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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl ūkio gamybos veiksnių tiekimo grandinės: struktūra ir pasekmės
(2011/2114(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. birželio 23 d. rezoliuciją „BŽŪP artėjant 2020 m. Su 
aprūpinimu maistu, gamtos ištekliais ir teritorine pusiausvyra susijusių būsimų uždavinių 
sprendimas“1,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. rugsėjo 7 d. rezoliuciją „Sąžiningos ūkininkų pajamos: 
veiksmingesnė Europos maisto produktų tiekimo grandinė“2,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. kovo 8 d. rezoliuciją „Baltymų deficitas ES: kaip išspręsti 
šią ilgalaikę problemą?“3,

– atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės mėn. EBPO preliminarią ataskaitą „Ekologinio augimo 
strategija dėl maisto ir žemės ūkio“4,

– atsižvelgdamas į Eurostato duomenis apie žemės ūkio gamybos priemonių kainų indeksą 
(gamybos medžiagų sąnaudos) ir žemės ūkio produktų kainų indeksus (parduotos 
produkcijos kainos)5, 

– atsižvelgdamas Europos Komisijos Nuolatinio žemės ūkio mokslinių tyrimų komiteto 
(angl. SCAR) 3-iąjį kartą atlikto prognozavimo išvadas tema „Tausus maisto vartojimas ir 
gamyba ribotus išteklius turinčiame pasaulyje“(angl. „Sustainable food consumption and 
production in a resource-constrained world“, 2011 m. vasario mėn.)6,

– atsižvelgdamas į Tarptautinio vystymuisi skirto žemės ūkio žinių, mokslo ir technologijų 
vertinimo (angl. IAASTD) organizacijos pateiktą visuotinę ataskaitą „Žemės ūkis 
kryžkelėje“ (angl. „Global Report - Agriculture at a crossroads“),

– atsižvelgdamas į 2008 m. Jungtinės tyrimų grupės ataskaitą dėl nedidelių sąnaudų 
ūkininkavimo sistemų: galimybė vystyti tvarų žemės ūkį“ (angl. „Low input farming 
systems: an opportunity to develop sustainable agriculture“)7,

– atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/128/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų 
naudojimo;

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0297.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0302.
3 Priimti tekstai, 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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– atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A7-0000/2011),

A. kadangi dėl didelio žemės ūkio prekių kainų ir ūkio gamybos medžiagų sąnaudų 
nepastovumo atsirado daugiau netikrumo dėl ūkininkų pajamų ir ilgalaikių investicijų, 

B. kadangi, Eurostato duomenimis, 2000–2010 m. bendros ES ūkininkų gamybos medžiagų 
sąnaudos vidutiniškai padidėjo 40 proc., o supirkimo kainos vidutiniškai padidėjo mažiau 
nei 25 proc.; kadangi per minėtąjį dešimtmetį išlaidos energijai ir tepalams padidėjo 
60 proc., sintetinėms trąšoms ir dirvožemį gerinančioms medžiagoms – beveik 80 proc., 
gyvūnų pašarams – daugiau kaip 30 proc., mašinoms ir kitai įrangai – apie 36 proc., 
sėkloms ir sodinamajai medžiagai – beveik 30 proc., o augalų apsaugos produktams ir 
pesticidams – maždaug 13 proc.,

C. kadangi manoma, kad su gamybos medžiagų sąnaudomis susijęs spaudimas ir toliau didės 
dėl išteklių trūkumo ir didėjančios paklausos kylančios ekonomikos šalyse,

D. kadangi ES žemės ūkis šiuo metu labai priklauso nuo gamybos medžiagų importo – visų 
pirma iškastinio kuro, tačiau ir nuo gyvūnų pašarų ir negausių dirvožemį gerinančių 
mineralų, pvz., fosfatų, taigi jis prastai apsaugotas nuo kainų kilimo, kadangi tai kelia 
didelių rūpesčių dėl ES ūkininkų konkurencingumo, ypač gyvulininkystės sektoriuje,

E. kadangi, ypač gyvulininkystės sektoriuje, sąnaudos didėja ir dėl fitosanitarijos, higienos ir 
aprūpinimo maistu reikalavimų,

F. kadangi vidutiniškai 42 proc. viso Europoje tiekiamo vandens sunaudoja žemės ūkis 
(Graikija – 88 proc., Ispanija – 72 proc., Portugalija – 59 proc.) ir kadangi drėkinimo ir 
drenavimo sąnaudos gerokai padidėjo dėl to, kad mažėja gėlo vandens, kadangi taip pat 
manoma, kad ir toliau šių sąnaudų didės dėl klimato kaitos,

G. kadangi nuomojamos žemės ir žemės kainos taip pat itin veikia ūkininkavimo 
gyvybingumą ir jaunuosius ūkininkus, taigi šis klausimas turėtų būti įtrauktas į svarstymus 
dėl galimo gamybos medžiagų sąnaudų mažinimo, kadangi ši padėtis, ypač jaunųjų 
ūkininkų, turėtų būti pagerinta, ir prireikus turėtų būti imamasi geresnio reglamentavimo,

H. kadangi ūkio gamybos medžiagų tiekėjų koncentracija labai didelė – šešios įmonės 
kontroliuoja beveik 75 proc. agrocheminių medžiagų rinkos ir trys įmonės kontroliuoja 
daugiau kaip 45 proc. sėklų rinkos, kadangi ši koncentracija padeda išlaikyti aukštas sėklų 
kainas ir labai neigiamai veikia augalų įvairovę,

I. kadangi sertifikuotos ir patentuotos sėklos ir atlygis už naudojimąsi tokiomis sėklomis yra 
pagrindiniai dalykai, dėl kurių didėja ūkininkų išlaidos sėkloms,

J. kadangi, atsižvelgiant į ypač didelį žemės ūkio produktų kainų svyravimą maisto 
grandinėje ir susijusias finansines spekuliacijas, rinkos skaidrumas aukštesnėse maisto 
grandinės pakopose taip pat būtinas, kad būtų galima padidinti konkurencingumą ir 
atsparumą kainų nepastovumui;

K. kadangi siekiant spręsti naujus ekonominius ir ekologinius uždavinius, taip pat ir 
susijusius su strategija „Europa 2020“, reikia ilgalaikių investicijų į geresnį gamybos 
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medžiagų ir išteklių valdymą (energijos, dirvožemio ir maistinių medžiagų, vandens); 
kadangi ūkininkai turėtų gauti pakankamą savo investicijų grąžą, kad galėtų taikyti 
išteklių požiūriu veiksmingesnes, tvaresnes ir naujoviškesnes ūkininkavimo sistemas;

L. kadangi patobulinta nuotekų surinkimo sistema ūkiuose ir kaimo vietovėse, taip pat srutų 
kompostavimas gali būti svarbūs maistinių medžiagų ir energijos šaltiniai, jei bus išsamiai 
išnagrinėtos jų naudojimo galimybės, tinkamai tvarkomos medžiagos, kurios gali būti 
kenksmingos, ir vykdoma griežta kontrolė;

M. kadangi esama daug galimybių ūkininkauti taip, kad būtų taupoma energija ir sąnaudos 
pagerinus energijos vartojimo efektyvumą ir vietoje gaminant atsinaujinančiąją energiją 
(ypač vėjo, saulės, biodujų, naudojant atliekas ir kt.);

N. kadangi vykdant BŽŪP reformą sėjomaina turėtų būti priskirta ekologinėms priemonėms, 
atsižvelgiant į svarų jos indėlį siekiant švelninti klimato kaitą ir į jos galimybes mažinti 
sintetinių trąšų ir pesticidų naudojimą;

O. kadangi baltymingų ankštinių augalų auginimas ES ir patobulintos žolinių pašarų sistemos 
padėtų sumažinti ES baltymų deficitą ir priklausomybę nuo pašarų importo bei duotų daug 
ekonominės naudos ūkininkams;

P. kadangi tam tikrų energinių augalų įtraukimas į sėjomainos sistemas ir ekstensyvi 
gyvulininkystė taip pat galėtų gerokai padėti sumažinti gamybos medžiagų sąnaudas, NO2 
išmetimą į atmosferą ir maistinių medžiagų išplovimą; 

Q. kadangi ūkyje išsaugotos sėklos gali duoti daug ekonominės ir ekologinės naudos, 
įskaitant mažesnes ūkininkų sąnaudas ir mažesnę priklausomybę nuo prekių, taigi būtų 
atsižvelgiama į konkrečias agronomines sąlygas ūkiuose; kadangi geresnė šios srities 
infrastruktūra ilgainiui gali padėti iš esmės sumažinti pašarų ir sėklų gamybos sąnaudas;

Bendro pobūdžio sprendimai 

1. ragina Komisiją įtraukti į savo darbo programą teisės aktų persvarstymą, siekiant daugiau 
skaidrumo ūkio gamybos medžiagų sąnaudų ir su ūkininkavimu susijusių tiekėjų 
pramonės pelno maržos klausimais;

2. ragina Komisiją skatinti taikyti tobulesnius agronomijos metodus ir geriau valdyti žemės 
ūkio išteklius, kad būtų galima sumažinti ūkio gamybos medžiagų sąnaudas ir maistinių 
medžiagų švaistymą ir diegti daugiau naujovių, efektyviau naudoti išteklius bei padidinti 
ūkininkavimo sistemų tvarumą;

3. ypač pabrėžia, kad reikia sukurti Europos maisto kainų stebėsenos priemonę, kuri suteiktų 
daugiau skaidrumo, siekiant nustatyti, kaip vystosi gamybos medžiagų kainos, ir padėtų 
susieti supirkimo kainas su gamybos sąnaudomis;

4. ragina nacionalines ir Europos konkurencijos institucijas energingai spręsti žemės ūkio 
produktų versle dirbančių prekiautojų ir tiekimo įmonių dominuojančios padėties 
klausimą ir apsvarstyti pasiūlymus dėl antimonopolinių teisės aktų;
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5. taip pat pabrėžia, kad reikia ES masto keitimosi informacija apie maistinių medžiagų, 
energijos ir gamtos išteklių valdymo gerąją patirtį, kuri padėtų sumažinti gamybos 
medžiagų sąnaudas;

6. ragina įtraukti į naują kaimo plėtros politiką konkrečias paramos priemones, skirtas 
geresniam išteklių valdymui ir tvariems veiklos būdams, kurios padėtų sumažinti gamybos 
medžiagų sąnaudas ir pažeidžiamumą dėl kainų nepastovumo ir kuriomis būtų konkrečiai 
remiamos trumpos žaliavų tiekimo ir maisto grandinės;

7. ragina kitoje mokslinių tyrimų bendrojoje programoje skirti daug dėmesio ūkio gamybos 
medžiagų sąnaudų valdymo moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, kad būtų 
sumažintos sąnaudos ir patobulinti taikomi agronomijos metodai, įskaitant ūkininkų 
įtraukimą ir geresnį jų mokymą ir gebėjimų ugdymą, tai pat geresnį viešųjų ir privačių 
mokslinių bei ūkininkų organizacijų bendradarbiavimą;

8. ragina Komisiją ir valstybes nares nuodugniau išnagrinėti gamintojų organizacijų ir 
kooperatyvų vaidmenį organizuojant kolektyvinį ūkio gamybos medžiagų pirkimą, kad 
būtų galima padidinti ūkininkų derybų galią tiekėjų pramonės atžvilgiu;

9. ragina Komisiją parengti ES ūkininkų ir vartotojų informavimo kampaniją, per kurią būtų 
pabrėžiama būtinybė geriau valdyti energijos, vandens ir gamtos išteklius visoje maisto 
grandinėje, kad būtų iššvaistoma gerokai mažiau išteklių ir maisto; 

Energetika

10. ragina Komisiją ir valstybes nares teisėkūros priemonėmis skatinti investicijas į energijos 
taupymą ir atsinaujinančiosios energijos gamybą ūkiuose arba vykdant vietos partnerystės 
projektus (vėjo, saulės, biodujų, geoterminės ir kt.) ir ypatingą dėmesį skirti atliekų ir 
šalutinių produktų naudojimui vietos lygmeniu;

11. primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad viešosios paramos, 
skiriamos biomasei ir agrodegalams, įskaitant biodujas, priemonės neprisidėtų prie 
netausios maisto ir energijos gamybos konkurencijos dėl išteklių ir dėl to dar labiau 
nepadidėtų gamybos medžiagų sąnaudos ir žemės nuoma;

12. ragina Komisiją ir valstybes nares padėti sukurti naujas pajamas ūkininkams palengvinant 
energijos, pagamintos iš atsinaujinančiųjų ūkio šaltinių, perėmimą į privačias ir viešąsias 
energijos sistemas ir tinklus;

13. mano, kad turėtų būti sudarytos galimybės visoje ES pasinaudoti veiksmingomis ūkio ir 
vietos energijos taupymo bei valdymo priemonėmis pagal kaimo plėtros programas ir kad 
šios priemonės turėtų tapti ūkio plėtros paslaugų dalimi;

14. ragina Komisiją ištirti įvairių esamų ūkininkavimo sistemų ir susijusių tiekėjų, perdirbimo 
pramonės ir platinimo sistemų energijos sąnaudas ir atsižvelgti į energijos vartojimo 
efektyvumą ir tvarių energijos šaltinių naudojimą, siekiant spręsti naujus uždavinius, bei į 
naujos augalininkystės ir gyvulininkystės pusiausvyros būtinybę; 

Dirvožemį gerinančios medžiagos ir augalų apsaugos produktai
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15. dar kartą ragina įtraukti sėjomainą ir augalų įvairovę į ES ekologinių priemonių sąrašą, už 
šias priemones reikia atlyginti vykdant BŽŪP reformą, atsižvelgiant į teigiamą 
ankstesniųjų priemonių poveikį klimato kaitos švelninimui, dirvožemio ir vandens 
kokybei ir ūkininkų finansams (pradėta naudoti gerokai mažiau trąšų, dirvožemį 
gerinančių medžiagų, augalų apsaugos produktų ir pesticidų, o tai gerokai sumažins 
ūkininkų sąnaudas);

16. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti – atidžiai ištyrus galimybę naudoti ir tinkamai 
tvarkyti medžiagas, kurios gali būti kenksmingos, bei vykdyti griežtą jų kontrolę –
perdirbti atliekose, ypač srutose, organinėse atliekose ir vietos nuotekų sistemose esančias 
maistines medžiagas, nes tai gali padėti sumažinti išlaidas trąšoms ir surinkti azotą ir 
fosfatą;

Pašarai 

17. dar kartą ragina Komisiją skubiai pateikti Parlamentui ir Tarybai pranešimą dėl galimybių 
ir būdų padidinti baltymingų augalų auginimą ES viduje taikant naujas politines 
priemones ir taip mažinti ES priklausomybę nuo baltymų importo ir išorinio mineralinių 
trąšų ir pesticidų naudojimo, taip pat ragina išnagrinėti šių galimybių poveikį ūkininkų 
pajamoms;

18. dar kartą pabrėžia, kad pagal naują BŽŪP reikia nustatyti tinkamas paramos priemones ir 
aktus, skirtus ūkininkams, kurie augina baltyminius augalus naudodami sėjomainą, taigi 
taip mažinamas ES augalinių baltymų deficitas ir kainų nepastovumas, tobulinami 
ūkininkavimo būdai, mažinamas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis ir 
gerinama ligų kontrolė bei dirvožemio derlingumas;

Sėklos

19. ragina Komisiją ir valstybes nares remti pastangas ūkininkaujant ES ir toliau naudoti 
ūkyje išsaugotas sėklas, atsižvelgiant į didelę ekonominę ir ekologinę naudą ir indėlį į 
žemės ūkio biologinę įvairovę; 

20. visų pirma ragina Komisiją pasiūlyti panaikinti ūkyje išsaugotų sėklų naudojimo 
apribojimus, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 2100/94 dėl augalų veislių teisinės 
apsaugos Bendrijoje 14 straipsnio 1 ir 2 dalyse;

21. ragina, atsižvelgdamas į artėjančią pasaulinę konferenciją „Rio + 20“, pateikti naują ES 
žemės ūkio biologinės įvairovės išsaugojimo, tvaraus naudojimo ir kokybiško valdymo 
iniciatyvą siekiant sumažinti sėklų pirkimo kainas ir padidinti pridėtinę ūkininkavimo 
vertę;

Žemės kainos ir žemės nuoma

22. ragina Komisiją vadovauti tyrimui žemės nuomos ir padidėjusių žemės pirkimo ir nuomos 
kainų poveikio ES valstybių narių ūkininkavimo sektoriams tema ir nustatyti, ar reikia 
stebėti galimybes naudotis žeme ir naujų teisės aktų šioje srityje, kad būtų galima išvengti 
tolesnio žemės kainų, žemės nuomos ir žemės ūkio paskirties žemės vertės atotrūkio;
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Vanduo

23. ragina Komisiją vykdant BŽŪP reformą ir Vandens pagrindų direktyvą stengtis sukurti 
geresnes žemės ūkio drėkinimo ir vandens kaupimo sistemas, taip pat įtraukti nuostatą 
gerinti vandens kaupimo pajėgumus dirvožemyje ir vandens surinkimą sausose 
teritorijose, kaip būdą sumažinti šviežio vandens naudojimą ir kaip priemonę, siekiant 
apsisaugoti nuo kritulių pokyčių dėl klimato kaitos;

24. ragina Komisiją ir valstybes nares pagerinti vandens teisių valdymą ir perskyrimą ir 
išplėsti daugiafunkcines žemės ūkio ekologines sistemas ir žemės ūkio miškininkystės 
sistemas;

25. ragina skirti didesnę paramą ūkininkų mokymui vandens valdymo ir drėkinimo 
klausimais, įskaitant praktines vandens kaupimo priemones ir priemones, kuriomis 
siekiama išvengti maistinių medžiagų praradimo ar druskėjimo, taip pat taikyti geresnes 
vandens kainų nustatymo ir vandens valdymo sistemas vietos ir regioniniu lygmeniu, kad 
ilgainiui sumažėtų gamybos medžiagų sąnaudos;

26. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

2010 m. rugsėjo 7 d. rezoliucijoje „Sąžiningos pajamos ūkininkams: veiksmingesnė Europos 
maisto produktų tiekimo grandinė“ Parlamentas priėmė įvairias rekomendacijas, kaip spręsti 
ūkio gamybos problemas, susijusias su vartotojų grandimi, kad padidėtų ūkininkų pajamos. 
Parlamentas pasiūlė iš esmės keisti politiką, susijusią su ES konkurencijos teise, ir 
rekomendavo priemones, kurios turėtų būti įtrauktos į teisėkūros pasiūlymus dėl 2020 m. 
BŽŪP reformos. 2010 m. lapkričio 23 d. Komisija patvirtino pranešimą dėl tolesnių veiksmų, 
susijusių su šia rezoliucija, kuriame skelbiama, kad bus imamasi atitinkamos veiklos.

Šiame naujame savo iniciatyva teikiamame pranešime nustatomos su tiekėjų grandimis 
susijusios ūkio gamybos problemos, dėmesys skiriamas per paskutinįjį dešimtmetį 
padidėjusioms perkamų gamybos medžiagų: energijos, mašinų, kombinuotųjų pašarų, trąšų, 
pesticidų, sėklų ir vandens, sąnaudoms. Jame atkreipiamas dėmesys į įvairius gamybos 
sektorius, pabrėžiama, kad didėja ūkininkų priklausomybė nuo tiekėjų pramonės, kuri vis 
labiau koncentruojasi, ir siūloma vykdant būsimą BŽŪP reformą imtis atitinkamų priemonių.

Atsižvelgiant į tai, kad mūsų laukia didelė BŽŪP reforma, kurią vykdant reikės išspręsti daug 
didelių ūkininkams kylančių problemų, šio pranešimo yra tikslas išnagrinėti tolesnių 
grandinės pakopų struktūrą ir rinkas ir pasiūlyti politinių galimybių, kurios padėtų ūkininkams 
sumažinti sąnaudas, kad padidėtų jų nepriklausomumas ir pajamos ir būtų pereita prie 
veiksmingesnio ir tausesnio gamybos išteklių naudojimo. 

Pranešėjas siūlo paraginti valstybes nares ir Komisiją pateikti daugiau duomenų apie gamybos 
medžiagų ir gamybos sąnaudas, šiuos duomenis turėtų ištirti ir ūkininkams nuolat teikti 
Europos kainų stebėsenos agentūra. Kainų indeksai taip pat gali pagerinti konkurenciją 
tiekimo sektoriuje ir galbūt padėti ūkininkams išeiti iš padėties, į kurią jie pateko dėl žemės 
ūkio perdirbimo pramonės, kuri vis labiau koncentruojasi ir tampa vis galingesnė ir kuri 
apima žemesnes ir aukštesnes su pirmine gamyba susijusias grandis. 

Be to, ūkininkams reikia paramos, kad pagerėtų žemės ūkio ir ekologiniai rezultatai ir būtų 
išspręstos naujos klimato, ekologinės ir ekonominės problemos ateityje. Pagal naują BŽŪP 
numatyta, kad dalis ekologinių priemonių bus reikalavimas, jog ūkininkai vėl įtrauktų 
gamybos išorės sąnaudas, susijusias su geresniu biologinės įvairovės, vandens ir dirvožemio 
maistinių medžiagų valdymu, ir jiems reikėtų padėti tai atlikti. Žinoma, šios pradinės išlaidos 
ilgainiui duos ūkininkams naudos, pvz., atsiras atsparumas klimato nepastovumui, pagerės 
dirvožemio būklė ir derlingumas ir sumažės jautrumas ligoms. Kai ūkininkai galės geriau 
išnaudoti ūkyje esančių gamybos medžiagų teikiamas galimybes, jiems mažiau kenks kainų 
nepastovumas. 

Komisija taip pat turėtų pasiūlyti priemonių, kurios gali paskatinti ūkininkus kolektyviai 
organizuoti gamybos medžiagų saugojimą ir pirkimą, kad padidėtų jų derybų galia ir būtų 
kuriamos su gamintojų organizacijos, susijusios su tolesnėmis ūkininkavimo grandimis. 
Ūkininkai taip pat turėtų būti skatinami burtis į grupes, kad būtų geriau valdomi ištekliai ir 
taikomi tausūs ūkininkavimo būdai, tai mažina pažeidžiamumą dėl kainų nepastovumo, ir 
jiems turėtų būti už tai atlyginama. 

Atsižvelgdamas į tai, pranešėjas norėtų pabrėžti, kad daugelyje šalių ūkininkai jau sunkiai 
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dirbo, kad patobulintų agronomijos metodus ir padidintų ekonominį nepriklausomumą nuo 
pirktų gamybos medžiagų. Ūkininkų tinklai per daug metų užmezgė bendradarbiavimą su 
vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis tyrimų įstaigomis ir ūkininkų organizacijomis (pvz., 
CEDAPA ar CIVAM Prancūzijoje ir kt.) ir aktyviai skleidžia savo patirtį ir rezultatus 
plačiajai žemės ūkio bendruomenei. Ši iniciatyva ir pastangos turėtų būti visiškai pripažinti 
plėtojant bendradarbiavimą su tyrimų įstaigomis ir ūkininkų ir kaimo plėtros organizacijomis, 
į tai taip pat turėtų būti atsižvelgiama ateityje kuriant ūkio plėtros paslaugas ir mokymo 
programas.

Pranešėjas siūlo suskirstyti rezoliuciją pagal šiuos esminius žemės ūkio gamybos medžiagų 
veiksnius:

Energetika
Iš Eurostato duomenų ir Komisijos tyrimo matyti, kad nepaprastai didelis gamybos medžiagų 
ir gamybos sąnaudų bei supirkimo kainų atotrūkis daugelyje sektorių yra ekonomiškai 
neperspektyvus. Ūkininkavimo energijos sąnaudos 2000–2010 m. padidėjo maždaug 60 proc., 
o supirkimo kainos padidėjo tik 25 proc. Šios sąnaudos apima bendrą kuro, dujų ir elektros 
energijos pabrangimą. 
Pranešėjas siūlo imtis priemonių, kuriomis siekiama padidinti ūkių gebėjimą taupyti energiją 
pastatuose, ūkininkaujant, naudojant transportą pagal energijos vartojimo efektyvumo 
programas ir investuoti į atsinaujinančiosios energijos gamybą ūkyje ar vietoje (vėjo, saulės, 
biodujų, geoterminę ir kt.).

Atsižvelgdamas į tai, pranešėjas taip pat rekomenduoja ištirti ir įvertinti energijos, kurią 
sunaudoja esamos ūkių sistemos ir susiję gamybos medžiagų tiekėjai, perdirbimo ir platinimo 
sistemos, kiekį ir sąnaudas. Vykdant artėjančią BŽŪP reformą svarbu atsižvelgti į energijos 
vartojimo efektyvumą ir tvarių energijos šaltinių naudojimą, kad būtų galima spręsti naujus 
uždavinius. Tai apima ir naujos augalininkystės ir gyvulininkystės pusiausvyros nustatymą 
atsižvelgiant į turimus energijos išteklius ir mažų sąnaudų gamybos sistemas, pvz., į žolinių 
pašarų gamybą ir ekstensyvią gyvulininkystę.

Trąšos ir dirvožemio savybes gerinančios medžiagos
Išlaidos trąšoms ir dirvožemį gerinančioms medžiagoms paskutiniuoju dešimtmečiu 
vidutiniškai padvigubėjo. Nitratų ir fosfatų naudojimas susijęs su konkrečiomis problemomis, 
pvz., kai jie išsilieja ten, kur dirvožemiai ir augalai negali kaupti ir įsisavinti pakankamai 
maistinių medžiagų.

Sprendimai: pagerinti ūkyje naudojamų maistinių medžiagų tyrimą ir valdymą; sumažinti 
išlaidas trąšoms geriau tiriant dirvožemio derlingumą ir jį valdant, visų pirma pagerinti grunto 
struktūrą ir padidinti humuso kiekį (taip geriau užsilaikytų vanduo ir maistinės medžiagos) 
tręšiant mėšlu, gerinant skysto mėšlo kokybę, tobulinant sėjomainos būdus, naudojant 
velkamąsias žarnas ir iš karto įterpiant maistines medžiagas į paviršių (kai kurių tyrimų 
duomenimis, Šiaurės ir Vakarų Europos žemės ūkyje naudojamą trąšų kiekį būtų galima 
sumažinti 50 kg N/ha arba iki 70 proc. dabar naudojamo kiekio be derliaus nuostolių). 
Maistinių medžiagų nutekėjimas, kuris yra pagrindinė nitratų patekimo į vandens aplinką ir 
NO2 (azoto dioksido) patekimo į atmosferą priežastis, galėtų būti sumažintas sodinant tam 
tikrus energinius augalus vandens apsaugos zonose ir palei atviras upių vagas.
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Miestų ir miestelių nuotekų sistemos taip pat galėtų būti laikomos potencialiais maistinių 
medžiagų (biodujų) šaltiniais, jei būtų galima užtikrinti, kad būtų atskirtos medžiagos, kurios 
gali būti kenksmingos. 

Sėklos
Išlaidos sėkloms ir sodinamajai medžiagai nuo 2000 m. vidutiniškai padidėjo 30 proc. Taip iš 
dalies yra dėl aukštų sertifikuotų sėklų pirkimo kainų ir dėl riboto ūkiuose išsaugotų sėklų 
naudojimo. Ūkiuose išsaugotos sėklos turi daug ekonominių ir ekologinių privalumų: jos 
ūkininkams kainuoja vidutiniškai 40 proc. mažiau nei sertifikuotos sėklos, ūkininkai gali 
auginti augalus, kurie prisitaikę prie konkrečių jų regionų agronominių sąlygų, tokiems 
augalams dažnai reikia mažiau trąšų ir augalų apsaugos produktų ir tuo pačiu išlaikoma 
augalų biologinė įvairovė. Be to, ūkininkai gali patys pasirinkti sėjos metą pagal 
ūkininkavimo sąlygas, jie nepriklauso nuo to, kada sėklų įmonės pristatys užsakymą.

Daugiau kaip pusė javų ploto Europoje ir apie 90 proc. Lenkijoje užsėta ūkyje išsaugotomis 
sėklomis, tačiau kituose sektoriuose, pvz., vaisių ir daržovių, šią veiklą trukdoma vystyti, be 
kita ko, ir dėl to, kad pagal Reglamentą 2100/94 ūkininkai iš ūkyje išsaugotų sėklų gali sodinti 
tik 21 augalų veislę. Kita vertus, sėklų pramonė mano, kad teisė naudoti ūkyje išsaugotas 
sėklas yra išimtis, kuri turėtų būti panaikinta atliekant artėjantį reglamento persvarstymą.

Augalų apsaugos produktai ir pesticidai
Augalų apsaugos produktai ir kiti pesticidai per paskutinį dešimtmetį vidutiniškai pabrango 
beveik 13 proc. Problemą siūloma spręsti ir užtikrinant anglies ir azoto dalies pusiausvyrą 
dirvožemyje bei gerinant dirvožemio struktūrą (dėl to reikėtų naudoti mažiau pesticidų ir 
herbicidų, nes sumažėtų augalų ligų ir piktžolių). 

Pašarai ir veterinarinės išlaidos
Intensyvioje gyvulininkystėje naudojami pašarai, kurių didelę dalį sudaro kombinuotųjų 
pašarų koncentratai; naudojamos aliejinių augalų sėklos ir baltymai daugiausia importuojami 
iš užjūrio. Per paskutinį dešimtmetį šio sektoriaus gamybos medžiagų sąnaudos padidėjo 
daugiau kaip 30 proc.

Europos Parlamentas savo 2011 m. rezoliucijoje dėl baltymų deficito ES ragino nustatyti 
sistemą, kurios reikia norint vystyti baltymingų ir ankštinių augalų gamybą ES, kad baltymų 
deficitas būtų sumažintas 70 proc. naudojant viduje išaugintus pašarus. Yra įvairių ankštinių 
augalų, kurie tiktų šiam tikslui, visų pirma žirniai, paprastosios pupos ir lubinai.

Be to, taikant sėjomainą, kai auginami baltymingi ankštiniai augalai, galima sumažinti kuro, 
kurio reikia dirvai apdoroti, suvartojimą, nes geriau išsaugoma humuso sudėtis ir dirvožemio 
drėgmė, todėl jį reikia mažiau arti. Neseniai Europos Parlamento paskelbtame tyrime
(PE 438.591) ir Prancūzijos vyriausybės Prancūzijos komisijos dėl tvaraus vystymosi tyrime 
(2009 m. gruodžio mėn. Nr. 15) apskaičiuota, kad Prancūzijoje suvartojamų trąšų išlaidos 
sumažėtų iki 100 mln. EUR per metus.

Ūkio pastatai ir atsinaujinančioji energija
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Negyvenamosios paskirties ūkio pastatų kainos vidutiniškai padidėjo 20 proc. dėl padidėjusių 
statybinių medžiagų ir statybų kainų. Visų pirma gyvulininkystės sektoriuje sąnaudos didėja ir 
dėl fitosanitarijos, higienos ir aprūpinimo maistu reikalavimų.

Kai kuriose valstybėse narėse ūkininkai buvo skatinami investuoti į atsinaujinančiosios 
energijos, pvz., vėjo, saulės ir biodujų, gamybą ūkyje. Pavyzdžiui, Vokietijoje stogai ir ūkio 
pastatai plačiai naudojami saulės baterijoms įrengti, gerinama pastatų izoliacija, srutos 
naudojamos biodujoms gaminti. Vis dėlto nacionalinės subsidijos kai kuriais atvejais lėmė ir 
tai, kad buvo imta auginti kukurūzus ir javus biodujoms gaminti, todėl padidėjo žemės nuoma 
ir buvo pritraukta investuotojų, dėl kurių ūkininkai prarado pelną.

Žemės kainos ir žemės nuoma
Žemės nuomos kainos yra vienas iš pagrindinių išlaidų veiksnių daugelyje ūkininkavimo 
sektorių ir valstybių narių ir turėtų būti priskiriamos gamybos medžiagų sąnaudoms. 
Daugelyje Vakarų Europos šalių žemės ūkio paskirties žemės pardavimo ir nuomos kainos 
pasiekė nepateisinamą lygį ir tai lėmė didelį gamybos pajėgumų, galimybių pasinaudoti žeme 
ir žemės ūkio paskirties žemės vertės atotrūkį. Kai kuriais atvejais taip įvyko dėl miestų 
plėtros, žemės ūkio koncernų spaudimo ir žemės nuosavybės koncentracijos kelių savininkų 
rankose. Pranešėjas rekomenduoja sukurti žemės kainų ir galimybių pasinaudoti žeme 
stebėsenos sistemą, visų pirma skirtą jauniesiems ūkininkams.

Kitos prekės ir paslaugos, įskaitant vandenį
Atsižvelgiant į didelę vandens reikšmę žemės ūkio gamybai, ES turėtų remti valstybes nares, 
kad šios pasirūpintų geresnėmis žemės ūkiui skirto vandens kaupimo sistemomis, įskaitant 
vandens kaupimo dirvožemyje pajėgumų ir vandens surinkimo sausose teritorijose pajėgumų 
gerinimą kaip priemonę, siekiant apsisaugoti nuo kritulių pokyčių dėl klimato kaitos.
Be to, būtina nedelsiant tobulinti vandens teisių valdymą ir perskyrimą, išsaugoti ir sukurti 
daugiafunkcines žemės ūkio ekologines sistemas ir žemės ūkio miškininkystės sistemas 
siekiant pagerinti gebėjimą sulaikyti vandenį.


