом (від 1,5 до 3 тонн на місяць), ніколи не досягне обсягу, що транспортується 
морським шляхом (5 млн тонн на місяць). Транспортні витрати також є значно вищими. Крім 
того, у березні 2022 року Україна заборонила експорт низки харчових продуктів (жито, ячмінь, 
гречка, пшоно, цукор, сіль і м’ясо) до кінця 2022 року. Що стосується виробництва, то за 
прогнозами ПСО ООН, від 20 % до 30 % українських земель, зазвичай призначених для 
вирощування зернових, кукурудзи та соняшника, не дадуть урожаю наступного року. Прем’єр-
міністр України підтвердив, що врожай зернових в Україні у 2022 році буде на 20 % меншим, 
ніж у 2021 році. Начебто навмисне знищення інфраструктури та сільськогосподарських угідь 
російською армією все більше загрожує майбутнім врожаям в Україні.  

У Росії попри те, що серйозних втрат уже вирощеного врожаю не очікується, існує 
невизначеність щодо впливу війни на експорт. У середині березня 2022 року Росія 
призупинила експорт пшениці, кукурудзи та інших зернових до Вірменії, Казахстану та 
Киргизстану. Хоча санкції ЄС, накладені на Росію та Білорусь, не стосуються 
сільськогосподарської продукції, вони впливають на торгівлю (калійними) добривами з 
Білорусі. Можливі також контрсанкції з боку Росії та Білорусі, як це сталося у 2014 році. Росія 
вже забороняла експорт нітрату амонію та погрожувала введенням подальшої заборони на 
експорт добрив для «недружніх» країн (див. блок «Чи посилюють санкції ЄС продовольчу 
кризу?» нижче). Загалом, за оцінками Європейської комісії, для задоволення світових потреб у 
продовольстві в найближчому майбутньому знадобиться знайти заміну до 25 млн тонн 
пшениці.  
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Рівень інфляції продовольчих товарів і добрив  
Індекс продовольчих цін ПСО, який відстежує щомісячні зміни міжнародних цін на сировинні 
товари, відображає дедалі складнішу ситуацію: у лютому 2022 року він становив у середньому 
140,7 пункту, що є найвищим показником за всю історію, і на 3,1 пункту вище за попередній пік 
у лютому 2011 року. У лютому 2022 року ціни на продовольство в ЄС зросли на 5,6 % порівняно 
з лютим 2021 року. Протягом цього ж місяця торги соняшниковою олією та пшеницею 
відбувалися за майже рекордними цінами. Якщо соняшникову олію можна легко замінити 
іншими рослинними оліями, то пшеницю — ні, оскільки вона є основним продуктом 
харчування для понад 35 % населення світу. Брак можливості замінити пшеницю та відсутність 
різноманітності раціону, ймовірно, посилять тиск на ціни на пшеницю. Коли ринки почали 
поглинати шок пропозиції, а міжнародна реакція принесла певні результати, ціни на 
сільськогосподарську продовольчу продукцію почали стабільно знижуватися в березні та 
різко знижуватися з червня по серпень 2022 року, досягаючи рівнів, подібних до тих, що були 
до війни Росії проти України. Однак індекси споживчих цін на харчові продукти все ще не 
відбивають цього зниження, залишаючись під впливом рекордних витрат на енергоносії та 
несприятливих курсів валют.  

Від початку 2022 року ціни на добрива зросли майже на 30 % після торішнього стрибка на 80 %, 
здебільшого через підвищення цін на газ і нафту, різке зростання попиту та експортні 
обмеження. Прогнози свідчать про те, що така тенденція зберігатиметься. 

Турбулентність на міжнародних ринках 
Деякі країни, окрім Росії та України, вже запровадили або оголосили про свій намір 
запровадити певний контроль над експортом основних сільськогосподарських товарів. За 
перший місяць після початку військової агресії Росії кількість країн, які ввели обмеження на 
експорт продовольства, зросла з 3 до 16; до червня  2022 року було вже 22 країни.  

Аргентина та Єгипет (основні імпортери української та російської пшениці), Індія (перший у 
світі експортер рису та дев’ятий експортер пшениці), Індонезія, Молдова, Сербія та Туреччина 
вводять заборону на експорт основних сільськогосподарських культур. Щодо країн ЄС, 4 
березня 2022 року Угорщина оголосила про тимчасовий контроль експорту пшениці, жита, 
ячменю, вівса, кукурудзи, сої та соняшнику, вимагаючи попередньої реєстрації запланованих 
обсягів експорту та надаючи уряду пріоритет закупівлі цих товарів.  

Уроки, винесені з продовольчої кризи 2007-2008 років, свідчать, що протекціоністські 
торговельні обмеження були суттєвим фактором, який у той час призвів до зростання цін на 
пшеницю майже вдвічі, оскільки вони спричинили подальші викривлення ринку та посилили 
кризу. Поточні експортні обмеження мають вплив на майже 17 % калорій, які продаються у 
всьому світі, що можна порівняти з показниками в розпал кризи 2007-2008 років. 24 березня 
2022 року лідери країн «Великої сімки» оголосили про свою рішучість «уникати заборони на 
експорт та інших обмежувальних заходів у торгівлі», і це зобов’язання також підтримали члени 
Світової організації торгівлі (СОТ) у червні 2022 року, але без застосування заходів у відповідь. 
Члени СОТ також домовилися не застосовувати експортні обмеження до закупівель Світової 
продовольчої програми.  

Незалежна міжнародна група експертів зі сталого розвитку продовольчих систем IPES-Food 
зазначає, що таке швидке загострення цієї кризи спричинили наявні структурні недоліки 
продовольчої системи:  

 залежність від імпорту продовольства;  
 вузькоспеціалізоване виробництво, яке вимагає значних інвестицій, що 

ускладнює перехід до більш диверсифікованих фермерських систем («залежності 
від шляху»);  

 спекулятивний ринок зерна; а також  
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 взаємні та комплексні наслідки конфліктів, зміни клімату, бідності та відсутності 
продовольчої безпеки.   

Очікуваний вплив на продовольчу безпеку  
Вплив на продовольчу безпеку ЄС  
Хоча питання наявності продовольства наразі не стоїть на кону в ЄС, проте доступність 
продовольства для сімей із низьким рівнем доходу може бути під загрозою. Крім того, 
стратегічна залежність ЄС від низки ключових факторів виробництва вплине на 
сільськогосподарське виробництво ЄС. Країни ЄС значною мірою самі забезпечують себе 
ключовими сільськогосподарськими продуктами, а саме пшеницею та ячменем (нетто-
експортером яких є ЄС), а також кукурудзою та цукром. ЄС також самостійно забезпечується 
низкою продуктів тваринного походження: молочними та м’ясними продуктами, фруктами та 
овочами. Однак ЄС є суттєвим нетто-імпортером певних продуктів, які може бути важко 
замінити в короткостроковій перспективі, а саме соняшникової олії та морепродуктів. Крім 
того, криза виявила залежність ЄС від низки ключових імпортних ресурсів: енергії, кормів для 
тварин і кормових добавок, а також сільськогосподарських добрив.  

Вразливість ЄС до викривлень ринку при торгівлі добривами (як щодо цін, так і щодо 
експортних обмежень) може бути особливо гострою, оскільки добрива складають 18 % витрат 
на виробництво сільськогосподарських орних культур. Що стосується калійних добрив, то 
імпорт ЄС на 59 % покладається на Білорусь і Росію, тоді як 31 % імпорту азотних добрив (де 
основним визначальним чинником є ціна на природний газ) до країн ЄС надходить із Росії.  

З погляду доступності продовольства, інфляційний тиск непропорційно вплине на 
домогосподарства з низьким рівнем доходів, включно з біженцями, наражаючи їх на 
подальший ризик продовольчої незахищеності. За даними ПСО,1 загалом 6,9 млн людей у ЄС 
зазнали серйозної нестачі продовольства протягом 2016-2018 років, зважаючи на Шкалу 
сприйняття відсутності продовольчої безпеки (ШСВПБ). Пандемія підкреслила вразливість 
певних груп громадян ЄС, оскільки попит на продовольчі банки різко зріс. Це також виявило 
залежність домогосподарств з низьким рівнем доходу від програм соціальної допомоги, як-от 
пільгові шкільні обіди, для покриття їхніх потреб у харчуванні. У 2020 році 8,6 % населення ЄС 
не могли дозволити собі страви з м’ясом, рибою чи вегетаріанським еквівалентом кожного 
другого дня. 

Вплив на глобальну продовольчу безпеку  
За оцінками ПСО, війна Росії проти України може призвести у 2022-2023 роках до збільшення 
кількості людей, що недоїдають, на  7,6 млн до 13,1 млн осіб. За даними ООН, у травні 2022 року 
кількість людей, які відчувають гостру нестачу їжі, досягла 276 млн. В Україні, за оцінками 
Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП), «45 відсотків населення стурбовані тим, як 
забезпечити себе достатньою кількістю їжі». Конфлікт також має серйозний вплив на країни, 
що не входять до ЄС, які значною мірою покладаються на імпорт основних товарів і мають 
значну залежність від постачання з Росії та України. До них належать: Йорданія, Ємен, Ізраїль, 
Ліван і низка вразливих країн Африки (як-от Еритрея, Сомалі, Мадагаскар, Танзанія та Ефіопія) 
(див. дані ПСО, доступні онлайн). Інші африканські країни та країни, що розвиваються, є менш 
залежними від російських та українських зернових, але все одно є вразливими до 
нестабільності глобального ринку — зокрема, 77 країн, що розвиваються, є нетто-імпортерами 
харчових продуктів (NFIDCs). Перехід на інших експортерів призведе до додаткових витрат на 
товари та доставку. Використання місцевих продуктів, як-от плантан, вігна або маніок для 
заміни імпортних основних харчових продуктів передбачає зміну харчових звичок і моделей 
виробництва, що потребує часу.  
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Війна проти України також призводить до зростання цін на місцеву продукцію в третіх країнах, 
спричинене зростанням вартості добрив, енергії та, меншою мірою, насіння та пестицидів. 
Крім того, фермери в найбідніших країнах можуть скоротити виробництво харчових продуктів 
через неспроможність придбати добрива та інші ресурси. Вищі ціни та дефіцит також серйозно 
впливають на продовольчу допомогу вразливим країнам.  

Заходи ЄС у відповідь 
Гарантування продовольчої безпеки в ЄС 
Ситуація перед вторгненням Росії в Україну 
Продовольча безпека, яка визначається як доступ до достатньої, безпечної та поживної їжі для 
всіх, була однією з основних цілей спільної сільськогосподарської політики (ССП) ЄС із моменту 
набуття нею чинності в 1962 році, як це закріплено в Договорах (стаття 39 Договору про 
функціонування Європейського Союзу — ДФЄС). ССП забезпечує підтримку доходів, ринкові 
заходи та заходи розвитку сільської місцевості, щоб захистити фермерів і підвищити 
продуктивність сільського господарства, водночас захищаючи сільські ландшафти та довкілля. 
За 60 років ЄС розвинув свій потенціал для гарантування високого рівня продовольчої безпеки 
та самозабезпеченості завдяки послідовним реформам ССП, що допомогло йому стати одним 
із найбільш забезпечених харчовими продуктами регіонів у світі та перетворитися з нетто-
імпортера продовольства на експортера агропродовольчої продукції номер один у світі. 
Остання реформа ССП, офіційно ухвалена 2 грудня 2021 року після трьох років обговорень, 
набуде чинності в січні 2023 року та охопить заходи ССП до 2027 року. Реформа запроваджує 
нову модель надання послуг, що передбачає перехід від відповідності до результативності й 
ефективності, а також новий розподіл обов’язків між ЄС та державами-членами з поновленим 
наголосом на екологічній ефективності та стійкості. Державам-членам ЄС необхідно було до 
січня 2022 року представити Європейській комісії свої національні стратегічні плани, тобто 
своє бачення того, як вони мають намір використовувати, керувати та контролювати 
інструменти та важелі ССП для досягнення амбітних цілей ССП. Спільна рибна політика (СРП) 
була запущена в 1983 році як структурна політика для регулювання ринку рибної продукції та 
доступу до рибальських вод, а також для модернізації рибальських флотів ЄС. Згодом до неї 
було додано цілі збереження та управління рибними ресурсами у водах ЄС і в ширшому 
контексті міжнародних угод про рибальство. У той час як ССП і СРП регулюють первинне 
виробництво, що є першим етапом у забезпеченні доступності харчових продуктів, інші 
політичні заходи та інструменти сприяли посиленню решти аспектів продовольчої безпеки ЄС. 
Загальним регламентом продовольчого законодавства, оновленим у 2019 році, 
встановлюються загальні принципи, вимоги та процедури, пов’язані з ухваленням рішень ЄС 
щодо безпечності харчових продуктів і кормів, і засновується Європейське агентство з 
продовольчої безпеки (EFSA) як незалежний науково-консультативний та моніторинговий 
орган. Фонд європейської допомоги найбільш знедоленим (FEAD) підтримує дії країн ЄС щодо 
надання їжі та базової матеріальної допомоги найбільш знедоленим.  
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20 травня 2020 року Єврокомісія оприлюднила «Стратегію «Від лану до столу» для 
справедливої, здорової та екологічно чистої продовольчої системи», кінцевою метою якої є 
перетворення продовольчої системи ЄС на глобальну модель сталості на всіх етапах ланцюга 
створення вартості. Стратегія встановлює амбітні цілі сталого розвитку, яких потрібно досягти 
до 2030 року, шляхом зменшення: використання пестицидів і ризиків від них на 50 %; 
використання добрив не менше ніж 20 %; продажу протимікробних препаратів, що 
використовуються для фермерських тварин і аквакультури, на 50 %; та відведення 25 % 
сільськогосподарських угідь під органічне землеробство. Однак у 2020 році коронавірусна 
криза сколихнула глобальні ланцюги постачань продовольства. Продовольча система ЄС 
виявилася стійкою завдяки низці галузевих, національних і зовнішньополітичних заходів ЄС. 
Проте цей збій пролив світло на деякі структурні недоліки в ланцюгу постачання 
продовольства в ЄС, а також на доступність безпечної та здорової їжі в самому ЄС. Отже, 
продовольча безпека в ЄС стала пріоритетом, і в листопаді 2021 року Єврокомісія представила 
своє повідомлення про «план на випадок непередбачених обставин для забезпечення 
постачання продовольства та продовольчої безпеки під час кризи», що є одним із заходів, 
передбачених стратегією «Від лану до столу» (див. вставку нижче). У тому ж ключі французьке 

головування в Раді ЄС (січень-червень 2022 р.) підкреслило суверенітет і продовольчу 
самозабезпеченість як одну з головних цілей своєї програми в сільськогосподарському 
секторі.  

Нові зобов’язання з початку війни Росії проти України 
Через неспровоковане вторгнення Росії в Україну питання продовольчої безпеки незмінно 
залишається головним питанням на політичному порядку денному ЄС. Версальська 
декларація, ухвалена лідерами ЄС у березні 2022 року, закликала Європейську комісію 
представити варіанти розв’язання проблеми зростання цін на продовольство та сировину та 
посилити глобальну продовольчу безпеку в контексті російської війни. Єврокомісія швидко 
представила пакет заходів, включений у повідомлення від 23 березня 2022 року про «Захист 

План ЄС на випадок надзвичайних ситуацій щодо постачання продовольства і 
продовольчої безпеки та Європейський механізм готовності та відповіді на кризи 
продовольчої безпеки 

Цей план на випадок надзвичайних ситуацій, який є ключем до покращення готовності ЄС, 
передбачає спільний підхід між усіма державними та приватними сторонами в ланцюгу постачання 
продовольства. З приватного сектору це фермери, рибалки, виробники аквакультури, виробники 
харчових продуктів, трейдери та роздрібні торговці, а також транспортний та логістичний сектори. 
ЄС, національні та регіональні органи влади також відіграватимуть центральну роль у цьому плані. 
Сам план буде представлено Європейським механізмом готовності та відповіді на кризи 
продовольчої безпеки (EFSCM); постійна платформа, координована Європейською комісією, яка 
включає державні органи держав-членів ЄС і спирається на спеціальну групу експертів (Експертна 
група EFSCM). EFSCM, який об’єднує представників і суб’єктів із держав-членів ЄС і деяких країн, що 
не входять до ЄС, з усіх етапів харчового ланцюга, уперше зібрався 9 березня 2020 року, а наступне 
засідання було проведено 23 березня 2020 року. Група збирається періодично, а у випадку кризи — 
у дуже стислі строки й так часто, як це необхідно. 

Експертна група зосереджена на конкретних видах діяльності та комплексі заходів, які мають бути 
виконані в період із середини 2022 до 2024 року: 

 картографування вразливих місць та критичної інфраструктури ланцюга постачання 
продовольства, включно з структурними питаннями;  

 прогнозування, оцінка ризиків і моніторинг: підвищення готовності шляхом використання 
наявних даних (зокрема про погоду, клімат, ринки);  

 координація, співпраця та комунікація: обмін інформацією, передовим досвідом, 
національними планами на випадок надзвичайних ситуацій; розробка рекомендацій щодо 
подолання кризових ситуацій; координація та співпраця з міжнародною спільнотою. 

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-farm-to-fork-strategy
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-farm-to-fork-strategy
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan_en
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1746-692X.12300
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/coronavirus-response_en
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1746-692X.12300
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_5903
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/media/qh4cg0qq/en_programme-pfue-v1-2.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/11/the-versailles-declaration-10-11-03-2022/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/11/the-versailles-declaration-10-11-03-2022/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_1963
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=3829
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=3829


продовольчої безпеки та посилення стійкості продовольчих систем», зокрема коротко- та 
середньострокові пропозиції щодо підвищення продовольчої безпеки в ЄС та третіх країнах, 
зокрема в самій Україні. Основні дії на рівні ЄС та держав-членів (детальніше у вставках нижче) 
можуть бути проведені за допомогою наявних інструментів без додаткових законодавчих змін. 
Паралельно Єврокомісія оголосила про відкладення двох довгоочікуваних законодавчих 
пропозицій Зеленого курсу: щодо перегляду Директиви про стале використання пестицидів 
(SUD), остання версія якої була подана в червні 2022 року, і щодо цілей відновлення природи 
в ЄС. Комісія також висунула пакет антикризових заходів для підтримки секторів рибальства та 
аквакультури ЄС у контексті вторгнення Росії в Україну.   

Пакет заходів, оголошений Комісією 23 березня 2022 року, був негайно підтриманий 
Європейською радою на її засіданні 24-25 березня 2022 року, а також згодом Радою з питань 
сільського господарства та рибальства. Ці заходи знайшли широку підтримку з боку великої 
кількості зацікавлених сторін та організацій громадянського суспільства, за помітним 
винятком більшості екологічних громадських організацій. Основним предметом обговорення 
є визначення того, чи має прагнення до негайного підвищення продуктивності харчової 
промисловості означати принесення в жертву амбіцій ЄС щодо сталого розвитку, викладених 
у Зеленому курсі та ініціативі «Від лану до столу». Позиція Єврокомісії полягає в тому, що 
сталість і продовольча безпека нерозривно пов’язані, і тому їх можна й потрібно досягати 
одночасно.  

Захист продовольчої безпеки та посилення стійкості продовольчих систем: рівень 
ЄС 

 пакет у розмірі 500 млн євро, у тому числі мобілізація резервних фондів ССП, для фермерів 
ЄС, які найбільше постраждали від кризи, ця сума може бути збільшена до 1,5 млрд євро через 
національні пакети держав-членів; 

 заходи ринкової безпеки для підтримки конкретних ринків (наприклад, сектору свинини) та 
підвищення рівня авансів прямих платежів пізніше у 2022 році; 

 нова самостійна тимчасова антикризова основа (ТАКО) для державної допомоги; 
 можливість для держав-членів ЄС відступити від певних екологічних зобов’язань у 2022 році, 

залучити додаткові сільськогосподарські землі у виробництво (використання перелогових 
земель для екологічних напрямів діяльності);  

 збереження єдиного ринку ЄС, уникнення експортних обмежень і заборон; 
 надання підтримки через Фонд європейської допомоги найбільш знедоленим (FEAD) через 

заходи країн ЄС щодо забезпечення їжею та/або надання основної матеріальної допомоги 
найбільш нужденним; 

 можливість для держав-членів ЄС застосовувати знижені ставки податку на додану вартість і 
заохочувати суб’єктів господарювання стримувати роздрібні ціни. 

Основне джерело: COM(2022) 133, 23 березня 2022 р. 

 

У ССП на 2023-2027 роки державам-членам ЄС надане керівне місце в питаннях розробки та 
впровадження своїх національних стратегічних планів (НСП) ССП, що погоджені з 
Єврокомісією. У своєму повідомленні від 23 березня 2022 року Єврокомісія вже оголосила про 
більшу гнучкість у перегляді НСП з метою їх кращої адаптації до актуальних потреб і закликала 
держави-члени ЄС використовувати це для підвищення загальної стійкості продовольчої 
системи (див. вставку нижче). 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/730353/EPRS_BRI(2022)730353_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4668
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2408
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2022-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2022/04/07/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2022/04/07/
https://www.copa-cogeca.eu/Archive/Download?id=3976517&fmt=pdf
https://www.arc2020.eu/food-security-communication-some-key-aspects/
https://www.agri-pulse.com/articles/17449-war-in-ukraine-drives-eu-to-flip-the-script-on-production-versus-conservation
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/special_report/food-security-in-times-of-crisis/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2022.131.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2022:131I:TOC
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/income-support/greening_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2022:133:FIN
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans_en#publishednationalstrategicplans


Захист продовольчої безпеки та посилення стійкості продовольчих систем: 
держави-члени ЄС 

Комісія закликає держави-члени:  

1. Використовувати нові стратегічні плани ССП, щоб визначити пріоритетність інвестицій, які 
зменшують залежність від газу, палива та ресурсів, а саме: від пестицидів та добрива, шляхом:  

 інвестування в стале виробництво біогазу, зменшення залежності від російського газу. 
 Інвестування в точне землеробство, зменшення залежності від синтетичних і мінеральних 

добрив, а також хімічних пестицидів. 
 Підтримки вуглецевого землеробства, зменшення викидів парникових газів і забезпечення 

вищих доходів для фермерів. 
 Підтримки агроекологічних методів, зменшення залежності від хімічних речовин і 

гарантування тривалої продовольчої безпеки. 
2. Забезпечувати ефективність та охоплення систем соціального захисту й доступ до основних послуг 
для тих, хто їх потребує.  

Основне джерело: COM(2022) 133, 23 березня 2022 р. 

Відповідь на глобальну продовольчу небезпеку  
Згідно з багатьма аналізами, серйозний вплив війни в Україні на глобальну продовольчу 
безпеку знову підкреслює давно назрілу потребу в реформуванні продовольчої системи 
загалом. Реакція ЄС на глобальну продовольчу небезпеку в основному бере до уваги недоліки 
глобальної продовольчої системи (див. розділ «Вплив на глобальну продовольчу безпеку» 
вище) з його давнім зобов’язанням забезпечувати доступ кожного до недорогого, безпечного, 
достатнього і поживного продовольства, закріпленим в рамках політики ЄС, щоб допомогти 
країнам, що розвиваються, розв’язати проблеми продовольчої безпеки 2010 року. Це 
зобов’язання було підтверджено у висновках Ради ЄС від 31 травня 2021 року щодо 
пріоритетів ЄС стосовно продовольчої безпеки.  

Зусилля ЄС щодо реагування на глобальну продовольчу небезпеку після війни Росії проти 
України узгоджуються з цим зобов’язанням. Спираючись на зовнішньополітичні аспекти 
повідомлення Єврокомісії від 23 березня 2022 року, 20 червня 2022 року Рада ЄС 
запропонувала скоординовані дії ЄС і держав-членів («Відповідь Team Europe») у чотирьох 
напрямах:  

 солідарність через надзвичайну допомогу та механізм забезпечення доступності 
їжі; 

 прискорення трансформації продовольчої системи для розвитку сталого 
виробництва та посилення стійкості; 

 сприяння торгівлі українськими сільськогосподарськими товарами, а також 
харчовими продуктами та добривами в усьому світі;  

 посилення співпраці в рамках багатосторонніх форумів.  

Солідарність 
До початку війни проти України ЄС пообіцяв виділити понад 2,5 млрд євро на міжнародну 
співпрацю у сфері харчування на 2021-2024 роки. Програма екстреної підтримки ЄС для 
України вартістю 332 млн євро спрямована на забезпечення доступу України до основних 
товарів і послуг та підтримку її сільськогосподарського сектору. На зустрічі міністрів 
закордонних справ країн G20 8 липня 2022 року Верховний представник ЄС / заступник Голови 
Єврокомісії (верховний представник ЄС / віцеголова ЄС) Жозеп Боррель пообіцяв, що «ЄС 
мобілізує понад 7 млрд євро до 2024 року для гарантування глобальної продовольчої 
безпеки».  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2022:133:FIN
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/global-food-nutrition-security/war-ukraine-global-food-security_en
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)696208
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52010DC0127&qid=1637764244216
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9335-2021-INIT/en/pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)696208
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)698894
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2022:133:FIN
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10066-2022-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6644
https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-assistance-ukraine_en
https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-assistance-ukraine_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/g20-speech-high-representativevice-president-josep-borrell-session-%E2%80%98addressing-food-and-energy_en


Повідомлення Єврокомісії від 23 березня 2022 року визначає заходи зовнішньої політики, 
спрямовані на:  

 надання Україні гуманітарної допомоги, у тому числі продовольчої, та підтримки її 
сільськогосподарського та рибного секторів у тісній співпраці з міжнародними 
партнерами; 

 моніторинг та аналіз цін на продовольство та рівень продовольчої безпеки з іншими 
глобальними гравцями;  

 підтримка третіх країн у створенні стійких та сталих сільськогосподарських і водних 
харчових систем; 

 надання макроекономічної підтримки країнам із низьким рівнем доходу, які найбільше 
постраждали від зростання цін на харчові продукти; Єврокомісія та Рада ЄС також 
зобов’язуються сприяти перегляду механізмів скорочення або рефінансування боргу для 
країн із великою заборгованістю; 

 запобігання обмеженню експорту продовольчих товарів.  

ЄС та його країни-члени пообіцяли виділити додаткове фінансування, щоб допомогти 
найбільш постраждалим регіонам подолати наслідки війни Росії проти України для їхньої 
продовольчої безпеки: 

 225 млн євро країнам Південного сусідства; 
 1 млрд євро країнам регіонів Сахель і озера Чад;  
 600 млн євро країнам Сомалійського півострова. 

З Європейського фонду розвитку (позабюджетний фонд, діяльність якого припинено із січня 
2022 року, але який усе ще має резерви), 600 млн євро буде виділено країнам Африки на 
південь від Сахари, Карибського басейну та Тихоокеанського регіону. Цей внесок буде 
розподілено між кількома напрямами відповіді ЄС:  

 гуманітарна допомога (150 млн євро); 
 підтримка інвестицій у стале виробництво харчових продуктів та стійкі 

продовольчі системи (350 млн євро); 
 100 млн євро Трастовому фонду скорочення бідності та зростання (PGRT) 

Міжнародного валютного фонду, який надає позики за нульовою ставкою 
країнам із низьким рівнем доходу.  

Виробництво, стійкість і трансформація продовольчої системи 
Інструментарій ЄС допомагає боротися з недоїданням у третіх країнах і оптимізує гуманітарну 
допомогу та програми розвитку, оскільки часто поєднує пряме забезпечення поживними 
продуктами та надання підтримки за національними програмами харчування. Щоб підвищити 
стійкість до продовольчих криз, ЄС підтримує дрібних фермерів, які в середньому керують 
80 % ферм і 30-40 % земель у країнах із низьким доходом і доходом нижче середнього рівня. 
ЄС сприяє впровадженню сталих методів сільського господарства та раціонів харчування, 
адаптованих до місцевих умов. Наприклад, на саміті ЄС — Африканський Союз у лютому 2022 
року було оголошено про партнерство для збільшення виробництва білків рослинного 
походження в Африці. Новий інвестиційний пакет «Global Gateway» щодо стійких харчових 
систем підтримуватиме це партнерство.  

Єврокомісія допомагає Україні переглянути її стратегію продовольчої безпеки, щоб 
пом’якшити наслідки війни, надаючи підтримку фермерам і обслуговуючи транспортні та 
складські потужності. Це може ґрунтуватися на наявних інструментах моніторингу та 
ініціативах ЄС щодо готовності до кризи та адаптації, як-от ініціатива «Розумні інновації 
розвитку через дослідження в сільському господарстві» (DeSIRA). 
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ЄС та його держави-члени також ініціювали або підтримують міжнародні ініціативи щодо 
подолання впливу війни Росії проти України на продовольчу безпеку (див. розділ 
«Багатосторонність» нижче).  

Сприяння торгівлі — шляхи солідарності ЄС  
У контексті війни Росії проти України Голова Єврокомісії закликала продовжити світовий 
експорт продовольства, а ЄС вжив заходів для полегшення транзиту товарів між Україною та 
ЄС. Це включає призупинення мит ЄС на весь український експорт. У квітні 2022 року 
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) збільшив свої заходи щодо спрощення 
торгівлі для України на 100 млн євро (до 330 млн євро у 2022 році), частково спрямовані на 
торгівлю харчовими продуктами.  

Щоб допомогти Україні обійти блокаду українських морських портів російською армією та інші 
порушення ланцюга постачання, 12 травня 2022 року Європейська комісія запустила ініціативу 
ЄС «Шляхи солідарності», яка сприяє експорту української сільськогосподарської продукції до 
третіх країн через сухопутні маршрути ЄС та морські порти та закликає держави-члени ЄС та 
зацікавлені сторони:  

 визначити пріоритети та прискорити перевантаження (необхідні через різницю 
характеристик колій) українського експорту на кордонах шляхом надання більшої 
кількості часових проміжків і додаткових вагонів і вантажівок; 

 гнучко підходити до транзитних українських товарів у митних операціях; 
 забезпечити тимчасові склади для українського експорту до третіх країн.  

Засідання Європейської ради 30-31 травня 2022 року запросило країни-члени ЄС взяти 
активну участь у створенні цих шляхів солідарності. Єврокомісія встановила механізми, щоб 
узгодити пропозиції держав-членів ЄС щодо транспортних засобів і складів із потребами. ЄС 
також домовився про полегшення транскордонних автомобільних вантажних перевезень між 
Україною та Молдовою. Шляхи солідарності мають допомогти українському зерну дістатися до 
країн, які його найбільше потребують, і звільнити вкрай необхідний простір для зберігання 
наступного врожаю. Понад 10 млн тонн зерна та іншої продукції було вивезено з України від 
початку ініціативи.  

ЄС привітав розпочату 22 липня 2022 року за посередництва ООН і Туреччини Чорноморську 
зернову ініціативу, яка сприяє безпечному судноплавству з чорноморських портів для 
експортних суден, що перевозять зерно, супутні харчові продукти та добрива. ЄС розглядає 
угоду щодо цієї ініціативи як ключовий елемент для подальшої нормалізації ринків і 
зменшення побоювань глобальної продовольчої кризи. Станом на 14 вересня 2022 року з 
портів України вийшли 136 суден із 3 млн тонн зерна та продовольства, 27 % з яких було 
відправлено до країн із низьким доходом і країн із доходом нижче середнього рівня.2 Хоча 
довоєнних обсягів експорту (понад 4 млн тонн зерна) усе ще не вдалося досягнути, обидві 
ініціативи можуть збільшити обсяги експорту.3 
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Чи посилюють санкції ЄС продовольчу кризу?  

Російська влада стверджує, що саме відмова України розмінувати свої порти та санкції Заходу 
посилюють продовольчу кризу, а не блокади та руйнування, які здійснює Росія в Україні. Влада ООН, 
ЄС і США неодноразово підкреслює, що санкції не стосуються російських харчових продуктів і 
добрив, і Союз експортерів зерна РФ нібито визнає цей факт. Тому Росія звинувачує в цьому 
відключення російських банків від міжнародної системи передачі фінансових даних SWIFT, що 
ускладнює сплату за російські харчові продукти. Голова Африканського Союзу Макі Салл також 
висловив цю думку. Однак існують альтернативні транскордонні платіжні системи.   

Санкції ЄС застосовуються лише в межах юрисдикції ЄС і держав-членів і не заважають державам-
членам ЄС надавати доступ російським перевізникам харчових продуктів і добрив до своєї території. 
Однак судноплавні компанії та страховики можуть вирішити уникати будь-яких постачань із Росії, 
включно з продовольством і добривами, через побоювання щодо недотримання санкційного 
режиму. Інші побічні ефекти включають зниження потоків грошових переказів із Росії та 
налаштування Росії та третіх країн проти ініціатив ЄС. Це змусило деяких аналітиків закликати до 
пом’якшення санкцій, а ЄС звернутися до третіх країн, щоб оцінити реальні труднощі, з якими вони 
стикаються через санкції ЄС проти Росії. 

Багатосторонність 
Дії ЄС щодо подолання проблем продовольчої безпеки вже давно базуються на 
багатосторонній співпраці та прозорості ринку. Європейська комісія нещодавно оголосила 
про участь у восьми глобальних коаліціях із продовольчої безпеки та харчування, які 
об’єднують різноманітні зацікавлені сторони, з метою трансформації глобальних 
продовольчих систем і просування стратегії «Від лану до столу». Крім того, ЄС є активним 
членом Системи інформаційного забезпечення ринків сільськогосподарської продукції (AMIS), 
міжвідомчої платформи для підвищення прозорості продовольчого ринку та політичного 
реагування на продовольчу безпеку, що була запущена у 2011 році міністрами сільського 
господарства країн G20 як реагування на стрибки світових цін на продовольство у 2007-2008 і 
2010 роках. 

Від самого початку війни ЄС засудив «кричущі порушення Росією Статуту ООН, міжнародного 
права та прав людини». У травні 2022 року Європейська рада знову закликала до 
скоординованої глобальної відповіді щодо гарантування продовольчої безпеки. З цією метою 
ЄС розробив або взяв участь у кількох багатосторонніх ініціативах щодо продовольчої 
безпеки.  

24 березня 2022 року Франція, яка головує в Раді, заснувала Місію з питань стійкості 
продовольства та сільського господарства (FARM). У координації з країнами «Великої сімки» та 
Африканським Союзом FARM має на меті моніторинг торгівлі на сільськогосподарських 
ринках, підтримку сільськогосподарського потенціалу України та найбільш постраждалих 
країн, а також подолання впливу очікуваного зниження рівня виробництва на найбільш 
вразливі країни.  

ЄС також підтримує Групу ООН із глобального реагування на кризи (GCRG), дипломатичну 
спробу запропонувати напрями діяльності всім країнам ООН, приватному сектору, 
громадянському суспільству та філантропам. Групу CGRG очолює Генеральний секретар ООН 
Антоніу Гутерреш, а її учасниками є шість глав держав і урядів, у тому числі двоє з ЄС: прем’єр-
міністр Данії Метте Фредеріксен і канцлер Німеччини Олаф Шольц.  

На зустрічі міністрів розвитку країн G7 у Берліні 18-19 травня 2022 року було створено 
Глобальний альянс із продовольчої безпеки (GAFS), якому на саміті G7 у замку Ельмау 
(Німеччина) 26-28 червня 2022 року було обіцяно додаткове фінансування. GAFS забезпечить 
координацію заходів допомоги Світового банку, країн G7, ЄС та інших зацікавлених сторін, а 
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також довгострокової політики для подолання впливу війни на глобальну продовольчу 
безпеку.4  

Рішучість щодо скоординованих дій було підтверджено під час Саміту лідерів із глобальної 
продовольчої безпеки (за підтримки ЄС, Африканського Союзу, Німеччини, Іспанії, Колумбії, 
Індонезії, Нігерії та Сполучених Штатів) 20 вересня 2022 року, який відбувся паралельно з 
Генеральною Асамблеєю ООН. ЄС та всі його держави-члени схвалили Дорожню карту 
глобальної продовольчої безпеки — Заклик до дії та зобов’язалися разом з іншими 
державами-членами ООН робити нові фінансові пожертви та пожертви в натуральній формі, а 
також утримуватися від обмежувальних ринкових заходів. Заклик до дії також передбачає 
короткотермінові заходи, а саме: збільшення виробництва добрив, і довгострокові ініціативи 
щодо створення «сталих і стійких сільськогосподарських секторів та продовольчих систем».  

Позиція Європейського парламенту  
У численних резолюціях Європейський парламент висловлював стурбованість процесом 
розв’язання проблеми продовольчої безпеки в третіх країнах, зокрема в рамках співпраці з 
Африкою. Передусім це передбачає підтримку надання базових послуг, у тому числі 
забезпечення продовольчої безпеки, із залученням місцевих громад. У своїй резолюції щодо 
стратегії «Від лану до столу» парламент наголосив на необхідності створення продовольчих 
систем, здатних забезпечити достатню кількість доступної та безпечної їжі для всіх. Парламент 
підкреслив, що «швидке зростання кількості населення, зміна клімату, дефіцит природних 
ресурсів і зміна моделей споживання» ще більше заважають досягненню Цілі сталого розвитку 
ООН «Нульовий голод» (ЦСР 2). У своїй доповіді щодо резолюції Парламентський комітет із 
питань розвитку (DEVE) закликав до комплексного впровадження стратегії «Від лану до столу», 
враховуючи потреби найбільш знедолених, особливо в районах, які постраждали внаслідок 
конфлікту.  

24 березня 2022 року Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка закликає до 
«термінового плану дій ЄС щодо гарантування продовольчої безпеки всередині та за межами 
ЄС у контексті російського вторгнення в Україну». Велика кількість пропозицій 
Європарламенту щодо підтримки фермерів і споживачів ЄС узгоджується з повідомленням 
Єврокомісії від 23 березня 2022 року щодо гарантування продовольчої безпеки. 
Європарламент закликав Єврокомісію розглянути додаткові заходи, як-от розширення 
надзвичайних заходів розвитку сільської місцевості у зв’язку з COVID-19 з метою розв’язання 
проблем ліквідності фермерів. Цю пропозицію підтримали 12 держав-членів ЄС у Раді ЄС. У ній 
наголошується, що європейську стратегічну автономію в харчовому, кормовому та 
сільськогосподарському секторах необхідно зміцнити відповідно до цілей Зеленого курсу. 
Однак у ній зазначено, що цілі, викладені в рамках стратегії «Від лану до столу» та стратегії 
біорізноманіття, необхідно проаналізувати на основі комплексної оцінки впливу продовольчої 
безпеки ЄС і ситуації в сусідніх країнах, стверджуючи, що першочерговим пріоритетом є 
недопущення дефіциту продовольства. Європарламент також застерігає від спекулятивної 
поведінки на ринку продовольства. Європарламент закликає до створення безпечних 
продовольчих коридорів до та з України для надання допомоги та транспортування товарів, а 
також до прямої та невідкладної підтримки України насінням, паливом, добривами для 
підтримки її сільськогосподарського виробництва. Він також пропонує використовувати 
резерви бюджету ЄС для екстреної допомоги з метою збільшення підтримки Всесвітньої 
продовольчої програми.  

Наголошуючи на тому, що право на харчування є правом людини, у своїй резолюції від 6 липня 
2022 року щодо гарантування продовольчої безпеки в країнах, що розвиваються, 
Європейський парламент «наполегливо закликає ЄС надавати пріоритет продовольчій 
безпеці, захисту біорізноманіття та сталому сільському господарству у своїх програмах 
міжнародного розвитку разом із країнами-партнерами». У пропозиції висловлюється 
стурбованість Європарламенту залежністю країн, що розвиваються, від імпорту 
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продовольства, зокрема продуктів з України та Росії, а також від «пільгових продуктів ЄС». 
Резолюція підкреслює нагальну потребу допомогти країнам, що розвиваються, досягти 
«продовольчого суверенітету». Це передбачає підтримку збереження місцевих генетичних 
ресурсів рослин і дослідження та впровадження цільових показників щодо місцевих раціонів і 
цільових показників харчування за тісної участі місцевих зацікавлених сторін, особливо 
дрібних фермерів.  
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4  Інформаційна мережа продовольчої безпеки (FSIN), що фінансується ЄС і Агентством США з міжнародного 
розвитку, і Глобальна мережа з боротьби з продовольчими кризами (GNFC), започаткована ЄС, ФАО та 
Всесвітньою продовольчою програмою (WFP) у 2016 році також сприяла міжнародним дослідженням харчових 
продуктів та інформувала про продовольчу політику на основі досліджень. ЄС також підтримує CGIAR, 
міжнародну дослідницьку мережу зі стійких продовольчих систем і боротьби з голодом. 
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