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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

põllumajanduslike sisendite tarneahela kohta: struktuur ja mõjud
(2011/2114(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma 23. juuni 2011. aasta resolutsiooni ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärkide kohta 2020. aastaks toidu, loodusvarade ja territooriumiga seotud 
tulevikuprobleemide lahendamisel1,

– võttes arvesse oma 7. septembri 2010. aasta resolutsiooni põllumajandustootjate õiglase 
sissetuleku ja toiduainete tarneahela parema toimimise kohta Euroopas2,

– võttes arvesse oma 8. märtsi 2011. aasta resolutsiooni proteiini nappuse ja selle pikaajalise 
probleemi võimalike lahenduste kohta Euroopa Liidus3,

– võttes arvesse OECD 2011. aasta maikuu esialgset aruannet toiduainetööstuse ja 
põllumajanduse rohelise majanduskasvu strateegia kohta4,

– võttes arvesse Eurostati andmeid põllumajandusliku tootmise vahendite (sisendkulud) ja 
põllumajandustoodete (tootjahinnad) hinnaindeksite kohta5, 

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni alalise põllumajandusuuringute komitee (SCAR) 
kolmandat visiooniuuringut „Jätkusuutlik toidu tarbimine ja tootmine piiratud 
ressurssidega maailmas“ (veebruar 2011)6,

– võttes arvesse rahvusvahelise arengule suunatud põllumajandusteaduste ja tehnoloogia 
hindamise institutsiooni (IAASTD) dokumenti „Üldaruanne – põllumajandus teelahkmel“,

– võttes arvesse Teadusuuringute Ühiskeskuse 2008. aasta aruannet „Vähese sisendiga 
põllumajandussüsteemid: võimalus arendada säästvat põllumajandust“7,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiivi 
2009/128/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva 
kasutamise saavutamiseks,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A7-0000/2011),

A. arvestades, et põllumajandusliku tooraine ja sisendite hindade suur volatiilsus on 
suurendanud põllumajandusliku sissetuleku ja põllumajandustootjate pikaajaliste 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0297.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0302.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_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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investeeringute ebakindlust; 

B. arvestades, et Eurostati andmetel kasvas kogu sisendkulude maksumus ELi 
põllumajandustootjate jaoks aastatel 2000–2010 40%, samas kui tootjahinnad kasvasid 
keskmiselt vähem kui 25%; arvestades, et sisendkulude hinnad kasvasid sellel dekaadil 
energia ja määrdeainete osas 60%, sünteetiliste väetiste ja mullaparandusainete osas ligi 
80%, loomatoidu osas üle 30%, masinate ja muu varustuse osas umbes 36%, seemnete ja 
istutusmaterjali osas ligi 30% ja taimekaitsevahendite ning pestitsiidide osas ligi 13%;

C. arvestades, et sisendhindade tõusu arvatakse jätkuvat, tulenevalt ressursside nappusest ja 
kasvavast nõudlusest kiirelt areneva majandusega riikides;

D. arvestades, et ELi põllumajandus sõltub praegu suuresti sisendi impordist (peamiselt 
fossiilkütused, kuid ka loomatoit ja haruldased maavarad pinnase parandamiseks, näiteks 
fosfaat) ning on seega hinnatõusu suhtes tundlik; arvestades, et see on põhjustanud suurt 
muret ELi põllumajandustootjate konkurentsivõime pärast, eriti loomakasvatussektoris;

E. arvestades, et eeskätt just loomakasvatussektoris tõusevad kulud ka fütosanitaar-, hügieeni 
ja toiduohutuse nõuete tõttu;

F. arvestades, et keskmiselt 42% kogu veevarustusest Euroopas tarbib põllumajandus 
(Kreekas 88%, Hispaanias 72%, Portugalis 59%) ja arvestades, et kulud niisutusele ja 
kuivendusele on magevee vähenemise tõttu oluliselt kasvanud ning kasvavad 
kliimamuutuse tõttu tõenäoliselt veelgi;

G. arvestades, et maa rentimise kulude ja maa hindade tõus mõjutab samuti oluliselt 
põllumajanduse elujõulisust ja algajaid põllumajandusettevõtjaid ning seda tuleks 
sisendkulude vähendamise võimalusi kaaludes arvestada; arvestades, et seda olukorda 
tuleks parandada, eeskätt noorte põllumajandusettevõtjate jaoks, ja kui vaja, siis parema 
reguleerimise teel;

H. arvestades, et põllumajanduslike sisendite tarnijate osas on turu kontsentratsioon väga 
suur – ligi 75% põllumajanduskemikaalide turust on kuue ettevõtte kontrolli all ja üle 45% 
seemneturust on kolme ettevõtte kontrolli all; arvestades, et kontsentreerumine toob kaasa 
püsivalt kõrged seemnehinnad ja mõjutab väga negatiivselt põllukultuuride 
mitmekesisust;

I. arvestades, et põhiline osa seemnete kulude kasvust põllumajandusettevõtjatele tuleneb 
sertifitseeritud ja patenteeritud seemnetest ning litsentsitasudest nende seemnete 
kasutamise eest ;

J. arvestades, et kui pidada silmas põllumajandussektori hindade äärmist kõikumist kogu 
toidutarneahelas ja sellega seotud finantsspekulatsioone, on toidutarneahela eelneva turu 
läbipaistvus oluline ka konkurentsivõime parandamiseks ja vastupanuvõime 
suurendamiseks hindade volatiilsusele;

K. arvestades, et uute majanduse ja keskkonnaga seotud probleemide tingimustes, sealhulgas 
Euroopa 2020. aasta strateegia kontekstis, on vaja pikaajalisi investeeringuid, et parandada 
sisendi ja ressursside majandamist (energia, pinnas ja toitained, vesi); arvestades, et 
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põllumajandustootjad peaksid saama oma investeeringutest piisavalt kasumit, nii et nad 
saaksid võtta kasutusele ressursitõhusamaid, säästvamaid ja innovaatilisemaid 
põllumajandussüsteeme;

L. arvestades, et parematel kanalisatsioonisüsteemidel põllumajandusettevõtetes ja 
maapiirkondades, samuti läga kompostimisel on suur potentsiaal toitaine- ja 
energiaallikatena, kui nende võimalikku kasutust põhjalikult uurida, potentsiaalselt 
ohtlikke aineid õigesti käidelda ja tagada range kontroll;

M. arvestades, et põllumajanduses on võimalik märkimisväärselt energiat ja kulusid kokku 
hoida, parandades energiatõhusust ja tootes koha peal energiat taastuvatest allikatest 
(eeskätt tuul, päike, biogaas, jäätmete kasutamine jne);

N. arvestades, et ühise põllumajanduspoliitika reformi raames peaks keskkonnahoidlike 
meetmete hulka kuuluma ka külvikorra süsteem, kuna see aitab oluliselt kliimamuutusi 
leevendada ja võib vähendada sünteetiliste väetiste ja pestitsiidide kasutust;

O. arvestades, et valgurikaste kaunviljade kasvatamine ja rohusööda kasutamise süsteemid 
vähendaks ELis valkude puudujääki ja sõltuvust sööda impordist ning tooks 
põllumajandustootjatele oluliselt majanduslikku kasu;

P. arvestades, et teatud energiakultuuride kaasamine külvikorra süsteemi ja ekstensiivsesse 
karjakasvatusse võiks samuti aidata oluliselt vähendada sisendkulusid, NO2 heiteid 
atmosfääri ja toitainete väljauhtumist; 

Q. arvestades, et oma ettevõttes kasvatatud seemnete kasutamine toob märkimisväärset 
majanduslikku ja keskkonnakasu, sealhulgas vähendab põllumajandusettevõtja kulusid ja 
sõltuvust kaupadest, ning vastab konkreetsetele agronoomilistele tingimustele ettevõttes; 
arvestades, et parem infrastruktuur selles valdkonnas võib pikas perspektiivis oluliselt 
vähendada loomatoidu ja seemnetootmise kulusid;

Üldised lahendused 

1. palub, et komisjon lisaks oma töökavasse õigusaktide läbivaatamise, et muuta 
läbipaistvamaks ettevõtte kohapealsed sisendhinnad ja põllumajandusettevõttele eelnevate 
tööstusharude hinnamarginaalid;

2. palub komisjonil julgustada agronoomiliste tavade ja põllumajandusressursside haldamise 
täiustamist, et vähendada sisendkulusid ja toitainete kadu ning suurendada 
põllumajandussüsteemides innovatsiooni, ressursitõhusust ja säästvust;

3. rõhutab eriti, et on vaja Euroopa toiduainehindade jälgimise vahendit, mis muudaks 
sisendhindade arengu läbipaistvamaks ja võimaldaks siduda tootjahindu tootmiskuludega;

4. kutsub liikmesriikide ja Euroopa Liidu konkurentsiameteid üles tegelema kindlakäeliselt 
põllumajandusliku toidutööstuse sektori kauplejate ja sisendituru ettevõtete domineeriva 
positsiooni probleemiga ning kaaluma monopolidevastaseid õigusakte;

5. rõhutab, et on vaja kogu ELi hõlmavat süsteemi, et vahetada teavet ja häid tavasid selle 
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kohta, kuidas hallata toitaineid, energiat ja loodusvarasid nii, et vähendada sisendkulusid; 

6. nõuab, et uus maaelu arengu poliitika sisaldaks konkreetseid meetmeid, et toetada 
ressursside paremat haldamist ja säästvaid tavasid, mis vähendavad sisendkulusid ja 
tundlikkust hindade volatiilsuse suhtes ning mis toetavad eriti lühikesi sisendi- ja 
toidutarneahelaid;

7. nõuab, et oluline osa järgmisest teadusuuringute raamprogrammist oleks eraldatud 
praktilise kallakuga teadus- ja uurimistegevusele põllumajandusettevõtete sisendi 
haldamise teemal, et vähendada sisendkulusid ja täiustada agronoomilisi tavasid, 
sealhulgas põllumajandusettevõtjate kaasamist ja paremat koolitamist ning suutlikkuse 
suurendamist ja paremat koostööd avaliku ja erasektori teadusorganisatsioonide ja 
põllumajandustootjate organisatsioonide vahel;

8. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles pöörama rohkem tähelepanu tootjate 
organisatsioonide ja kooperatiivide rollile põllumajandusettevõtete sidendi kollektiivsete 
ostude korraldamisel, et tugevdada põllumajandusettevõtjate kauplemispositsiooni 
eelnevate tööstusharude suhtes;

9. palub komisjonil korraldada põllumajandustootjatele ja tarbijatele ELis 
teavituskampaania, et rõhutada, kui oluline on energia, vee ja loodusvarade parem 
haldamine kogu toidutarneahelas, et vähendada oluliselt ressursside ja toidu raiskamist; 

Energia

10. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama seadusandlike meetmetega 
investeeringuid energia säästmisse ja taastuvenergia tootmisse ettevõtetes kohapeal või 
kohaliku partnerluse projektide raames (tuule-, päikese -, biogaasi-, geotermiline energia 
jne), keskendudes eriti jäätmete ja kõrvaltoodete kasutamisele kohalikul tasandil;

11. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid tagaksid, et riikliud meetmed biomassi ja 
agrokütuste, sealhulgas biogaasi kasutamiseks ei soodustaks mittesäästvat konkureerimist 
ressursside pärast toiduainete- ja energiatootmise vahel ega suurendaks sisendkulusid ja 
maa rentimise hinda;

12. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles aitama luua põllumajandustootjatele uusi tulusid, 
lihtsustades põllumajandusettevõtte kohapealsetest taastuvatest allikatest toodetud energia 
integreerimist era- ja riiklikesse energiasüsteemidesse ning võrkudesse;

13. on seisukohal, et tõhusad meetmed kohapealseks energiasäästuks ja - juhtimiseks tuleks 
maaelu arengu programmidega teha kättesaadavaks kogu ELis ning need peaksid 
muutuma osaks põllumajanduse tugiteenistusest;

14. kutsub komisjoni üles analüüsima energiakulusid erinevates olemasolevates 
põllumajandusettevõtete süsteemides ja nendega seotud sisendipakkujates, töötlevas 
tööstuses ja jaotussüsteemides, võttes arvesse energiatõhusust ja taastuvate energiaallikate 
kasutamist, et tulla toime uute probleemidega, ning vajalikku taime ja loomakasvatuse 
tasakaalustamist; 
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Mullaparandusained ja taimekaitsevahendid

15. kordab oma üleskutset , et ühise põllumajanduspoliitika reformi raames tuleks kogu ELi 
hõlmavate keskkonnahoidlike meetmete hulka lisada ka külvikorra süsteem, kuna see 
aitab oluliselt kliimamuutusi leevendada, parandab pinnase ja vee kvaliteeti ning on 
põllumajandusettevõtjale rahaliselt kasulik (kuna vähendab oluliselt ettevõtja kulusid 
väetistele, mullaparandusainetele, taimekaitsevahenditele ja pestitsiididele);

16. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles julgustama jäätmevoogudest saadavate toitainete 
ringlussevõttu – tingimusel, et nende võimalikku kasutust põhjalikult uurida, 
potentsiaalselt ohtlikke aineid õigesti käidelda ja tagada range kontroll – eeskätt virtsast, 
orgaanilistest jäätmetest ja kohalikest kanalisatsioonisüsteemidest, mis võib aidata 
vähendada sisendkulusid väetistele ning lämmastikku ja fosfaati uuesti kinni püüda;

Loomasööt 

17. kordab oma nõudmist, et komisjon esitaks kiiresti Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande võimaluste kohta suurendada ELis uute poliitikavahendite abiga valgurikaste 
kultuuride kasvatamist, vähendades sellega ELi sõltuvust valguimpordist ja 
mineraalväetiste ning pestitsiidide välisest sisendist, ning uuriks nende võimaluste 
potentsiaalset mõju põllumajandusettevõtjate sissetulekule;

18. rõhutab taas, et uus ühine põllumajanduspoliitika peab sisaldama sobivaid meetmeid ja 
vahendeid nende põllumajandusettevõtjate toetamiseks, kes kasvatavad valgurikkaid 
kultuure ja kasutavad külvikorra süsteemi, vähendades sellega ELis taimsete valkude 
puudujääki ja hindade volatiilsust, täiustades põllumajanduslikke tavasid, vähendades 
kasvuhoonegaaside heiteid ja parandades haiguste tõrjet ning pinnase kvaliteeti;

Seemned

19. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles toetama jõupingutusi, et säilitada kohapeal 
kasvatatud seemnete kasutamist ELi põllumajanduses, kuna see on kasulik nii 
majanduslikult kui ka keskkonnale, samuti põllumajanduse bioloogilisele 
mitmekesisusele; 

20. palub eriti, et komisjon teeks ettepaneku kõrvaldada piirangud põllumajandusettevõttes 
kohapeal kasvatatud seemnete kasutusele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 2100/94 
ühenduse sordikaitse kohta artikli 14 lõigetes 1 ja 2, arvestades selle määruse eelseisvat 
läbivaatamist;

21. arvestades eelseisvat Rio+20 ülemaailmset konverentsi, nõuab uut ELi algatust 
põllumajanduse bioloogilise mitmekesisuse säilitamise, säästva kasutamise ja kvaliteetse 
turustamise osas, et vähendada kulutusi seemnete ostule ja suurendada 
põllumajandusettevõtluse lisandväärtust;

Maa hinnad ja maa rentimise kulud

22. palub komisjoni viia läbi uuring selle kohta, kuidas mõjutab maa rentimine ja maa ostu 
ning rentimise tõusnud hinnad põllumajandussektorit ELi liikmesriikides, ning otsustada, 
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kas on vaja järelevalvet maale ligipääsu üle ja uusi õigusakte selles valdkonnas, et hoida 
ära edasist seose puudumist maa hindade, maa rentimise ja põllumajandusliku 
kasutusväärtuse vahel;

Vesi

23. palub, et komisjon teeks ühise põllumajanduspoliitika reformi ja vee raamdirektiivi 
raames tööd selle nimel, et põllumajanduses oleksid paremad niisutus- ja 
veehoidlasüsteemid, et parandataks nii veehoidlate mahtu pinnases ja vee kogumist 
kuivades piirkondades, vähendamaks magevee kasutust, kui ka valmistutaks muutusteks 
sademete hulgas kliimamuutuse tõttu;

24. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles parandama veeõiguste haldamist ja jaotamist ning 
edendama multifunktsionaalseid põllumajandus-ökosüsteeme ja agrometsandussüsteeme;

25. nõuab, et toetataks rohkem põllumajandusettevõtjate koolitamist vee haldamise ja 
niisutuse alal, sealhulgas praktilisi vahendeid vee hoidmiseks ja meetmeid toitainete kao 
või sooldumise ärahoidmiseks, samuti paremaid vee maksustamise ja vee haldamise 
skeeme kohalikul ja piirkondlikul tasandil, et vähendada pikas perspektiivis sisendkulusid;

26. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.



PR\874674ET.doc 9/12 PE469.984v01-00

ET

SELETUSKIRI

Oma 7. septembri 2010. aasta resolutsioonis „Põllumajandustootjate õiglane sisetulek ja 
toiduainete tarneahela parem toimimine Euroopas“ kiitis Euroopa Parlament heaks mitmed 
soovitused probleemide lahendamiseks põllumajanduslikule tootmisele järgnevates etappides, 
et suurendada põllumajandustootjate sissetulekuid. Parlament soovitas teha arvestatavaid 
poliitilisi muudatusi ELi konkurentsiõiguses ja esitas soovitusi meetmete osas, mida lisada 
ühise põllumajanduspoliitika 2020. aasta reformi seadusandlikusse ettepanekusse. 23. 
novembril 2010 võttis komisjon vastu järelteate nimetatud resolutsiooni kohta, teatades 
meetmete võtmisest selles valdkonnas.

Selles uues algatusraportis määratletakse probleemid põllumajandustootmisele eelnevates 
etappides, keskendudes ostetud põllumajanduslike sisendite – energeetika, masinate, 
segajõusööda, väetiste, pestitsiidide, seemnete ja vee kallinemisele viimase kümne aasta 
jooksul. Juhitakse tähelepanu mitmetele tootmissektoritele, märgitakse ära 
põllumajandusettevõtjate kasvav sõltuvus üha suuremast kontsentreerumisest sisendite 
tootmisel ja soovitatakse meetmeid, mida võtta eelseisva ühise põllumajanduspoliitika reformi 
raames.

Kuna ees seisab ühise põllumajanduspoliitika põhjalik reform, millelt oodatakse lahendusi 
mitmetele põllumajandusettevõtjate suurtele probleemidele, on käesoleva raporti eesmärk 
analüüsida põllumajandustootmisele eelnevaid struktuure ja turgusid ning soovitada poliitilisi 
lahendusi, mis aitaksid põllumajandusettevõtjatel vähendada sisendkulusid, et suurendada 
oma autonoomiat ja sissetulekut ning kasutada tootmisressursse tõhusamalt ja säästvamalt. 

Raportöör soovitab paluda liikmesriikidel ja komisjonil esitada rohkem andmeid sisend- ja 
tootmiskulude kohta, mida tuleks siis analüüsida ja Euroopa hinnavaatlusameti poolt 
regulaarselt põllumajandusettevõtjatele esitada. Hinnaindeksid võiksid parandada ka 
konkurentsi sisendi sektoris, ning aitaks loodetavasti põllumajandusettevõtjaid välja 
olukorrast, kus nad on surutud üha kontsentreerituma ja võimsama eelneva ja järgneva turu 
vahele. 

Lisaks vajavad põllumajandusettevõtjad toetust, et parandada oma näitajaid põllumajanduse ja 
keskkonna osas, et tulla toime ees ootavate klimaatiliste, keskkonna- ja 
majandusprobleemidega. Uue põllumajanduspoliitikaga ette nähtud keskkonnahoidlike 
meetmete raames tuleb põllumajandusettevõtjatel reintegreerida bioloogilise mitmekesisuse, 
vee ja pinnase toitainete parema haldamisega seotud välised tootmiskulud, ning sellist 
tegevust tuleb toetada. Sellised algsed kulud toovad põllumajandusettevõtjatele pikemas 
perspektiivis niisugust kasu nagu suurem paindlikkus kliima muutlikkuse suhtes, pinnase 
parem seisund ja viljakus ning väiksem vastuvõtlikkus haigustele. Kui 
põllumajandusettevõtjad suudavad paremini kasutada ettevõtte sisendi potentsiaali, on nad ka 
vähem haavatavad hindade volatiilsuse suhtes. 

Komisjon peaks ka soovitama meetmeid, mis julgustaksid põllumajandusettevõtjaid 
organiseerima kollektiivselt sisendite ostu ja säilitamist, et tugevdada oma positsiooni 
kauplemisel, nii nagu luuakse tootjate organisatsioone põllumajandustootmisele järgnevates 
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etappides. Põllumajandusettevõtjaid tuleks ka julgustada organiseeruma ressursside paremaks 
kasutamiseks ja säästvate tavade rakendamiseks, mis vähendaks tundlikkust hindade 
volatiilsuse suhtes, ning neid tuleks sellise tegevuse eest tunnustada. 

Raportöör soovib selles kontekstis rõhutada, et paljudes riikides on põllumajandusettevõtjad 
juba teinud tublit tööd selle nimel, et parandada põllumajanduslikke tavasid ja suurendada 
majanduslikku sõltumatust ostetud sisendist. Põllumajandusettevõtjate võrgustikud on 
seadnud aastate eest sisse olulise koostöö riiklike ja valitsusväliste teadusasutuste ning 
põlumajandusettevõtjate organisatsioonide vahel (näiteks CEDAPA või CIVAM 
Prantsusmaal, jt) ning jagavad aktiivselt oma kogemusi ja saavutusi 
põllumajandusringkondadega laiemalt. Niisugust algatust ja tegevust tuleks tunnustada, 
edendades koostööd teadusasutuste ja põllumajanduse ning maaelu arengu organisatsioonide 
vahel, ning seda tuleks arvesse võtta edasistes põllumajanduse tugiteenistustes ja 
koolitusprogrammides.

Raportöör teeb ettepaneku liigendada raport vastavalt järgmistele põllumajandusliku sisendi 
teguritele:

Energia
Eurostati andmed ja komisjoni analüüs näitavad, et lõhe sisendi maksumuse ja tootmiskulude 
ning tootjahinna vahel ei ole paljudes sektorites majanduslikult elujõuline. Põllumajandusliku 
tootmise energiakulud on aastatel 2000–2010 suurenenud umbkaudu 60%, samas kui 
tootjahinnad on kasvanud ainult 25%. See hõlmab üldist kütuse, gaasi ja elektri kulude kasvu. 
Raportöör soovitab meetmeid, millega suurendada energiatõhususprogrammide abil 
põllumajandusettevõtete võimalusi säästa energiat hoonetes, põllumajandustegevuses ja 
transpordis ning investeerida taastuvenergia tootmisse ettevõttes või kohalikul tasandil (tuule-
, päikese-, biogaasi, maasoojusenergia jne).

Selles kontekstis soovitab raportöör ka analüüsida ja hinnata energia hulka ja maksumust 
olemasolevates põllumajandussüsteemides ja nendega seotud sisendipakkujates, töötlemis- ja 
jaotussüsteemides. Eelseisva ühise põllumajanduspoliitika reformi käigus on oluline võtta 
arvesse energiatõhusust ja säästvate energiaallikate kasutamist, et tulla toime uute 
proovikividega. Selleks tuleb muu hulgas ka viia taime- ja loomakasvatus uuesti tasakaalu 
olemasolevate energiaallikatega ning madala sisendiga tootmissüsteemidega, nagu 
rohutoiduline ja ekstensiivne karjakasvatus.

Väetised ja mullaparandusained
Kulutused väetistele ja mullaparandusainetele on viimase kümne aasta jooksul keskmiselt 
kahekordistunud. Nitraatide ja fosfaatide kasutamine sisendina toob kaasa spetsiifilisi 
probleeme, peamiselt äravoolu kohtades, kus pinnas ja kultuurid ei suuda toitaineid piisavalt 
säilitada ja absorbeerida.

Lahendused on olemas: tuleb parandada toitainete analüüsi ja juhtimist
põllumajandusettevõttes; vähendada kulutusi väetistele, analüüsides ja juhtides paremini 
mulla viljakust, eeskätt parandades mulla kobedust ja orgaanilise huumuse taset (see 
võimaldab paremini säilitada vett ja toitaineid) sõnnikuga väetamise teel, parandades virtsa 
kvaliteeti, rakendades paremini külvikorra tava, kasutades vedela väetise pihustamist 
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haakeseadmelt koos järgneva mulla kobestamisega (mõnede uuringute kohaselt on Põhja- ja 
Lääne-Euroopas võimalik vähendada põllumajanduses 50 kilogrammi lämmastikku hektari 
kohta aastas – ehk kuni 70% praegusest kasutusest – ilma, et saagikus väheneks); Toitainete 
väljauhtumist, mis põhjustab nitraatide sattumist veekeskkonda ja NO2 heiteid atmosfääri, 
saaks vähendada teatud energiakultuuride kasvatamisega puhvrina veekaitsealade ja jõgede 
ääres.

Tuleks kaaluda ka külade ja linnade kanalisatsioonisüsteemide kasutamist võimaliku 
toitainete allikana (biogaas), tingimusel, et potentsiaalselt ohtlikke aineid on võimalik piisaval 
määral eraldada. 

Seemned
Kulud seemnetele ja istutusmaterjalile on alates 2000. aastast kasvanud ligi 30%. Selle 
põhjuseks on osaliselt sertifitseeritud seemnete ostmise kulukus ja põllumajandusettevõttes 
kohapeal kasvavatud seemnete kasutuse vähenemine. Kohapeal kasvatatud seemnetel on 
mitmeid eeliseid nii majanduslikust kui keskkonna aspektist: nad maksavad 
põllumajandusettevõtjale keskmiselt 40% vähem kui sertifitseeritud seemned, nad 
võimaldavad ettevõtjal kasvatada taimi, mis on kohandunud piirkonna spetsiifiliste 
agronoomiliste tingimustega, sageli vajavad nad vähem väetisi ja taimekaitsevahendeid, 
säilitades kultuuride bioloogilist mitmekesisust. Lisaks sellele saab ettevõtja valida oma 
ettevõtte tingimustele sobiva külviperioodi ega sõltu seemne-ettevõtete tarnetest.

Üle poole teraviljade külvipinnast Euroopas on külvatud põllumajandusettevõttes kohapeal 
kasvatatud seemnetega (Poolas näiteks on see protsent ligi 90), kuid teistes sektorites, näiteks 
puuvilja- ja köögiviljakasvatuses on nende kasutamine takistatud, muu hulgas ka selle tõttu, et 
vastavalt määrusele 2100/94 tohivad põllumajandusettevõtjad kasutada kohapeal kasvatatud 
seemneid ainult 21 sordi kasvatamiseks. Teisest küljest leiab seemnekasvatussektor, et õigus 
kasutada kohapeal kasvatatud seemneid on erand, mis tuleks määruse eelseisva läbivaatamise 
kontekstis tühistada.

Taimekaitsevahendid ja muud pestitsiidid
Taimekaitsevahendid ja muud pestitsiidid on viimase kümnendi jooksul kallinenud keskmiselt 
ligi 13%. Lahenduseks oleks näiteks tasakaalustatud süsiniku/lämmastiku suhe pinnases ja 
mulla struktuuri parandamine (ja sellest tulenevalt väiksem vajadust pestitsiidide ja 
herbitsiidide järele, kuna taimede haigused ja umbrohu pealetung vähenevad). 

Loomasööt ja veterinaarkulud
Intensiivse loomakasvatuse süsteemides kasutatakse dieeti, kus on suur osa kontsentreeritud 
segajõusöödal, kasutatavad õliseemnekultuurid ja valk imporditakse peamiselt 
ülemeremaadest. Keskmiselt on sisendhinnad selles sektoris kasvanud viimase kümne aastaga 
üle 30%. 

Oma 2011. aasta märtsi resolutsioonis proteiini nappuse kohta nõudis Euroopa Parlament, et 
loodaks vajalik raamistik valgurikaste kultuuride ja kaunviljade kasvatamiseks ELis, et 
vähendada 70% valgu puudujääki liidu siseselt toodetud söödaga. Selleks sobivad mitmed 
kaunviljad, näiteks herned, põldoad ja lupiinid.
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Lisaks võib valgurikkaid taimi sisaldav külvikord vähendada pinnase töötlemiseks kuluva 
kütuse hulka, sest huumusesisaldus ja niiskus säilivad paremini ja maaharimise vajadus 
väheneb. Hiljuti Euroopa Parlamendi poolt avaldatud uuringu (PE 438.591) ja Prantsusmaa 
valitsuse säästva arengu komisjoni uuringu (detsember 2009, nr 15) kohaselt väheneksid 
väetisele tehtavad kulutused Prantsusmaal hinnanguliselt kuni 100 miljonit eurot aastas.

Põllumajandushooned ja taastuvenergia
Kulud põllumajandushoonetele (mitte-eluruumidele) on kasvanud keskmiselt 20%, kuna 
kallinenud on ehitusmaterjalid ja ehitajate töö. Eeskätt just loomakasvatussektoris tõusevad 
kulud ka hügieeni ja toiduohutuse nõuete tõttu.

Mõnedes liikmesriikides julgustatakse põllumajandusettevõtjaid investeerima kohapealsesse 
taastuvenergia tootmisse, nagu tuule-, päikese- ja biogaasienergia. Näiteks Saksamaal on väga 
levinud päikesepaneelide kasutamine põllumajandushoonete katustel, hoonete soojustust on 
parandatud ja biogaasi tootmiseks kasutatakse virtsa. Samas on mõnedel juhtudel riiklikud 
toetused biogaasi tootmiseks toonud kaasa maisi ja teraviljapõhiste biogaasitehaste rajamise, 
mis on suurendanud maa rendihindu ja meelitanud ligi investoreid, mis omakorda vähendab 
põllumajandusettevõtjate kasumit.

Maa hinnad ja maa rentimise kulud
Maa rendihinnad on paljudes põllumajandussektorites ja liikmesriikides peamiseks 
kuluteguriks ning neid tuleks pidada sisendkuludeks. Suuremas osas Lääne-Euroopast on maa 
müügi- ja rendihinnad jõudnud tasemeni, mis ei ole jätkusuutlik, ja selle tõttu on kadunud 
seos tootmismahtude, maale juurdepääsu ja põllumajandusliku kasutusväärtuse vahel. 
Mõnedel juhtudel on selle põhjuseks valglinnastumine, põllumajanduskorporatsioonide surve 
ja maa omandi kontsentreerumine väheste omanike kätte. Raportöör soovitab luua süsteemi 
järelevalveks maa hindade ja maale juurdepääsu üle, eriti noortele põllumajandusettevõtjatele.

Muud kaubad ja teenused, sealhulgas vesi
Arvestades vee suurt tähtsust põllumajanduslikus tootmises, peaks EL toetama liikmesriike 
paremate veehoiusüsteemide loomisel põllumajanduse jaoks, sealhulgas tuleks parandada 
veehoidlate mahtu pinnases ja vee kogumist kuivades piirkondades, et valmistuda muutusteks 
sademete hulgas kliimamuutuse tõttu.
Lisaks sellele on hädasti vaja veeõigusi paremini hallata ja jaotada, säilitada ja luua 
multifunktsionaalseid põllumajandus-ökosüsteeme ja agrometsandussüsteeme, et suurendada 
vee säilitamise võimet.


