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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно веригата за доставка на материали за земеделските стопанства:  
структура и последици
(2011/2114(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид своята резолюция от 23 юни 2011 г. относно Общата 
селскостопанска политика през 2020 г.: подготовка за бъдещите предизвикателства 
в областта на хранителното снабдяване, природните ресурси и териториалния 
баланс1,

– като взе предвид своята резолюция от 7 септември 2010 г. относно справедливите 
доходи за земеделските производители: по-добре функционираща верига на 
предлагането на храни в Европа2,

– като взе предвид своята резолюция от 8 март 2011 г. относно недостига на протеин в 
ЕС: намиране на решение на един отдавна съществуващ проблем? 3,

– като взе предвид предварителния доклад на ОИСР от май 2011 г. относно
„Екологосъобразна стратегия за растеж в областта на храните и селското 
стопанство“4,

– като взе предвид данните на Евростат относно индексите на цените за средствата за 
производство на селскостопанска продукция (производствени цени) 5 ,

– като взе предвид третото прогнозно проучване на Постоянния комитет за 
изследвания в областта на селското стопанство към Европейската комисия (SCAR) 
относно „Устойчиво потребление и производство на храни в свят на ограничени 
ресурси“ (февруари 2011 г.) 6

– като взе предвид общия доклад „Селско стопанство на кръстопът“ на 
Международната оценка на селскостопанските науки и технологии за развитие 
(IAASTD),

– като взе предвид доклада на Съвместния изследователски център от 2008 г., 
озаглавен  „Системи за селскостопанска дейност, използващи малки количества 
материали: възможност за развитие на устойчиво селско стопанство“7

– като взе предвид Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 година за създаване на рамка за действие на Общността за 
постигане на устойчива употреба на пестициди,

                                               
1 Приети текстове, P6_TA(2011)0297.
2 Приети текстове, P6_TA(2010)0302.
3 Приети текстове, P6_TA(2011)0084.
4 http://www.oecd.org/dataoecd/38/10/48224529.pdf
5 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
6 http://ec.europa.eu/research/agriculture/conference/pdf/feg3-report-web-version.pdf
7 http://agrienv.jrc.ec.europa.eu/publications/pdfs/LIFS_final.pdf
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– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони 
(A7-0000/2011),

А. като има предвид, че голямото непостоянство при цените на селскостопански стоки 
и материали за земеделските стопанства увеличи несигурността при доходите на 
стопанствата и при дългосрочните инвестиции от страна на земеделските 
производители; 

Б. като има предвид, че според Евростат общите разходи за материали за земеделските 
производители от ЕС се покачиха с близо 40% между 2000 и 2010 г., докато цените 
франко земеделското стопанство се увеличиха средно с по-малко от 25%; като има 
предвид, че увеличението при разходите за материали през последното десетилетие 
достигна 60% за енергия и смазочни материали, почти 80% за синтетични торове и 
подобрители на почвата, над 30% за фураж, приблизително 36% за машини и друго 
оборудване, почти 30% за семена и посадъчен материал и близо 13% за продукти за 
растителна защита и пестициди;

В. като има предвид, че се очаква още да се повиши все по-големият натиск върху 
цените на материали като резултат от недостига на ресурси и нарастващото търсене 
от страна на нововъзникващите икономики;

Г. като има предвид, че понастоящем селското стопанство на ЕС силно зависи от внос 
на материали – главно изкопаеми горива, но също така и фуражи и редки минерали 
за подобряване на почвата като фосфат, и следователно е уязвим от увеличението на 
цените; като има предвид, че това увеличи основното безпокойство относно 
конкурентоспособността на земеделските производители на ЕС, по-специално в 
сектора на животновъдството;

Д. като има предвид, че по-специално в сектора на животновъдството разходите също 
се повишават поради фитосанитарни и хигиенни изисквания и изисквания, свързани 
с продоволствената сигурност;

Е. като има предвид, че средно 42% от общото водоснабдяване в Европа се използва от 
селското стопанство (Гърция 88%, Испания 72 %, Португалия 59 %), и като има 
предвид, че разходите за напояване и канализация съществено са се увеличили в 
резултат на изчерпването на сладководни източници и се очаква още да се увеличат 
поради изменението на климата;

Ж. като има предвид, че увеличените разходи за отдадена под аренда земя и цените на 
земята също оказват силно влияние върху жизнеспособността на селското 
стопанство и младите хора, които започват да се занимават със селско стопанство и 
следва да бъдат включени в коментарите относно възможни съкращения на 
разходите за материали; като има предвид, че положението следва да бъде 
подобрено, по-специално за младите земеделски производители и ако е необходимо, 
чрез по-добро регулиране;

З. като има предвид, че концентрацията на доставчиците на материали за земеделските 
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стопанства на пазара е много голяма, с шест компании, които контролират близо 
75% от пазара за агрохимикали и три компании, контролиращи над 45% от пазара за 
семена; като има предвид, че тази концентрация допринася за запазване на високи 
цени на семената и има съществено отрицателно въздействие върху многообразието 
на културите;

И. като има предвид, че сертифицираните и патентованите семена и възнагражденията 
за използването на тези семена представляват основното увеличение в разходите за 
семена на земеделските производители;

Й. като има предвид, че в светлината на крайни колебания при цените на 
селскостопански продукти по цялата хранителна верига и свързаните с тях 
финансови спекулации, прозрачността на пазара в посока нагоре по хранителната 
верига е също от съществено значение за подобряване на конкуренцията и 
устойчивостта на нестабилността на цените;

K. като има предвид, че са необходими дългосрочни инвестиции в по-добри материали 
и управление на ресурсите (енергия,  почви и хранителни вещества, вода), за да се 
отговори на новите икономически и екологични предизвикателства, включително и 
в контекста на стратегията „Европа 2020“;  като има предвид, че земеделските 
производители следва да имат достатъчна възвращаемост на инвестициите, за да 
могат да възприемат по-ефективни от гледна точка на ресурсите, по-устойчиви и 
иновативни системи за селскостопанска дейност; 

Л. като има предвид, че подобрените канализационни системи в стопанствата в 
селските райони, както и компостирането на каша, имат значителен потенциал като 
източник на хранителни вещества и енергия, които подлежат на задълбочено 
проучване за евентуалното им използване, подходящо обработване на потенциално 
вредни вещества и строг контрол;

M. като има предвид, че в селскостопанската дейност съществува значителен 
потенциал за спестяване на разходи за енергия чрез подобрена енергийна 
ефективност и местно производство на енергия от възобновими източници (по-
специално енергията от вятъра, слънцето, биогазове, използване на отпадъчни 
продукти и т.н.);

Н. като има предвид, че периодичната смяна на култури следва да бъде включена в 
мерките за повишаване на екологосъобразността като част от реформата на ОСП с 
оглед на значителния й принос за смекчаване на приноса й към изменението на 
климата и потенциала за намаляване на използването на синтетични торове и 
пестициди;

O. като има предвид, че производството на протеинови бобови растения в ЕС, както и 
подобрените производствени системи при условия на естествена паша биха 
намалили недостига на протеини в ЕС и зависимостта му от внос на фуражи и биха 
имали големи икономически ползи за земеделските производители;

П. като има предвид, че включването на някои енергийни култури в системите на 
периодична смяна на култури и екстензивно производство на добитък би могло 
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също така значително да спомогне за намаляване на разходите за материали, 
изпускането на NO2 в атмосферата и излужването на хранителни вещества;

Р. като има предвид, че посевният материал може да предоставя значителни 
икономически и екологични ползи, включително намаляване на разходите на 
земеделските производители и по-малка суровинна зависимост, като по този начин 
отговаря на специфични изисквания на агрономията в стопанствата;  като има 
предвид, че подобрената инфраструктура в тази област може значително да намали 
разходите за производството на фуражи и семена в дългосрочен план;

Общи решения 

1. призовава Комисията да включи в работната си програма преразглеждане на 
законодателството с цел подобряване на прозрачността на цените на материали за 
стопанствата и маржовете на цените при промишлености, свързани със 
селскостопанска дейност;

2. призовава Комисията да насърчава подобрени агромоски практики и 
селскостопанско управление на ресурсите, с цел намаляване на разходите за 
материали и загуби на хранителни вещества и за увеличаване на новаторството, 
ефективността на ресурсите и устойчивостта в системите за селскостопанска 
дейност;

3. подчертава по-специално необходимостта от европейски инструмент за наблюдение 
на цените на храните, който би предоставил повече прозрачност относно развитието 
на цените на материалите и би позволил цените франко земеделското стопанство да 
се свържат с производствените разходи;

4. призовава националните и европейските органи за защита на конкуренцията да 
разгледат сериозно доминиращото положение на търговци в агробизнеса и 
компании за материали и да обмислят предложения за антитръстово 
законодателство; 

5. подчертава също така необходимостта от система в ЕС за обмен на информация 
относно добри практики в областта на хранителните вещества, енергията и 
управлението на природните ресурси, които намаляват разходите за материали;

6. призовава новата политика за развитие на селските райони да включва специфични 
мерки за подкрепа за по-добро управление на ресурсите и на устойчивите практики, 
които намаляват разходите за материали и уязвимостта от нестабилността на 
цените, и които подкрепят по-специално късите вериги за материали и късите 
хранителни вериги;

7. призовава съществена част от следващата програма за научни изследвания да бъде 
отделена за приложна научно-изследователска дейност в управлението на 
материали за стопанствата, за да се намалят разходите за материали и се подобрят 
агрономските практики, включително участие и подобрено обучение и изграждане 
на капацитет за земеделските производители и по-добро сътрудничество между 
обществените и частните научни организации и организациите на земеделски 
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производители;

8. призовава Комисията и държавите-членки да разгледат допълнително ролята на 
организациите на производителите и на кооперативите при организирането на 
колективно закупуване на материали за стопанствата с оглед увеличаване на 
покупателната способност на земеделските производители по отношение на други 
свързани промишлености;

9. призовава Комисията да създаде информационна кампания на ЕС за земеделски 
производители и потребители, като подчертава необходимостта от по-добро 
управление на енергията, водата и природните ресурси по цялата хранителна 
верига, за да се намали значително разхищението на ресурси и храни; 

Енергия

10. призовава Комисията и държавите-членки да насърчават, чрез законодателни мерки, 
инвестициите в енергоспестяващо и от възобновяеми енергийни източници 
производство в стопанствата или в партньорски проекти на местно равнище 
(енергия от вятъра, слънцето, биогазове, геотермална енергия и т.н.) със специален 
акцент върху използването на отпадъци и странични продукти на местно равнище;   

11. настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да гарантират, че 
обществените мерки за подкрепа на биомаса и биогорива, включително биогаз, не 
допринасят за неустойчива конкуренция за ресурсите между производството на 
храна и енергия и не причиняват допълнително увеличение на разходите за 
материали и наемане на земя;

12. призовава Комисията и държавите-членки да спомогнат да се генерира нов доход за 
земеделските производители чрез улесняване на включването на енергията, 
произведена от възобновяеми източници на стопанствата, в частни и публични 
енергийни системи и мрежи; 

13. счита, че в целия ЕС следва да се прилагат ефективни мерки за спестяване и за 
управление на енергия в стопанствата и на местно равнище чрез програми за 
развитие на селските райони, и следва да станат част от разширяването на услугите, 
предлагани от стопанствата;

14. призовава Комисията да анализира разходите за енергия в различните 
съществуващи системи стопанства и свързаните с тях доставчици на материали, 
преработвателна промишленост и дистрибуторски системи, като отчита 
енергийната ефективност и използването на устойчиви енергийни източници, за да 
предостави отговор на новите предизвикателства и необходимото балансиране на 
растениевъдство и животновъдство; 

Подобрители на почвата и продукти за растителна защита

15. повтаря призива си за включване на периодичната смяна на култури и 
многообразието на културите в списък, валиден за целия ЕС, на екологосъобразните 
мерки, които да бъдат компенсирани в рамките на ОСП, като се има предвид 
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положителното им въздействие върху смекчаването на изменението на климата, 
качеството на почвата и водите и финансите на земеделските производители (със 
значително намалено използване на торове, подобрители на почвата, продукти за 
растителна защита и пестициди, което ще намали разходите на земеделските 
производители за материали); 

16. призовава Комисията и държавите-членки да насърчават, като подложат на 
задълбочено проучване евентуалното им използване, подходящо третиране на 
потенциално вредни вещества и строг контрол, рециклирането на хранителни 
вещества от отпадъчни потоци, по-специално течни торове, органични отпадъци и 
местни канализационни системи, което може да допринесе за намаляване на 
разходите за торове и което позволява повторно използване на азот и фосфати;  

Фуражи 

17. повтаря призивите си към Комисията бързо да предложи на Парламента и на Съвета 
доклад относно възможностите и опциите за увеличаване на местното производство 
на протеинови култури в ЕС чрез нови инструменти на политиката, като по този 
начин се намали зависимостта на ЕС от внос на протеини и влагането на чужди 
торове и пестициди, както и да разгледа евентуалното въздействие на тези опции 
върху доходите на земеделските производители;

18. отново подчертава необходимостта от въвеждане в новата ОСП на подходящи 
мерки и инструменти за подкрепа на земеделските производители, отглеждащи 
протеинови култури в системи на периодична смяна на културите, като по този 
начин се намалява недостигът на протеинови култури в ЕС и нестабилността на 
цените, подобряват се селскостопанските практики, намаляват се емисиите на 
парникови газове и се подобрява контролът на болестите и плодородността на 
почвите;

Семена

19. призовава Комисията и държавите-членки да подкрепят усилия за запазване на 
използването на посевен материал в селскостопанския сектор на ЕС с оглед на 
значителните му икономически и екологични ползи и приноса му за 
биоразнообразието в селското стопанство;  

20. призовава по-специално Комисията да предложи оттеглянето на ограниченията 
върху използването на посевен материал, посочен в член 14, параграфи 1 и 2 от 
Регламент (ЕО) № 2100/94 относно правната закрила на Общността на сортовете 
растения в контекста на предстоящото преразглеждане на този регламент;

21. в светлината на предстоящата световна конференция Рио+20, призовава за 
изготвяне на нова инициатива на ЕС относно опазването, устойчивото използване и 
маркетинга на качеството на биоразнообразието в селското стопанство с цел 
намаляване на разходите за закупуване на семена и увеличаване на добавената 
стойност на селското стопанство;

Цени на земята и наемане на земя
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22. призовава Комисията да извърши проучване на въздействието, което наемането на 
земи и увеличените цени за закупуване и наемане на земи имат върху 
селскостопанските сектори в държавите-членки на ЕС и да реши дали е необходим 
мониторинг на достъпа до земя и ново законодателство в тази област с цел да се 
избегнат още по-големи разминавания между цените на земите, тяхното наемане и 
тяхната стойност при ползване за селскостопански цели;

Вода

23. призовава Комисията, в рамките на реформата на ОСП и на Рамковата директива за 
водата, да работи за по-добро напояване и системи за съхраняване на водата за 
целите на селското стопанство, като включи в това както подобряването на 
капацитета за съхраняване на вода в почвите, така и събирането на вода в сухите 
райони, като способ за намаляване на използването на прясна вода и като предпазна 
мярка срещу промените в режима на валежите в резултат на изменението на 
климата;

24. призовава Комисията и държавите-членки да подобрят управлението и 
преразпределението на водните права и да подсилят мултифункционалните агро-
екологичните и агролесовъдните системи;

25. призовава да се предоставя по-голяма подкрепа за обучението на земеделските 
производители по въпросите на управлението на водата и напояването, 
включително практически инструменти за съхраняване на вода и мерки за 
предотвратяване на загубата на хранителни елементи или засоляването, както и по-
добро ценообразуване при водата и схеми за нейното администриране на местно и 
регионално равнище с цел намаляването на разходите за материали в дългосрочен 
план;

26. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В резолюцията си от 7 септември 2010 г. относно „Справедливи доходи за земеделските 
производители: за по-добре функционираща верига на предлагането на храни в 
Европа“, Парламентът прие поредица от препоръки за разрешаване на проблемите 
надолу по веригата на селскостопанското производство с цел подобряване на доходите 
на земеделските производители. Парламентът предложи съществена политическа 
промяна в законодателството на ЕС в областта на конкуренцията и препоръча 
съответни мерки да бъдат включени в законодателните предложения относно 
реформата на ОСП през 2020 г. На 23 ноември 2010 г. Комисията прие допълнителна 
докладна записка относно цитираната резолюция, която обявява действията по този 
въпрос.

Настоящият нов доклад по собствена инициатива идентифицира проблемите нагоре по 
веригата на селскостопанското производство, съсредоточавайки се върху закупуваните 
входни материали за селското стопанство през последното десетилетие в областта на 
енергията, машинното оборудване, хранителните смески, торовете, пестицидите, 
семената и водата. Докладът разглежда въздействието върху няколко производствени 
сектора, подчертава нарастващата зависимост на селскостопанските производители от 
една все по-концентрирана индустрия на материалите за селското стопанство и 
предлага мерките, които да бъдат предприети в предстоящата реформа на ОСП.

Предвид на съществената реформа на ОПС, която ни предстои и която ще трябва да 
отговори на някои от основните предизвикателства, пред които са изправени 
селскостопанските производители, целта на настоящия доклад е да анализира 
структурите и пазарите нагоре по веригата и да предложи политически възможности, 
които могат да помогнат на селскостопанските производители да намалят разходите си 
за материали, с цел да увеличат своята автономност и доходи, така че да преминат към 
по-ефикасно и устойчиво използване на производителните ресурси. 

Докладчикът предлага държавите-членки и Комисията да бъдат призовани да 
предоставят повече данни относно цените на входните разходи на земеделието за 
материали и неговите производствени разходи, които след това да бъдат анализирани и 
предоставяни редовно на земеделските производители от европейска агенция за 
наблюдение на цените. Индексите на цените също биха могли да подобрят 
конкуренцията в сектора на селскостопанските материали и - надяваме се - да помогнат 
на селскостопанските производители да излязат от двойния натиск, който изпитват, 
притиснати между все по-концентрираната и силна аграрна промишленост нагоре и 
надолу по веригата спрямо същинското производство. 

Освен това, селскостопанските производители се нуждаят от подкрепа по отношение на 
подобряването на агрономическите и екологичните им показатели, за да отговорят на 
новите климатични, екологични и икономически предизвикателства, пред които са 
изправени. Като част от екологосъобразните мерки, предвидени в новата ОСП, 
селскостопанските производители ще трябва да поемат върху себе си външните 
производствени разходи, свързани с по-доброто управление на биологичното 
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разнообразие, водата и хранителните вещества в почвата, и те следва да бъдат 
подкрепени в тези си усилия. Разбира се, съответните първоначални разходи ще 
предоставят на селскостопанските производители дългосрочни ползи, като устойчивост 
на нестабилността на климата, по-добро състояние и плодородие на почвите и по-малка 
склонност към заболявания. След като селскостопанските производители бъдат в 
състояние да използват по-добре потенциала на входните селскостопански материали, 
те ще станат и по-малко уязвими от колебанията в цените. 

Комисията също следва да предложи мерки, които да могат да насърчат 
селскостопанските производители да организират колективно опазването и 
закупуването на материали, така че да подобрят позицията си при договаряне, по 
аналогия със създаването на организации на производителите надолу по веригата 
спрямо селското стопанство. Селскостопанските производители следва също да бъдат 
насърчавани и поощрявани, когато се организират с цел по-добро управление на 
ресурсите и устойчиви практики, които намаляват тяхната уязвимост от колебанията на 
цените. 

В този контекст докладчикът би искал да подчертае, че селскостопанските 
производители в много страни вече са положили сериозни усилия, за да подобрят 
агрономическите практики и засилят автономността си спрямо материалите, които 
закупуват. Мрежи от селскостопански производители са установили от години значимо 
сътрудничество между правителствени и неправителствени изследователски органи и 
организации на селскостопанските производители (т.е. CEDAPA или CIVAM във 
Франция, и т.н.) и активно разпространяват своя опит и постигнатите резултати до 
вниманието на селскостопанските среди в по-широк смисъл. Тази инициатива и 
ангажираност следва да бъдат изцяло признати, като се засили сътрудничеството между 
изследователските институции и организациите в сферата на селското стопанство и 
развитието на селските райони и следва да бъдат взети предвид при бъдещо 
разширяването на услугите, предлагани от стопанствата, и програми за обучение. 

Докладчикът предлага резолюцията да бъде структурирана според следните основни 
фактори, свързани с материалите за селското стопанство:

Енергия

Данните на Евростат и анализът на Комисията показват, че разрастващата се пропаст 
между разходите за материали и производство и цените франко на селскостопанската 
продукция не са икономически жизнеспособни в много сектори. Енергийните разходи 
на селскостопанската дейност са се покачили с приблизително 60% между 2000 и 2010 
г., докато цените франко на селскостопанската продукция са се увеличили само с 25%. 
Това включва общо увеличенията за гориво, газ и електричество. 
Докладчикът предлага мерки за увеличаване на способността на стопанствата да 
спестяват енергия в сградите, селскостопанските дейности и транспорта чрез програми 
за енергийна ефикасност и да инвестират в производството на възобновяема енергия в 
самото стопанство или на местно равнище (енергия на вятъра и слънцето, биогаз, 
геотермална енергия, и т.н.).

В този контекст докладчикът препоръчва да се анализира и оцени количеството и 
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цените на енергията в съществуващите системи от стопанства и свързаните с тях 
материали, преработвателна промишленост и дистрибуторски системи. Важно е в 
предстоящата реформа на ОСП да се вземат предвид енергийната ефективност и 
използването на устойчиви източници на енергия, така че да се отговори на новите 
предизвикателства. Това включва постигането на ново равновесие между растителното 
и животновъдно производство в зависимост от наличните енергийни ресурси и 
производствени системи с ниско равнище на входни материали.

Торове и подобрители на почвата
Средните разходи за торове и подобрители на почвата са се удвоили през последното 
десетилетие. Прилагането на нитратни и фосфатни материали е свързано със 
специфични проблеми, по-специално оттичане, когато почвите и културите не са в 
състояние да съхраняват и абсорбират хранителните вещества в достатъчна степен.

Решения съществуват: подобряване на анализа и управлението на хранителните 
вещества в рамките на стопанството; намаляване на разходите за торове чрез по-добро 
анализиране и управление на почвеното плодородие, по-специално подобряване на 
структурата на почвените частици и равнищата на органичен хумус (позволяващ по-
доброто задържане на вода и хранителни вещества) чрез наторяване с оборски тор, 
подобряване на качеството на течния тор, по-добри практики на сеитбообращение, 
приложение с маркучи в комбинация с непосредствено повърхностно проникване 
(според някои проучвания, в Северна и Западна Европа е възможно намаляване с 50 кг 
на хектар в селското стопанство - или с до 70% от настоящите равнища на използвани 
материали, без загуба на добиви). Филтрирането на хранителни вещества, което е 
основен източник на загуби на нитрати в посока на водните басейни и на загуби на NO2 
(диазотен оксид) в атмосферата, би могло да бъде намалено чрез използването на някои 
енергийни култури като буферни елементи в райони с защитени водни ресурси и по 
продължението на открити речни потоци.

Също така канализационните системи в селата и градовете следва да се разглеждат като 
потенциални източници на хранителни вещества (биогаз), ако може да се гарантира 
достатъчна степен на отделяне на потенциално вредните вещества. 

Семена
Цените на семената и посадъчния материал са се покачили средно с близо 30% от 2000 
г. насам. Това се дължи отчасти на високите разходи за закупуването на сертифицирани 
семена и намалялото използване на посевен материал от стопанствата. Посевният 
материал от стопанствата има много икономически и екологични предимства: той 
струва на селскостопанските производители средно с 40% по-малко от 
сертифицираните семена, позволява им да отглеждат растения, които са приспособени 
към специфичните агрономически условия в съответните райони, често се нуждае от 
по-малко торове и продукти за растителна защита и същевременно поддържа 
биологичното разнообразие. Освен това, селскостопанските производители могат да 
избират периоди на посев, които отговарят на условията в тяхното стопанство, без да 
им се налага да разчитат на доставки от предприятията за семена.

Повече от половината от използваните за зърнени култури площи в Европа са засадени 
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с добит в стопанствата посадъчен материал - в страни като Полша около 90% - но 
тяхното развитие в други сектори, като плодовете и зеленчуците, се спъва наред с 
другото от факта, че по силата на Регламент 2100/94, селскостопанските производители 
имат право да засаждат само 21 растителни вида посадъчен материал добит в 
стопанствата. От друга страна, индустрията на семената счита правото на използване на 
добит в стопанствата посадъчен материал за изключение, което следва да се премахне в 
контекста на предстоящото преразглеждане на регламента.

Продукти за растителна защита и други пестициди
Продуктите за растителна защита и другите пестициди се увеличиха средно с близо 
13% през последното десетилетие. Решенията включват създаването на балансирано 
съотношение въглерод-азот в почвите и подобряването на почвената структура (и в 
следствие на това, намаляване на необходимостта от използването на пестициди и 
хербициди поради намаляването на болестите по растенията и разрастването на 
плевели). 

Храна за животните и ветеринарни разходи
Интензивните производствени системи в областта на животновъдството прилагат 
диети, в които концентратите от хранителни смески са широко застъпени; използваните 
маслодайни семена и белтъчини са предимно внасяни от чужбина. Цените за входните 
материали в този сектор се повишиха средно с повече от 30% през последното 
десетилетие.

В своята резолюция от март 2011 година относно дефицита на протеиновите култури в 
ЕС, Европейският парламент призова за създаване на необходимата рамка за развитие 
на производството на протеинови и бобови култури в ЕС, така че 70 процентовият 
протеинов дефицит да се намали с местно произведени фуражи. Няколко бобови 
култури биха могли да се използват за тази цел, по-специално грах, полски фасул и 
видове лупина.

В допълнение, сеитбообращението, включващо бобови протеинови култури, може да 
намали консумацията на гориво при обработката на почвата, тъй като съдържанието на 
хумус и влажността на почвата се запазват по-добре и изискват по-малко обработка. 
Публикувано неотдавна проучване на Европейския парламент (PE 438.591) и проучване 
на френската Комисия по устойчиво развитие към френското правителство (№15 от 
декември 2009 г.) оценяват намаляването на разходите за торове във Франция на до 100 
млн. евро годишно.

Селскостопански сгради и възобновяема енергия
Разходите за нежилищни селскостопански сгради са нараснали средно с 20% поради 
увеличените цени на строителните материали и дейности. В сектора на 
животновъдството, по-специално, разходите се повишават и поради хигиенните 
изисквания и изискванията, свързани с продоволствената сигурност.

В някои държави-членки земеделските производители биват насърчавани да 
инвестират в производството на възобновяема енергия в самото стопанство, като 
например енергията на вятъра, слънцето и биогаз. В Германия, например, покривите на 
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селскостопанските сгради са широкоизползвани за инсталирането на слънчеви панели, 
изолацията на сградния фонд е подобрена, а течните торове се използват за биогаз. При 
все това, националните субсидии за производството на биогаз в някои случаи доведоха 
до построяването на заводи за биогаз от царевица и други зърнени култури, 
повишавайки по този начин наемите за земите и привличайки инвеститори, които 
отнемат от печалбите на земеделските стопани.

Цени на земята и наемане на земя
Разходите за наемане на земя са основен ценови фактор в много селскостопански 
сектори и държави-членки и следва да се разглеждат като входни разходи за суровини. 
В по-голямата част от Западна Европа продажбите и цените за наемане на 
селскостопански земи достигнаха неустойчиви равнища, които причиняват драстично 
разминаване между производствения капацитет, достъпа до земя и стойността при 
използване за селскостопански цели. В някои случаи това е резултат от 
нерегламентираното градско разрастване, натиска на корпоративното селско 
стопанство и концентрацията на поземлена собственост в ръцете на малцина. 
Докладчикът препоръчва създаването на система за наблюдение на цените на земите и 
на достъпа до тях, особено за младите земеделски стопани.

Други стоки и услуги, включително вода
Като се има предвид високото значение на водата за селскостопанското производство, 
ЕС следва да подкрепя държавите-членки да предоставят подобрени системи за 
съхранение на вода за селското стопанство, като в това се включва и подобряването на 
капацитета за съхраняване на вода в почвите и събирането на вода в сухите райони, 
като предпазна мярка срещу промените в режима на валежите в резултат на 
изменението на климата.
Освен това налице е спешна нужда от по-добро управление и преразпределение на 
водните права; опазването и създаването на мултифункционални агроекологични 
системи и агро-лесовъдни системи, така че да се подобри капацитета за задържане на 
вода.


