Komisárka Boelová sa zameriava na politické nástroje pre potravinovú
bezpečnosť
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Biopalivá, geneticky modifikované plodiny a otvorená obchodná politika budú podľa
komisárky Boelovej kľúčovými nástrojmi na zabezpečenie toho, aby európska potravinová
bezpečnosť odolala finančnej kríze.
Na konferencii o potenciálnom dopade globálnej ekonomickej krízy na potravinovú
a environmentálnu bezpečnosť EÚ v Bruseli v marci tohto roku komisárka Boelová
zdôraznila, že poľnohospodárstvo využíva ochranu prostredníctvom podpory, ktorá nie je
prístupná iným odvetviam – a to vo forme priamych platieb, trhových nástrojov
a financovania rozvoja vidieka.
Povedala, že nechce farmárov úplne „izolovať od tvrdosti trhu“ a odvetvie musí pokračovať
v reštrukturalizácii, aby držalo krok s meniacim sa trhom. Ak by bolo poľnohospodárstvo
príliš nechránené, mohlo by to znamenať „hazardovanie“ s bezpečnosťou našich
potravinových zásob a nášho životného prostredia.
Odvetvie mlieka postihla kríza
Komisárka uviedla, že odvetvie mlieka sa nachádza v kríze a v súčasnom období rieši výrazný
pokles cien. Komisia na to v januári reagovala opätovným zavedením exportných refundácií
na sušené plnotučné a sušené odstredené mlieko, ako aj na maslo a syr. Bolo to po prvýkrát za
posledných 18 mesiacov, keď boli uplatnené subvencie na export z EÚ.
Politika bezpečnostnej siete
Komisárka uviedla, že spoločná poľnohospodárska politika musí zabezpečiť vhodný druh
bezpečnostnej siete, ktorá bude chrániť pred reálnou krízou a umožní slobodné reagovanie na
trh. Farmári by mali byť stimulovaní k starostlivosti o životné prostredie a k adaptácii na
zmenu klímy a jej dôsledky ako sú sucho, nedostatok vody a extrémne počasie.
Zdôraznila, že zmeny zavedené v rámci „kontroly stavu“ SPP, ktoré zabezpečujú mimoriadne
financovanie boja s výzvami zmeny klímy, manažmentu vody, obnoviteľnej energie
a biodiverzity, pomôžu farmárom riešiť tieto problémy.
Udržateľné biopalivá a genetické modifikácie
Európska únia sa musí zamerať na obnoviteľné zdroje energie. Biopalivá budú mať čoraz
väčší podiel na energetických zdrojoch Európy. Dodala, že základom bude vytvorenie
správnych kritérií udržateľnosti pre produkciu biopalív.
K otázke genetických modifikácií povedala: „Musíme schvaľovať len také GM, ktoré sú
bezpečné pre ľudí, zvieratá a životné prostredie. Ale buďme otvorení tomu, čo nám môžu
genetické modifikácie poskytnúť, ako napríklad geneticky modifikované plodiny, ktoré sú
odolnejšie voči teplu alebo suchu“.

Voľný prístup na trh
Komisárka dodala, že počas potravinovej cenovej krízy v minulom roku bolo jasné, že
„trhové obmedzenia trh znervózňujú a zhoršujú naše problémy“. Preto musí trh fungovať za

takých podmienok, aby sa odstránili problémy v zásobovaní a aby boli rozvojové krajiny
stimulované k zvýšeniu poľnohospodárskej produkcie.

