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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

maatilojen tuotantopanosten toimitusketjusta: rakenne ja vaikutukset
(2011/2114(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 23. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman yhteisestä 
maatalouspolitiikasta vuoteen 2020: Ruoka, luonnonvarat ja alueiden käyttö – miten 
hallita tulevat haasteet?1,

– ottaa huomioon 7. syyskuuta 2010 antamansa päätöslauselman oikeudenmukaisista 
tuloista maanviljelijöille: toimivampi elintarvikeketju Eurooppaan2,

– ottaa huomioon 8. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman EU:n valkuaisvajeesta: 
mistä ratkaisu pitkäaikaiseen ongelmaan?3,

– ottaa huomioon maaliskuussa 2011 julkaistun OECD:n alustavan raportin "A Green 
Growth Strategy for Food and Agriculture"4,

– ottaa huomioon Eurostatin tiedot maatalouden tuotantovälineiden hintaindekseistä 
(tuotantopanoskustannukset) ja maataloustuotteiden hintaindekseistä (tuottajahinnat)5,

– ottaa huomioon Euroopan komission maataloustutkimuksen pysyvän komitean kolmannen 
SCAR Foresight Exercise -raportin "Sustainable food consumption and production in a 
resource-constrained world" (helmikuu 2011)6,

– ottaa huomioon kansainvälisen maataloustutkimusfoorumin IAASTD:n (The International 
Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development) 
raportin "Global Report – Agriculture at a crossroads",

– ottaa huomioon vuonna 2008 julkaistun YTK:n raportin "Low input farming systems: an 
opportunity to develop sustainable agriculture"7,

– ottaa huomioon yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön 
aikaansaamiseksi 21. lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin N:o 2009/128/EY,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön 
(A7-0000/2011),

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0297.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0302.
3 Hyväksytyt tekstit, 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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A. ottaa huomioon, että maataloustuotteiden ja maatalouden tuotantopanosten hintojen suuret 
heilahtelut ovat lisänneet maataloustulojen ja viljelijöiden pitkän aikavälin investointien 
epävarmuutta;

B. ottaa huomioon, että EU:n viljelijöiden tuotantopanosten kokonaiskustannukset ovat 
nousseet keskimäärin lähes 40 prosenttia vuosien 2000 ja 2010 välisenä aikana, kun taas 
tuottajahinnat ovat Eurostatin mukaan nousseet keskimäärin alle 25 prosenttia; ottaa 
huomioon, että tuotantopanosten kustannukset nousivat kyseisen vuosikymmenen aikana 
60 prosenttia energian ja voiteluaineiden, melkein 80 prosenttia synteettisten lannoitteiden 
ja maanparannusaineiden, yli 30 prosenttia eläinten rehun, noin 36 prosenttia koneiden ja 
muiden laitteiden, miltei 30 prosenttia siementen ja taimien sekä lähes 13 prosenttia 
kasvinsuojelu- ja torjunta-aineiden osalta;

C. ottaa huomioon, että tuotantopanosten hintojen nousupaineen odotetaan kohoavan 
entisestään resurssien niukkuuden ja kehittyvien talouksien kasvavan kysynnän vuoksi;

D. ottaa huomioon, että maatalous on tällä hetkellä suuresti riippuvainen tuoduista 
tuotantopanoksista – pääasiassa fossiilisista polttoaineista, mutta myös eläinten rehusta ja 
niukoista maanparannukseen tarkoitetuista mineraaleista kuten fosfaatista – ja siksi se on 
altis hintavaihteluille; ottaa huomioon, että tämä on aiheuttanut suurta huolta EU:n 
maanviljelijöiden kilpailukyvystä;

E. ottaa huomioon, että erityisesti karjankasvatusalalla kustannukset ovat myös nousemassa 
kasvinsuojelu-, hygienia- ja elintarviketurvallisuusvaatimusten vuoksi;

F. ottaa huomioon, että maatalous käyttää keskimäärin 42 prosenttia Euroopan vesivarojen 
kokonaismäärästä (Kreikka 88 prosenttia, Espanja 72 prosenttia ja Portugali 59 prosenttia) 
ja että kastelu- ja ojituskustannukset ovat kasvaneet merkittävästi makean veden 
vähenemisen seurauksena ja niiden odotetaan kasvavan entisestään ilmastonmuutoksen 
takia;

G. katsoo, että vuokratun maan kustannusten nousu ja maan hinnat vaikuttavat myös 
voimakkaasti maanviljelyn elinkelpoisuuteen ja maatalousalalle tuleviin nuoriin ja että ne 
olisi sisällytettävä tuotantopanosten kustannusten mahdollisista leikkauksista käytäviin 
keskusteluihin; katsoo, että tilannetta olisi parannettava erityisesti nuorien viljelijöiden 
osalta ja tarvittaessa entistä paremman sääntelyn avulla;

H. ottaa huomioon, että maatalouden tuotantopanosten toimittajien markkinoiden 
keskittyminen on hyvin suurta, sillä kuusi yritystä hallitsee 75:tä prosenttia 
maatalouskemikaalien markkinoista ja kolme yritystä hallitsee yli 45:tä prosenttia 
siemenmarkkinoista; katsoo, että tällainen keskittyminen vaikuttaa siihen, että siementen 
hinnat pysyvät korkeina ja että niillä on huomattava kielteinen vaikutus viljelykasvien 
monipuolisuuteen;

I. ottaa huomioon, että varmennetut ja patentoidut siemenet ja niiden käytöstä maksettavat 
rojaltit muodostavat suurimman osan maanviljelijöiden siemenkustannusten kasvusta;

J. katsoo, että kun otetaan huomioon maataloustuotteiden hintojen äärimmäiset vaihtelut ja 
niihin liittyvä taloudellinen keinottelu koko elintarvikeketjussa, markkinoiden avoimuus 
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elintarvikeketjun eri vaiheissa on myös olennaista kilpailun lisäämisen ja hintojen 
vaihteluiden sietokyvyn parantamisen kannalta;

K. ottaa huomioon, että pitkän aikavälin investoinnit entistä parempaan tuotantopanosten ja 
resurssien (energia, maaperä ja ravinteet, vesi) hallintaan ovat tarpeen, jotta voidaan 
vastata uusiin taloudellisiin ja ympäristöön liittyviin haasteisiin myös Eurooppa 2020 
-strategian puitteissa; katsoo, että maanviljelijöiden olisi saatava investoinnilleen riittävä 
tuotto, jotta heidän on mahdollista omaksua resursseja entistä tehokkaammin hyödyntäviä, 
kestäviä ja innovatiivisia viljelyjärjestelmiä;

L. katsoo, että maatilojen ja maaseutualueiden parannetut viemäröintijärjestelmät sekä 
lietteen kompostointi tarjoavat huomattavia mahdollisuuksia ravinteiden ja energian 
lähteenä edellyttäen, että niiden mahdollinen käyttö ja mahdollisesti haitallisten aineiden 
asianmukainen käsittely tutkitaan perinpohjaisesti ja niitä valvotaan tarkasti;

M. ottaa huomioon, että maataloudessa on mahdollista säästää huomattavasti energiaa ja 
kustannuksia lisäämällä energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian paikallista tuotantoa 
(erityisesti tuuli- ja aurinkoenergia, biokaasu, jätteiden käyttö jne.);

N. katsoo, että viljelykierto olisi sisällytettävä "viherryttämistoimenpiteisiin" osana YMP:n 
uudistusta ottaen huomioon, että sen ilmastonmuutosta lieventävän huomattavan 
vaikutuksen ja mahdollisuudet vähentää synteettisten lannoitteiden ja torjunta-aineiden 
käyttöä;

O. ottaa huomioon, että valkuaispitoisten palkokasvien tuotanto EU:ssa sekä tehostetut 
laidunruokintajärjestelmät pienentäisivät EU:n valkuaisvajetta ja riippuvuutta rehun 
tuonnista ja niistä aiheutuisi huomattavia taloudellisia etuja viljelijöille;

P. ottaa huomioon, että tiettyjen energiakasvien sisällyttäminen vuoroviljelyjärjestelmiin ja 
laajaperäinen karjankasvatus voisivat myös merkittävästi auttaa vähentämään 
tuotantopanoskustannuksia, typpioksiduulin pääsyä ilmakehään ja ravinteiden 
huuhtoutumista;

Q. ottaa huomioon, että tilalla kerätyt siemenet voivat tarjota merkittäviä taloudellisia etuja ja 
ympäristöhyötyjä, viljelijöiden kustannusten aleneminen ja pienempi 
perushyödykeriippuvuus mukaan luettuina, ja vastata näin tilojen agronomisia 
erityisolosuhteita; ottaa huomioon, että parannettu infrastruktuuri tällä alalla voi vähentää 
merkittävästi eläinten rehun ja siementuotannon kustannuksia pitkällä aikavälillä;

Yleiset ratkaisut

1. kehottaa komissiota sisällyttämään työohjelmaansa lainsäädännön tarkistamisen 
tilakohtaisten tuotantopanosten hintojen ja teollisuuden hintamarginaalien avoimuuden 
lisäämiseksi tuotantoketjun alkupäässä;

2. kehottaa komissiota edistämään tehostettuja maatalouskäytäntöjä ja maatalouden 
resurssien hallintaa tuotantopanosten kustannusten ja ravinteiden tuhlaamisen 
vähentämiseksi sekä innovoinnin, resurssitehokkuuden ja viljelyjärjestelmien kestävyyden 
lisäämiseksi;
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3. korostaa erityisesti, että tarvitaan eurooppalainen elintarvikkeiden hintojen seurantaväline, 
joka lisäisi tuotantopanosten hintojen kehitystä koskevaa avoimuutta ja mahdollistaisi 
tuottajahintojen sitomisen tuotantokustannuksiin;

4. kehottaa kansallisia ja eurooppalaisia kilpailuviranomaisia puuttumaan päättäväisesti 
maatalouskaupan tukkumyyjien ja tuotantotarvikeyritysten hallitsevaan markkina-
asemaan sekä harkitsemaan kartellilainsäädäntöä koskevia ehdotuksia;

5. korostaa myös, että tarvitaan EU:n laajuinen tietojenvaihtojärjestelmä ravinteita, energiaa 
ja luonnonvarojen hallintaa koskevista hyvistä käytännöistä, joilla vähennetään 
tuotantopanosten kustannuksia;

6. pyytää, että uuteen maaseudun kehittämispolitiikkaan sisällytetään erityisiä 
tukitoimenpiteitä entistä tehokkaampaa resurssien hallintaa ja sellaisia kestäviä käytäntöjä 
varten, joilla vähennetään tuotantopanosten kustannuksia ja herkkyyttä hintojen 
vaihtelulle ja joilla tuetaan erityisesti lyhyitä tuotantopanos- ja elintarvikeketjuja;

7. pyytää, että huomattava osa tulevasta tutkimuksen puiteohjelmasta korvamerkitään 
maatilojen tuotantopanosten hallintaa koskevaan soveltavan tason tutkimus- ja 
kehittämistoimintaan, jotta vähennetään tuotantopanosten kustannuksia ja tehostetaan 
maatalouskäytäntöjä, mukaan luettuina viljelijöiden osallistuminen, koulutuksen 
parantaminen ja valmiuksien lisääminen sekä entistä tehokkaampi yhteistyö julkisten ja 
yksityisten tiedeorganisaatioiden ja viljelijöiden järjestöjen välillä;

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita selvittämään tarkemmin tuottajajärjestöjen ja 
osuuskuntien roolia maatilojen tuotantopanosten yhteisostojen järjestämisessä, jotta 
viljelijöiden neuvotteluasema tuotantoketjun alkupäässä paranee;

9. kehottaa komissiota järjestämään viljelijöille ja kuluttajille tarkoitetun EU:n 
tiedotuskampanjan, jossa korostetaan tarvetta hallinnoida entistä paremmin energia-, vesi-
ja luonnonvaroja kaikissa elintarvikeketjun osissa, jotta resurssien ja elintarvikkeiden 
tuhlausta voidaan vähentää merkittävästi;

Energia

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään lainsäädäntötoimien avulla 
energiansäästöinvestointeja ja uusiutuvan energian tuotantoa tiloilla tai paikallisissa 
kumppanuushankkeissa (tuuli- ja aurinkoenergia, biokaasu, maalämpö jne.) kiinnittäen 
erityistä huomiota jätteiden ja sivutuotteiden käyttöön paikallisella tasolla;

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että biomassan ja biopolttoaineiden –
sekä biokaasun – julkiset tukitoimet eivät edistä elintarvikkeiden ja energian tuotannon 
välistä kestämätöntä kilpailua resursseista eivätkä lisää tuotantopanosten ja 
maanvuokrauksen kustannuksia;

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään viljelijöiden uusien tulojen 
muodostamista helpottamalla maatilojen uusiutuvista energialähteistä tuotetun energian 
toimittamista yksityisiin ja julkisiin energiajärjestelmiin ja verkkoihin;
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13. katsoo, että tehokkaita tilakohtaisia ja paikallisia energiansäästö- ja hallintatoimia olisi 
otettava käyttöön kaikkialla EU:ssa maaseudun kehittämisohjelmien avulla ja että niiden 
olisi oltava osa maatalouden neuvontapalveluja;

14. kehottaa komissiota analysoimaan useiden käytössä olevien viljelyjärjestelmien ja niihin 
liittyvien tuotantopanosten toimittajien, jalostusteollisuuden ja jakelujärjestelmien 
energiakustannuksia siten, että otetaan huomioon energiatehokkuus ja kestävien 
energialähteiden käyttö, jotta voidaan vastata uusiin haasteisiin, sekä kasvien ja eläinten 
tuotannon välttämätön uudelleen tasapainottaminen;

Maanparannus- ja kasvinsuojeluaineet

15. toistaa pyyntönsä sisällyttää viljelykierto ja viljelykasvien monipuolisuus EU:n laajuiseen, 
YMP:n puitteissa palkittaviin "viherryttämistoimenpiteiden" luetteloon ottaen huomioon
positiiviset vaikutukset, joita edellä mainitulla on ilmastonmuutoksen lieventämiseen, 
maaperän ja veden laatuun sekä viljelijöiden talouteen (koska merkittävästi vähentynyt 
lannoitteiden, maanparannus-, kasvinsuojelu- ja torjunta-aineiden käyttö alentaa 
viljelijöiden tuotantopanoskustannuksia);

16. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään jätevirroista, erityisesti lietelannasta, 
orgaanisesta jätteestä ja viemäröintijärjestelmistä peräisin olevien ravinteiden 
kierrättämistä – edellyttäen, että niiden mahdollinen käyttö ja mahdollisesti haitallisten 
aineiden asianmukainen käsittely tutkitaan perinpohjaisesti ja niitä valvotaan tarkasti –
mikä voi olla avuksi lannoitteista johtuvien tuotantopanoskustannusten alentamisessa sekä 
typen ja fosfaatin uudelleen talteen ottamisessa;

Eläinten rehu

17. kehottaa komissiota jälleen laatimaan nopeasti parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
kotimaisen valkuaiskasvituotannon lisäämistä koskevista mahdollisuuksista ja 
vaihtoehdoista uusien politiikan välineiden avulla, jotta näin vähennetään EU:n 
riippuvuutta valkuaisen tuonnista sekä kivennäislannoitteiden ja torjunta-aineiden 
ulkoisesta tuotantopanoksesta sekä tutkitaan näiden vaihtoehtojen mahdollista vaikutusta 
viljelijöiden tuloihin;

18. korostaa jälleen tarvetta ottaa uudessa YMP:ssä käyttöön asianmukaisia toimenpiteitä ja 
välineitä, joilla tuetaan viljelijöitä, jotka viljelevät valkuaiskasveja viljelykiertoa soveltaen 
ja vähentävät näin EU:n viljelykasvien valkuaisvajetta ja hintavaihtelua, parantavat 
maatalouskäytäntöjä, pienentävät kasvihuonekaasupäästöjä ja parantavat tautien valvontaa 
ja maaperän viljavuutta;

Siemenet

19. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan ponnisteluita, joilla ylläpidetään tilalla 
kerättyjen siementen käyttöä EU:n maataloudessa, niiden merkittävien taloudellisten ja 
ympäristöhyötyjen sekä maatalouden biologisen monimuotoisuuden edistämisen vuoksi;

20. kehottaa erityisesti komissiota ehdottamaan, että yhteisön kasvinjalostusoikeuksista 
annetun asetuksen (EY) N:o 2100/94 14 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaiset tilalla kerättyjen 
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siementen käyttöä koskevat rajoitukset kumotaan tämän asetuksen tulevan tarkistamisen 
yhteydessä;

21. pyytää tuleva maailmanlaajuinen Rio+20-konferenssi huomioon ottaen maatalouden 
biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä, kestävää käyttöä ja laadukasta markkinointia 
koskevaa uutta EU:n aloitetta siementen ostokustannusten vähentämiseksi ja viljelyn 
lisäarvon kasvattamiseksi;

Maan hinnat ja maanvuokraus

22. kehottaa komissiota tekemään tutkimuksen vaikutuksista, joita maanvuokrauksella ja 
maan ostamisen ja vuokrauksen kasvaneilla kustannuksilla on maatalousalaan EU:n 
jäsenvaltioissa, ja määrittelemään, ovatko maan saatavuuden valvonta ja uusi lainsäädäntö 
tällä alalla tarpeen, jotta vältetään se, että maanhinnat, maanvuokraus ja maanviljelyn 
käyttöarvo etääntyvät toisistaan entistä enemmän;

Vesi

23. kehottaa komissiota työskentelemään YMP:n uudistamisen osana olevien ja vesipolitiikan 
puitedirektiivin mukaisten entistä parempien kastelujärjestelmien ja veden 
varastointijärjestelmien edistämiseksi, jotta parannetaan sekä maaperän veden 
varastoimiskykyä että vedenkeruuta kuivilla alueilla keinona vähentää makean veden 
käyttöä ja myös varotoimenpiteenä ilmastonmuutoksesta johtuvien sateiden jakautumisen 
muutosten varalta;

24. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan vesioikeuksien hallinnointia ja 
uudelleen jakamista monikäyttöisten maatalouden ekosysteemien ja peltometsäviljelyn 
järjestelmien tehostamiseksi;

25. kehottaa tukemaan entistä enemmän viljelijöiden koulutusta vesihuollon ja kastelun alalla, 
mukaan luettuina veden varastointiin liittyvät käytännön välineet sekä ravinnehävikkiin tai 
suolaantumisen ehkäisemiseen liittyvät toimenpiteet sekä tehostetut veden hinnoittelua ja 
vesihallintoa koskevat järjestelmät paikallisella ja alueellisella tasolla tuotantopanosten 
kustannusten vähentämiseksi pitkällä aikavälillä;

26. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Syyskuun 7. päivänä 2010 oikeudenmukaisista tuloista maanviljelijöille: entistä toimivampi 
elintarvikeketju Eurooppaan antamassaan päätöslauselmassa parlamentti hyväksyi useita 
suosituksia maataloustuotannon loppuvaiheen ongelmien ratkaisemiseksi ja viljelijöiden 
tulojen lisäämiseksi. Parlamentti ehdotti olennaista politiikan muuttamista EU:n 
kilpailulainsäädännön suhteen ja esitti suosituksia toimenpiteiksi, jotka on sisällytettävä 
vuoden 2020 YMP:n uudistamista koskeviin lainsäädäntöehdotuksiin. Komissio hyväksyi 
23. marraskuuta tätä päätöslauselmaa koskevan seurantamuistion, jossa ilmoitetaan tätä asiaa 
koskevista toimista.

Tässä uudessa valiokunta-aloitteisessa mietinnössä tunnistetaan maataloustuotannon 
alkuvaiheen ongelmat ja keskitytään energiasta, koneista, rehuseoksista, lannoitteista, 
torjunta-aineista, siemenistä ja vedestä johtuvien ostettujen maatalouden tuotantopanosten 
kustannusten nousuun viimeksi kuluneiden vuosikymmenten aikana. Siinä tähdennetään 
useisiin tuotannonaloihin kohdistuvaa vaikutusta, korostetaan maanviljelijöiden lisääntyvää 
riippuvuutta entistä keskittyneemmästä tuotantotarviketeollisuudesta ja ehdotetaan YMP:n 
tulevan uudistamisen yhteydessä toteutettavia toimenpiteitä.

Koska odotettavissa on YMP:n mittava uudistaminen, jossa on vastattava lukuisiin tärkeisiin 
viljelijöiden kohtaamiin haasteisiin, tämän mietinnön tavoitteena on analysoida 
tuotantorakenteen ja markkinoiden alkuvaihetta ja ehdottaa politiikkavaihtoehtoja, joilla 
viljelijöitä voidaan auttaa vähentämään tuotantopanosten kustannuksia heidän 
omavaraisuutensa ja tulojensa lisäämiseksi, jotta he voivat siirtyä entistä tehokkaampaan ja 
kestävämpään tuotantoresurssien käyttöön.

Esittelijä ehdottaa, että jäsenvaltioita ja komissiota kehotetaan toimittamaan lisää tietoja 
tuotantopanoksista ja tuotantokustannuksista, jotka Euroopan hintavalvontaviraston olisi 
analysoitava ja toimitettava säännöllisesti viljelijöille. Hintaindeksit voisivat myös edistää 
kilpailua tuotantotarvikkeiden alalla ja toivon mukaan auttaa viljelijöitä siirtymään pois 
entistä keskittyneemmän ja voimakkaamman maatalousteollisuuden alkuvaiheen ja 
alkutuotannon loppuvaiheen välisestä "tukalasta asemasta".

Lisäksi viljelijät tarvitsevat tukea maatalous- ja ympäristösuoritteen parantamisessa tulossa 
oleviin uusiin ilmasto-, ympäristö- ja taloushaasteisiin vastaamiseksi. Uuden YMP:n 
mukaisten "viherryttämistoimenpiteiden" osana viljelijöiden on vastattava itse tuotannon 
ulkoistamiskustannuksista, jotka liittyvät biologisen monimuotoisuuden, veden ja maaperän 
ravinteiden entistä parempaan hoitamiseen, ja heitä olisi kannustettava tekemään niin. 
Kyseiset alkuvaiheen kustannukset tarjoavat viljelijöille tietenkin pitkällä aikavälillä etuja 
kuten ilmaston epävakaisuuden sietokyky, parantunut maaperän terveys ja viljavuus sekä 
entistä vähäisempi tautiherkkyys. Heti kun viljelijät voivat hyödyntää paremmin maatilan 
tuotantopanospotentiaalia, heistä tulee myös vähemmän alttiita hintavaihtelulle.

Komission olisi myös ehdotettava toimenpiteitä, joilla voidaan kannustaa viljelijöitä 
järjestämään kollektiivisesti tuotantopanosten säilyttäminen ja osto oman neuvotteluasemansa 
parantamiseksi yhdenmukaisesti maanviljelyn tuotantoketjun alkupään tuottajajärjestön 
perustamisen kanssa. Viljelijöitä olisi myös kannustettava ja palkittava, jos he järjestäytyvät 
entistä paremman resurssien hallinnan ja hintavaihteluherkkyyttä vähentävien kestävien 
käytäntöjen vuoksi.
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Esittelijä haluaa painottaa tässä yhteydessä, että viljelijät ovat jo monissa maissa tehneet 
ankarasti työtä viljelykäytäntöjen parantamiseksi ja lisätäkseen taloudellista 
riippumattomuutta ostetuista tuotantopanoksista. Viljelijöiden verkostot ovat vakiinnuttaneet 
merkittävästi hallitusten ja hallituksesta riippumattomien tutkimuslaitosten ja viljelijöiden 
välistä yhteistoimintaa (esimerkiksi CEDAPA tai CIVAM Ranskassa) usean vuoden ajan ja 
levittäneet aktiivisesti niiden kokemuksia ja tuloksia entistä laajemmin maatalousyhteisöjen 
keskuuteen. Tämä aloite ja sitoumus olisi tunnustettava täysimääräisesti tehostamalla 
tutkimuslaitosten sekä viljelijöiden järjestöjen ja maaseudun kehittämisestä vastaavien 
organisaatioiden välistä yhteistoimintaa, ja ne olisi otettava huomioon tulevissa maanviljelyn 
neuvontapalveluissa ja koulutusohjelmissa.

Esittelijä ehdottaa, että päätöslauselma jäsennellään seuraavien maatalouden tärkeiden 
tuotantopanostekijöiden mukaan:

Energia

Eurostatin tiedot ja komission analyysi osoittavat, että tuotantopanosten ja 
tuotantokustannusten sekä tuottajahintojen väliset erot eivät ole taloudellisesti kestävä monilla 
aloilla. Maanviljelyn energiakustannukset ovat nousseet karkeasti ottaen 60 prosenttia vuosien 
2000 ja 2010 välillä samalla kun tuottajahinnat ovat kasvaneet ainoastaan 25 prosenttia. 
Niihin sisältyvät polttoaineiden, kaasun ja sähkön yleinen hinnannousu.

Esittelijä ehdottaa toimenpiteitä, joilla lisätään maatilojen kykyä säästää rakennuksissa, 
maatalouskäytännöissä ja liikenteessä energiatehokkuusohjelmien avulla, ja investoidaan 
uusiutuvan energian tuotantoon tiloilla tai paikallisesti (tuuli- ja aurinkoenergia, biokaasu, 
maalämpö jne.).

Tässä yhteydessä hän suosittelee myös analysoimaan ja arvioimaan nykyisten 
maatalousjärjestelmien energian määrää ja kustannuksia sekä niihin liittyviä tuotantopanosten 
toimittajia sekä jalostus- ja jakelujärjestelmiä. Tulevassa YMP:n uudistuksessa on tärkeää 
ottaa huomioon energiatehokkuus ja kestävien energialähteiden käyttö jotta voidaan vastata 
uusiin haasteisiin. Tähän sisältyy viljelykasvien ja eläintuotannon tasapainottaminen 
uudelleen käytettävissä olevien energiaresurssien suhteen sekä matalien panosten 
tuotantojärjestelmät kuten laidunruokinta ja laajaperäinen karjankasvatus.

Lannoitteet ja maanparannusaineet

Lannoitteiden ja maanparannusaineiden kustannukset ovat keskimäärin kaksinkertaistuneet 
viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana. Nitraatin ja fosfaatin käyttöön liittyy tiettyjä 
ongelmia, joita on erityisesti valuminen, jos maaperä ja kasvit eivät pysty riittävästi 
varastoimaan ja imemään ravinteita.

Seuraavia ratkaisuja on olemassa: analyysin ja maatilan ravinteiden hallinnan tehostaminen, 
analyysin ja maatilan ravinteiden hallinnan tehostaminen, lannoitemenojen leikkaaminen 
entistä paremman maaperän hedelmällisyysanalyysin avulla erityisesti parantamalla maaperän 
rakeisuutta ja orgaanista humustasoa (mahdollistamalla entistä parempi veden ja ravinteiden 
sitoutuminen) lannoituksen avulla, lietelannan laadun parantaminen, entistä paremmat 
vuoroviljelykäytännöt, lannan levittäminen siirrettävien letkuin ja maan muokkaaminen 
välittömästi sen jälkeen (joidenkin tutkimusten mukaan on mahdollista vähentää 50 kg typpeä 
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hehtaaria kohden viljelyssä – tai 70 prosenttia nykyisistä tuotantopanoksista – Pohjois- ja 
Länsi-Euroopassa ilman, että tuottavuus laskee. Ravinteiden huuhtoutumista, vesiympäristön 
huomattavinta typen lähdettä, ja typpioksidin ilmakehään pääsyä voitaisiin vähentää 
käyttämällä tiettyjä energiakasveja puskurina vesiensuojelualueilla ja avointen virtojen 
varrella.

Myös kylien ja kaupunkien jätevesijärjestelmiä olisi pidettävä mahdollisina ravinteiden 
lähteinä (biokaasu), jos mahdollisesti haitallisten aineiden erottelu voidaan taata.

Siemenet

Siementen ja taimien kustannukset ovat nousseet keskimäärin miltei 30 prosenttia vuodesta 
2000. Tämä johtuu osittain varmennettujen siementen korkeista ostokustannuksista ja tiloilla 
kerättyjen siementen vähäisestä käytöstä. Tiloilla kerätyistä siemenistä aiheutuu useita 
seuraavanlaisia taloudellisia hyötyjä ja ympäristöhyötyjä: niiden kustannukset viljelijöille 
ovat keskimäärin 40 prosenttia alhaisemmat kuin varmennettujen siementen, niiden ansiosta 
viljelijät voivat kasvattaa kasveja, jotka ovat sopeutuneet tiettyihin agronomisiin olosuhteisiin 
heidän alueillaan, ne vaativat usein vähemmän lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita samalla 
kun ne ylläpitävät kasvien biologista monimuotoisuutta. Lisäksi viljelijät voivat valita 
kylvöjaksot, jotka sopivat heidän viljelyolosuhteisiinsa ilman, että heidän tarvitsee luottaa 
siemenyritysten toimituksiin.

Yli puolet viljakasvien viljelyalasta Euroopassa (yli 90 prosenttia sellaisissa maissa kuten 
Puola) kylvetään tiloilla kerätyillä siemenillä, mutta niiden kehittäminen muilla aloilla kuten 
hedelmissä ja vihanneksissa on estetty muun muassa sen takia, että asetuksen 2100/94 
mukaan viljelijät saavat istuttaa ainoasta 21:tä kasvilajiketta tilan omista siemenistä. Toisaalta 
siementeollisuus pitää oikeutta käyttää tilalla kerättyjä siemeniä poikkeuksena, joka olisi 
kumottava asetuksen tulevan tarkistamisen yhteydessä.

Kasvinsuojelu- ja muut torjunta-aineet

Kasvinsuojeluaineiden ja muiden torjunta-aineiden kasvu on ollut keskimäärin 13 prosenttia 
viimeksi kuluneiden vuosikymmenen aikana. Ratkaisuihin kuuluvat tasapainotetun hiili–
typpi-suhteen luominen maaperään ja maaperän rakenteen parantaminen (ja tämän 
seurauksena tarvitaan vähemmän torjunta-aineita ja kasvimyrkkyjä kasvitautien ja 
rikkaruohojen aiheuttaman vitsauksen vähentymisestä johtuen).

Eläinten rehut ja eläinlääkärikulut

Tehokkaissa karjankasvatusjärjestelmissä sovelletaan ruokavaliota, jossa on suuri osa 
rehusekoitetta tai -tiivistettä. Käytettävä öljysiemen ja valkuainen tuodaan pääasiassa 
ulkomailta. Tämän alan tuotantopanosten kustannukset ovat keskimäärin nousseet yli 
30 prosenttia viime vuosikymmenen aikana.

Maaliskuussa 2011 EU:n valkuaisvajeesta antamassaan päätöslauselmassa parlamentti kehotti 
laatimaan tarvittavat puitteet EU:n valkuais- ja palkokasvien tuotannolle, jotta vähennettäisiin 
70 prosenttia valkuaisvajetta kotimaisesta tuotannosta peräisin olevalla rehulla. Valittavana on 
useita palkokasveja tätä tarkoitusta varten, erityisesti herneet, härkäpavut ja lupiinit.
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Lisäksi valkuaispitoisia palkokasveja sisältävä viljelykierto voi vähentää polttoaineen 
kulutusta maaperäkäsittelyssä, koska humus- ja kosteuspitoisuus säilyvät paremmin ja 
maanmuokkausta tarvitaan vähemmän. Euroopan parlamentin äskettäin julkaisemassa 
tutkimuksessa (PE 438.591) ja Ranskan hallituksen kestävää kehitystä käsittelevän komitean 
tutkimuksessa (joulukuu 2009, nro 15) lannoitteiden käytön kustannusten vähenemiseksi 
Ranskassa arvioidaan jopa sata miljoonaa euroa vuodessa.

Maatalousrakennukset ja uusiutuva energia

Muiden kuin asumiseen tarkoitettujen maatalousrakennusten kustannukset ovat nousseet 
keskimäärin 20 prosenttia, mikä johtuu rakennusmateriaalien ja rakennustyön kasvaneista 
kustannuksista. Erityisesti karjankasvatusalalla kustannukset ovat nousseet myös hygieniaa ja 
elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien vaatimusten vuoksi.

Joissakin jäsenvaltioissa viljelijöitä on rohkaistu investoimaan tilakohtaiseen uusiutuvan 
energian tuotantoon kuten tuuli- ja aurinkoenergiaan ja biokaasuun. Esimerkiksi Saksassa 
maatalousrakennusten kattoja on käytetty laajamittaisesti aurinkopaneelien asentamiseen, 
rakennusten eritystä on parannettu ja nestemäistä lantaa käytetään biokaasun valmistamiseen. 
Kansalliset tuet biokaasualalla ovat kuitenkin joissakin tapauksissa johtaneet myös maissia ja 
viljakasveja käyttäviin biokaasulaitoksiin, jotka ovat nostaneet maan vuokraa ja houkutelleet 
sijoittajia, jotka keräävät voitot pois viljelijöiltä.

Maan hinnat ja maanvuokraus

Maanvuokrauksen kustannukset ovat suurimpia kustannuksia useilla maatalouden aloilla ja 
useissa jäsenvaltioissa, ja niitä olisi pidettävä tuotantopanoskustannuksina. Suurimmassa 
osassa Länsi-Eurooppaa maatalousmaan myynti ja vuokrien hinnat ovat saavuttaneet 
kestämättömän tason, mikä on etäännyttänyt vakavalla tavalla toisistaan tuotantokapasiteetin, 
maankäytön ja maatalouden käyttöarvon. Joissakin tapauksissa tämä johtuu asutuksen 
hajaantumisesta, maatalousyritysten painostuksesta ja maaomaisuuden keskittymisestä 
harvoihin käsiin. Esittelijä suosittelee valvontajärjestelmää, joka koskee maan hintoja ja 
erityisesti nuorten viljelijöiden maan saatavuutta.

Muut tavarat ja palvelut mukaan luettuna vesi

Ottaen huomioon veden suuren merkityksen maataloustuotannossa EU:n olisi tuettava 
jäsenvaltioita rakentamaan parannettuja veden varastointijärjestelmiä maataloutta varten, 
mukaan luettuina maaperän parannettu vedenvarastointikyky ja veden keruu kuiville alueilla 
varotoimenpiteenä ilmastonmuutoksesta johtuvien sateiden jakautumisen muutosten varalle.

Lisäksi on tarpeen, että vesioikeuksia hallinnoidaan entistä tehokkaammin ja ne jaetaan 
uudelleen sekä suojellaan ja luodaan monikäyttöisiä maatalouden ekosysteemejä ja 
peltometsäviljelyjärjestelmiä veden pidätyskyvyn parantamiseksi.


