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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par lauku saimniecību ražošanas resursu piegādes ķēdi: struktūra un ietekme
(2011/2114(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā tā 2011. gada 23. jūnija rezolūciju par KLP 2020. gada perspektīvā: kā risināt 
nākotnē paredzamās ar pārtiku, dabas resursiem un teritoriālajiem aspektiem saistītās 
problēmas1,

– ņemot vērā tā 2010. gada 7. septembra rezolūciju par taisnīgiem ienākumiem 
lauksaimniekiem: labāka pārtikas apgādes ķēdes darbība Eiropā2,

– ņemot vērā tā 2011. gada 8. marta rezolūciju par ieilgušās olbaltumvielu deficīta 
problēmas iespējamiem risinājumiem Eiropas Savienībā3,

– ņemot vērā ESAO 2011. gada maija provizorisko ziņojumu „Zaļās izaugsmes stratēģija 
attiecībā uz pārtiku un lauksaimniecību”4,

– ņemot vērā Eurostat datus par lauksaimnieciskās ražošanas līdzekļu cenu indeksiem 
(ražošanas resursu izmaksas) un lauksaimniecības produktu cenu indeksiem (ražojumu 
cenas)5,

– ņemot vērā Eiropas Komisijas Lauksaimniecības zinātniskās pētniecības pastāvīgās 
komitejas (LZPPK) 3. prognozi „Ilgtspējīgs pārtikas patēriņš un ražošana ierobežotu 
resursu apstākļos” (2011. gada februāris)6,

– ņemot vērā „Globālo ziņojumu — lauksaimniecība krustcelēs”, kas sagatavots 
Lauksaimniecības zināšanu, zinātnes un tehnoloģiju starptautiskā novērtējuma attīstības 
jomā ietvaros (IAASTD),

– ņemot vērā JRC 2008. gada ziņojumu „Zemu investīciju lauksaimniecības sistēmas: 
iespēja attīstīt ilgtspējīgu lauksaimniecību”7,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīvu 
2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas 
nodrošināšanai,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A7-0000/2011),

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0297.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0302.
3 Pieņemtie teksti, 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. tā kā lauksaimniecības preču un lauku saimniecību ražošanas resursu cenu lielā 
nestabilitāte ir palielinājusi nedrošību par lauku saimniecību ieņēmumiem un 
lauksaimnieku ilgtermiņa ieguldījumiem; 

B. tā kā saskaņā ar Eurostat laikā no 2000. līdz 2010. gadam ES lauksaimnieku kopējās 
ražošanas resursu izmaksas ir vidēji pieaugušas par gandrīz 40 %, savukārt saimniecību 
cenu vidējais pieaugums ir mazāks par 25 %; tā kā ražošanas resursu izmaksu pieaugums 
minētajā desmitgadē sasniedza 60 % attiecībā uz enerģiju un smērvielām, gandrīz 80 % 
attiecībā uz sintētiskajiem mēslošanas līdzekļiem un augsnes ielabotājiem, vairāk nekā 
30 % attiecībā uz lopbarību, aptuveni 36 % attiecībā uz tehniku un citu aprīkojumu, 
gandrīz 30 % attiecībā uz sēklām un stādāmo materiālu un gandrīz 13 % attiecībā uz augu 
aizsardzības līdzekļiem un pesticīdiem;

C. tā kā ir paredzams, ka ražošanas resursu cenas turpinās palielināties sakarā ar izejvielu 
nepietiekamību un jaunietekmes ekonomikas valstu pieaugošo pieprasījumu;

D. tā kā ES lauksaimniecība pašlaik ir lielā mērā atkarīga no ražošanas resursu importa —
galvenokārt fosilā kurināmā, kā arī nepietiekami izplatītu lopbarības un augsnes 
uzlabošanas minerālvielu, piemēram, fosfāta, importa — un tāpēc ir neaizsargāta pret 
cenu paaugstināšanos; tā kā tas ir radījis nopietnas bažas par ES lauksaimnieku 
konkurētspēju, jo īpaši lopkopības nozarē;

E. tā kā jo īpaši lopkopības nozarē cenu pieaugumu izraisa arī fitosanitārās, higiēnas un 
pārtikas nodrošinājuma prasības;

F. tā kā vidēji 42 % no visas ūdensapgādes Eiropā tiek izmantoti lauksaimniecībā 
(Grieķijā — 88 %, Spānijā — 72 %, Portugālē — 59 %) un tā kā saldūdens resursu 
izsmelšanas rezultātā ir būtiski palielinājušās apūdeņošanas un drenāžas izmaksas, un 
paredzams, ka tās turpinās palielināties sakarā ar klimata pārmaiņām;

G. tā kā arī pieaugušās zemes nomas izmaksas un zemes cenas būtiski ietekmē 
lauksaimniecības un jaunu saimniecību dzīvotspēju un tās jāiekļauj apsvērumos par 
ražošanas resursu izmaksu iespējamu samazināšanu; tā kā šī situācija ir jāuzlabo, jo īpaši 
attiecībā uz jaunajiem lauksaimniekiem, vajadzības gadījumā izmantojot labāku 
regulējumu;

H. tā kā lauku saimniecību ražošanas resursu piegādātāju tirgus koncentrācija ir ļoti augsta, 
proti, seši uzņēmumi kontrolē gandrīz 75 % no agroķīmijas tirgus un trīs uzņēmumi 
kontrolē vairāk nekā 45 % no sēklu tirgus; tā kā šī koncentrācija veicina augsto cenu 
saglabāšanos sēklām un tai ir būtiska negatīva ietekme uz kultūraugu dažādību;

I. tā kā lauksaimnieku izmaksu pieaugums par sēklām galvenokārt ir saistīts ar sertificētām 
un patentētām sēklām un atlīdzību par šo sēklu izmantošanu;

J. tā kā, ņemot vērā lauksaimniecības ārkārtīgās cenu svārstības visā pārtikas ķēdē un ar to 
saistītās finanšu spekulācijas, tirgus pārredzamība pārtikas ķēdes iepriekšējos posmos ir 
būtiska arī, lai uzlabotu konkurenci un pretestību pret cenu svārstībām;

K. tā kā ilgtermiņa investīcijas labākā ražošanas resursu un līdzekļu pārvaldībā (enerģija, 
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augsne un barības vielas, ūdens) ir nepieciešamas, lai risinātu jaunas ekonomikas un vides 
problēmas, tostarp stratēģijas „Eiropa 2020” kontekstā; tā kā lauksaimniekiem 
nepieciešama pietiekama peļņa no to ieguldījumiem, kas ļautu tiem apgūt resursu ziņā 
efektīvākas, ilgtspējīgas un novatoriskas lauksaimniecības sistēmas;

I. tā kā uzlabotām notekūdeņu sistēmām lauku saimniecībās un lauku rajonos, kā arī šķidro 
mēslu kompostēšanai kā barības vielu un enerģijas avotiem ir būtisks potenciāls, ar 
nosacījumu, ka tiek veikta rūpīga izpēte par to iespējamo izmantošanu, potenciāli kaitīgo 
vielu pienācīga apstrāde un stingra kontrole;

M. tā kā lauksaimniecībā ir ievērojams potenciāls enerģijas un izmaksu taupīšanai, izmantojot 
uzlabotu energoefektivitāti un vietējo atjaunojamās enerģijas ražošanu (jo īpaši vēja, 
saules, biogāzes enerģijas, atkritumu izmantošana utt.);

N. tā kā augseka jāiekļauj „ekoloģiskuma palielināšanas” pasākumos kā daļa no KLP 
reformas attiecībā uz tās būtisko ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā un kā iespēja 
samazināt sintētisko mēslošanas līdzekļu un pesticīdu izmantošanu;

O. tā kā pākšu proteīnaugi ES, kā arī uzlabotas zaļbarības ražošanas sistēmas samazinātu ES 
olbaltumvielu deficītu un atkarību no lopbarības importa un nodrošinātu būtiskus 
ekonomiskos ieguvumus lauksaimniekiem;

P. tā kā konkrētu enerģijas kultūru integrēšana augsekas sistēmās un ekstensīva lopkopība arī 
varētu ievērojami sekmēt ieguldīto izmaksu, NO2 zaudējumu atmosfērā un barības vielu 
noplūdes samazināšanu; 

Q. tā kā lauku saimniecībā vāktās sēklas var sniegt būtiskus ieguvumus ekonomikas un vides 
jomā, tostarp samazināt izmaksas lauksaimniekiem un atkarību no precēm, tādējādi 
reaģējot uz lauku saimniecību īpašajiem agronomiskajiem apstākļiem; tā kā uzlabota 
infrastruktūra šajā jomā ilgtermiņā var ievērojami samazināt lopbarības un sēklu 
ražošanas izmaksas;

Vispārīgi risinājumi

1. Aicina Komisiju iekļaut tās darba programmā tiesību aktu pārskatīšanu, lai uzlabotu 
pārredzamību attiecībā uz lauku saimniecību ražošanas resursu cenām un to nozaru peļņu, 
kas piegādes ķēdē atrodas pirms lauksaimnieciskās ražošanas;

2. Aicina Komisiju sekmēt agronomijas prakses un lauksaimniecības resursu pārvaldības 
uzlabošanu, lai samazinātu ražošanas resursu izmaksas un barības vielu kļūšanu par 
atkritumiem un palielinātu lauksaimniecības sistēmu inovācijas iespējas, resursu 
efektivitāti un ilgtspējību;

3. Jo īpaši uzsver nepieciešamību izveidot Eiropas pārtikas cenu uzraudzības rīku, kas 
palielinātu ražošanas resursu cenu attīstības pārredzamību un ļautu saistīt saimniecību 
cenas ar ražošanas izmaksām;

4. Aicina valstu un Eiropas konkurences iestādes pamatīgi risināt jautājumus saistībā ar 
agrorūpniecības tirgotāju un ražošanas resursu uzņēmumu dominējošo stāvokli un izskatīt 
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priekšlikumus par prettrestu tiesību aktiem;

5. Turklāt uzsver nepieciešamību izveidot ES mēroga sistēmu, lai apmainītos ar informāciju 
par labu praksi saistībā ar uzturvielu, enerģijas un dabas resursu pārvaldību, ar ko 
samazina ražošanas resursu izmaksas;

6. Aicina izstrādāt jaunu lauku attīstības politiku, iekļaujot tajā īpašus atbalsta pasākumus 
labākai resursu pārvaldībai un ilgtspējīgai praksei, kas samazina ražošanas resursu 
izmaksas un neaizsargātību pret cenu svārstībām un kas jo īpaši atbalsta īsas ražošanas 
resursu un pārtikas ķēdes;

7. Aicina rezervēt būtisku daļu no nākamās izpētes pamatprogrammas lietišķai pētniecībai 
un izstrādei attiecībā uz lauku saimniecību ražošanas resursu pārvaldību, lai samazinātu 
ražošanas resursu izmaksas un uzlabotu agronomisko praksi, tostarp iesaistot 
lauksaimniekus un uzlabojot lauksaimnieku apmācības iespēju veidošanu, kā arī sekmējot 
labāku sadarbību starp valsts un privātajām zinātniskajām organizācijām un 
lauksaimnieku organizācijām;

8. Aicina Komisiju un dalībvalstis pievērst lielāku vērību ražotāju organizāciju un 
kooperatīvu lomai lauku saimniecību ražošanas resursu kolektīvo pirkumu organizēšanā, 
lai palielinātu lauksaimnieku spēju panākt sev izdevīgus nosacījumus attiecībā uz
nozarēm, kas piegādes ķēdē atrodas pirms lauksaimnieciskās ražošanas;

9. Aicina Komisiju izveidot ES informatīvo kampaņu lauksaimnieku un patērētāju 
vajadzībām, uzsverot nepieciešamību nodrošināt labāku enerģijas, ūdens un dabas resursu 
pārvaldību visā pārtikas ķēdē, lai būtiski samazinātu resursu un pārtikas nelietderīgu 
izmantošanu;

Enerģija

10. Aicina Komisiju un dalībvalstis ar tiesību aktu palīdzību sekmēt ieguldījumus enerģijas 
taupīšanā un atjaunojamās enerģijas ražošanā lauku saimniecībās vai vietējās partnerības 
projektos (vēja, saules, biogāzes, ģeotermiskā u. c. enerģija), īpaši koncentrējoties uz 
atkritumu un blakusproduktu izmantošanu vietējā līmenī;

11. Aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, lai valsts atbalsta pasākumi biomasai un 
agrodegvielām — tostarp biogāzei — neveicina tādu konkurenci par resursiem starp 
pārtikas un enerģijas ražošanu, kas nav ilgtspējīga, un neizraisa ražošanas resursu izmaksu 
un zemes nomas maksas papildu pieaugumu;

12. Aicina Komisiju un dalībvalstis palīdzēt radīt jaunus ienākumus lauksaimniekiem, 
sekmējot no atjaunojamiem lauku saimniecības avotiem ražotas enerģijas integrēšanu 
privātās un valsts energosistēmās;

13. Uzskata, ka ir nepieciešams nodrošināt, lai efektīvi pasākumi lauku saimniecības un 
vietējās enerģijas taupīšanas un pārvaldības vajadzībām ir pieejami visā ES, izmantojot 
lauku attīstības programmas, un tiem jākļūst par daļu no lauku saimniecību paplašināšanās 
pakalpojumiem;
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14. Aicina Komisiju analizēt enerģijas izmaksas dažādās esošajās lauku saimniecību sistēmās 
un ar to saistītos ražošanas resursu piegādātāju, pārstrādes rūpniecības un izplatīšanas 
sistēmās, ņemot vērā energoefektivitāti un ilgtspējīgu enerģijas avotu izmantošanu, lai 
reaģētu uz jaunajām problēmām, un nepieciešamību atjaunot līdzsvaru starp augkopību un 
lopkopību; 

Augsnes ielabotāji un augu aizsardzības līdzekļi

15. Atkārtoti aicina iekļaut augseku un kultūraugu dažādību to ES mēroga „ekoloģiskuma 
palielināšanas” pasākumu sarakstā, kas būtu jāatlīdzina KLP ietvaros, ņemot vērā to 
pozitīvo ietekmi uz klimata pārmaiņu mazināšanu, augsnes un ūdens kvalitāti un 
lauksaimnieku finansēm (ievērojami samazinot mēslošanas līdzekļu, augsnes ielabotāju, 
augu aizsardzības līdzekļu un pesticīdu izmantošanu, tādējādi samazinot lauksaimnieku 
ražošanas resursu izmaksas);16. Aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt — ar 
nosacījumu, ka veicama rūpīga izpēte par to iespējamo izmantošanu, potenciāli kaitīgo 
vielu piemērota apstrāde un stingra kontrole, — atkritumu plūsmu uzturvielu pārstrādi, jo 
īpaši no šķidrā mēslojuma, organisko atkritumu un vietējo notekūdeņu sistēmām, kas var 
palīdzēt samazināt ražošanas resursu izmaksas par mēslošanas līdzekļiem un atgūt slāpekli 
un fosfātu;

Lopbarība

17. Atkārtoti aicina Komisiju nekavējoties iesniegt Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
iespējām palielināt iekšzemes proteīnaugu ražošanu ES ar jaunu politikas instrumentu 
palīdzību, tādējādi samazinot ES atkarību no olbaltumvielu importa un minerālmēslojumu 
un pesticīdu ārējiem ražošanas resursiem, izskatot šo iespēju potenciālo ietekmi uz 
lauksaimnieku ieņēmumiem;

18. Atkārtoti uzsver nepieciešamību ieviest jaunajā KLP piemērotus pasākumus un 
instrumentus, lai atbalstītu tos lauksaimniekus, kas audzē proteīnaugus augseku sistēmās, 
tādējādi samazinot ES augu proteīna deficītu un cenu svārstības, uzlabojot 
lauksaimniecības praksi, samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas un uzlabojot slimību 
kontroli un augsnes auglību;

Sēklas

19. Aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt centienus saglabāt lauku saimniecībās glabātu 
sēklu izmantošanu ES lauksaimniecībā, ņemot vērā to nozīmīgos ekonomiskos un vides 
ieguvumus un ieguldījumu agrobioloģiskajā daudzveidībā; 

20. Jo īpaši aicina Komisiju ierosināt atcelt ierobežojumus lauku saimniecībās glabātu sēklu 
izmantošanai, ko paredz Regulas (EK) Nr. 2100/94 par Kopienas augu šķirņu aizsardzību 
14. panta 1. un 2. punkts, saistībā ar šīs regulas gaidāmo pārskatīšanu;

21. Ņemot vērā gaidāmo Rio+20 pasaules konferenci, aicina ieviest jaunu ES iniciatīvu 
attiecībā uz agrobioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, ilgtspējīgu izmantošanu un 
kvalitatīvu realizāciju, lai samazinātu sēklu pirkšanas izmaksas un palielinātu 
lauksaimniecības pievienoto vērtību;
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Zemes cenas un zemes noma

22. Aicina Komisiju veikt pētījumu par to, kā zemes noma un paaugstinātas izmaksas par 
zemes iegādi un nomu ietekmē ES dalībvalstu lauksaimniecības nozares, un noteikt, vai ir 
nepieciešams uzraudzīt zemes pieejamību un izstrādāt jaunus tiesību aktus šajā jomā, lai 
novērstu zemes cenu, zemes nomas un lauksaimnieciskās izmantošanas vērtības turpmāku 
savstarpēju neatbilstību;

Ūdens

23. Aicina Komisiju saistībā ar KLP reformu un Ūdens pamatdirektīvu sekmēt labāku 
apūdeņošanas un ūdens uzglabāšanas sistēmu izveidošanu lauksaimniecības vajadzībām, 
iekļaut gan augsnes ūdens glabāšanas spēju uzlabošanu, gan ūdens iegūšanu sausajos 
rajonos kā vienu no iespējām samazināt saldūdens izmantošanu, kā arī kā piesardzības 
pasākumu pret nokrišņu režīma izmaiņām sakarā ar klimata pārmaiņām;

24. Aicina Komisiju un dalībvalstis uzlabot pārvaldību un pārdali saistībā ar tiesībām uz 
pieeju ūdenim un uzlabot daudzfunkcionālas agroekoloģiskās sistēmas un 
agromežsaimniecības sistēmas;

25. Aicina sniegt lielāku atbalstu lauksaimnieku apmācībām par ūdens apsaimniekošanu un 
apūdeņošanu, tostarp par praktiskajiem ūdens uzglabāšanas instrumentiem un 
pasākumiem, lai novērstu uzturvielu zudumus vai augsnes sasāļošanos, kā arī uzlabotām 
ūdens cenas un ūdens pārvaldes shēmām vietējā un reģionālā līmenī, lai ilgtermiņā 
samazinātu ražošanas resursu izmaksas;

26. Uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

PASKAIDROJUMS

Savā 2010. gada 7. septembra rezolūcijā „Taisnīgi ienākumi lauksaimniekiem: labāka pārtikas 
apgādes ķēdes darbība Eiropā” Parlaments pieņēma vairākas rekomendācijas to nozaru 
problēmu risināšanai, kas piegādes ķēdē atrodas pēc lauksaimnieciskās ražošanas, lai uzlabotu 
lauksaimnieku ieņēmumus. Parlaments ierosināja būtiskas politikas izmaiņas ES konkurences 
tiesībās un ierosināja pasākumus, ko iekļaut likumdošanas iniciatīvā attiecībā uz KLP 
2020. gada reformu. Komisija 2010. gada 23. novembrī pieņēma paziņojumu par šo 
rezolūciju, kurā paziņoja par rīcību šajā jautājumā.

Šajā jaunajā iniciatīvas ziņojumā identificētas problēmas nozarēs, kas piegādes ķēdē atrodas 
pirms lauksaimnieciskās ražošanas, koncentrējoties uz nopirkto lauksaimniecības ražošanas 
resursu izmaksu pieaugumu pēdējo desmit gadu laikā enerģijas, tehnikas, barības maisījumu, 
mēslošanas līdzekļu, pesticīdu, sēklu un ūdens jomā. Tajā norādīts uz ietekmi vairākās 
ražošanas nozarēs, uzsvērta lauksaimnieku pieaugošā atkarība no aizvien vairāk koncentrētas 
ražošanas resursu rūpniecības un ierosināti pasākumi, kas jāveic saistībā ar gaidāmo KLP 
reformu.

Ņemot vērā būtisko KLP reformu, kura mūs sagaida un kurai būs jārisina virkne nozīmīgu 
problēmu, ar ko saskaras lauksaimnieki, šā ziņojuma mērķis ir analizēt struktūras un tirgus, 
kas piegādes ķēdē atrodas pirms lauksaimnieciskās ražošanas, un ierosināt politikas 
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alternatīvas, kuras varētu palīdzēt lauksaimniekiem samazināt ražošanas resursu izmaksas, lai 
palielinātu to autonomiju un ieņēmumus un tādējādi virzītos uz efektīvāku un ilgtspējīgāku 
ražošanas līdzekļu izmantošanu. 

Referents rosina aicināt dalībvalstis un Komisiju sniegt vairāk datu par ražošanas resursu un 
ražošanas izmaksām, kas Eiropas cenu uzraudzības aģentūrai būtu jāanalizē un regulāri 
jāsniedz lauksaimniekiem. Arī cenu indeksi varētu uzlabot konkurenci ražošanas resursu 
nozarē un, cerams, palīdzēt lauksaimniekiem izkļūt no situācijas, kurā tie ir „iespiesti” starp 
aizvien koncentrētāko un spēcīgāko agrorūpniecību piegādes ķēdē pirms primārās ražošanas 
un pēc tās. 

Turklāt lauksaimniekiem ir nepieciešams atbalsts, lai uzlabotu to agronomisko un ekoloģisko 
efektivitāti, tādējādi risinot turpmākās jaunās klimata, vides un ekonomikas problēmas. 
„Ekoloģiskuma palielināšanas pasākumu” ietvaros, ko paredz jaunā KLP, lauksaimniekiem 
būs nepieciešams reintegrēt ar bioloģiskās daudzveidības, ūdens un augsnes uzturvielu labāku 
pārvaldību saistītas ražošanas netiešās izmaksas, un lauksaimniekiem būs nepieciešams 
atbalsts šajā darbībā. Protams, sākotnējo izdevumu izmaksas ilgtermiņā nodrošinās 
lauksaimniekiem ieguvumus, piemēram, noturību pret klimata svārstībām, veselīgāku augsni 
un zemāku uzņēmību pret slimībām. Tiklīdz lauksaimnieki varēs labāk izmantot ražošanas 
resursu potenciālu, viņus mazāk ietekmēs cenu svārstības. 

Turklāt Komisijai jāierosina pasākumi, lai veicinātu lauksaimniekus kolektīvi organizēt 
ražošanas resursu saglabāšanu un pirkšanu, tādējādi palielinot to spēju panākt sev izdevīgus 
nosacījumus, saskaņā ar ražotāju organizācijas izveidošanu nozarēs, kas piegādes ķēdē 
atrodas pēc lauksaimnieciskās ražošanas. Jāveicina un jāatlīdzina lauksaimnieku 
pašorganizēšanās labākai resursu pārvaldībai un ilgtspējīgai praksei, kas samazina to 
neaizsargātību pret cenu svārstībām. 

Referents vēlas šajā kontekstā uzsvērt, ka lauksaimnieki daudzās valstīs jau ir ieguldījuši lielu 
darbu, lai uzlabotu agronomisko praksi un palielinātu ekonomisko autonomiju no pirktajiem 
ražošanas resursiem. Lauksaimnieku tīkli ir veidojuši nozīmīgu sadarbību starp valdības un 
nevalstiskām pētniecības iestādēm un lauksaimnieku organizācijām (piemēram, CEDAPA vai 
CIVAM Francijā u. c.) jau vairākus gadus un aktīvi izplata savu pieredzi un rezultātus 
plašākām lauksaimniecības kopienām. Šī iniciatīva un darbība ir pilnībā jāatzīst, palielinot 
sadarbību starp pētniecības struktūrām un lauksaimniecības un lauku attīstības organizācijām, 
un tā jāņem vērā saistībā ar turpmākiem lauksaimniecības paplašināšanas pakalpojumiem un 
apmācības programmām.

Referents ierosina strukturēt rezolūciju saskaņā ar turpmāk norādītajiem galvenajiem 
lauksaimniecības ražošanas resursu faktoriem.

Enerģija
Eurostat dati un Komisijas analīze liecina, ka sākotnējā plaisa starp ražošanas resursu un 
ražošanas izmaksām un saimniecības cenām daudzās nozarēs nav ekonomiski dzīvotspējīga. 
Lauksaimniecības enerģijas izmaksas laikā no 2000. līdz 2010. gadam ir pieaugušas aptuveni 
par 60 %, savukārt saimniecību cenas ir pieaugušas tikai par 25 %. Šīs izmaksas ietver 
vispārējo cenu pieaugumu par degvielu, gāzi un elektrību. 
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Referents ierosina pasākumus, lai palielinātu lauksaimnieku iespējas taupīt enerģiju ēkās, 
lauksaimniecības praksē, transportā ar energoefektivitātes programmu palīdzību, un ieguldīt 
līdzekļus atjaunojamās enerģijas ražošanā lauku saimniecībās vai vietējā līmenī (vēja, saules, 
biogāzes, ģeotermālie u. c. resursi).

Šajā kontekstā referents ierosina arī analizēt un izvērtēt enerģijas daudzumu un izmaksas 
esošajās lauksaimniecības sistēmās un ar tām saistīto ražošanas resursu piegādātāju, 
pārstrādes un izplatīšanas sistēmās. Paredzamajā KLP reformā ir svarīgi ņemt vērā 
energoefektivitāti un ilgtspējīgu enerģijas avotu izmantošanu, lai risinātu jaunās problēmas. 
Tas ietver augkopības un lopkopības ražošanas līdzsvara atjaunošanu saistībā ar pieejamiem 
enerģijas resursiem un zema ražošanas resursu līmeņa ražošanas sistēmām, piemēram, 
zaļbarības un ekstensīvas lopkopības ražošanu.

Mēslošanas līdzekļi un augsnes ielabotāji
Mēslošanas līdzekļu un augsnes ielabotāju izmaksas pēdējo desmit gadu laikā vidēji ir 
divkāršojušās. Slāpekļa un fosfāta izmantošana ir saistīta ar īpašām problēmām, proti, to 
noteci gadījumos, kad augsne un augi nevar pietiekami uzkrāt un absorbēt uzturvielas.

Iespējami šādi risinājumi: uzlabot uzturvielu analīzi un pārvaldību lauku saimniecībā; 
samazināt izdevumus par mēslošanas līdzekļiem, uzlabojot augsnes auglības analīzi un 
pārvaldību, jo īpaši uzlabojot augsnes garozas struktūru un organisko trūdvielu līmeņus 
(nodrošinot labāku ūdens un uzturvielu saglabāšanu) ar mēslojumu palīdzību, uzlabojot šķidrā 
mēslojuma kvalitāti, ar labāku augsekas praksi un izmantojot šļūteni ar tūlītēju seklu 
inkorporēšanu (saskaņā ar dažiem pētījumiem Ziemeļeiropas un Rietumeiropas 
lauksaimniecībā ir iespējams samazinājums 50 kg slāpekļa uz vienu hektāru apmērā (70 % 
apmērā no pašreizējā rādītāja), nesamazinot ražu). Barības vielu noplūdi, kas ir lielākais 
nitrātu zuduma avots ūdens vidē un NO2 (slāpekļa oksīda) zuduma avots atmosfērā, varētu 
samazināt, izmantojot noteiktas enerģijas kultūras kā buferi ūdens aizsardzības zonās un gar 
atklātām straumēm.

Jāapsver arī iespēja izmantot ciemu un pilsētu notekūdeņu sistēmas kā iespējamu barības 
vielu avotu (biogāze), ja var garantēt iespējamo kaitīgo vielu pietiekamu atdalīšanu. 

Sēklas
Sēklu un stādāmā materiāla izmaksas kopš 2000. gada ir pieaugušas gandrīz par 30 %. Tas ir 
daļēji saistīts ar sertificētu sēklu augstajām iepirkuma cenām un saimniecībās glabātu sēklu 
samazināto izmantošanu. Saimniecībās glabātām sēklām ir vairākas ekonomiskas un 
ekoloģiskas priekšrocības: to izmaksas lauksaimniekiem ir par 40 % zemākas nekā sertificēto 
sēklu izmaksas; tās ļauj lauksaimniekiem audzēt augus, kuri ir pielāgoti konkrētajiem 
agronomiskajiem apstākļiem to reģionos; bieži vien tām nepieciešams mazāks mēslošanas un 
augu aizsardzības līdzekļu daudzums; turklāt tās saglabā augu bioloģisko daudzveidību. 
Turklāt lauksaimnieki var izvēlēties sēšanas periodus, kas ir pielāgoti to saimniecību 
apstākļiem, un tiem nav jāpaļaujas uz piegādēm no sēklu uzņēmumiem.

Vairāk nekā puse no labības zemes platības Eiropā ir apsēta, izmantojot saimniecībās glabātas 
sēklas (un aptuveni 90 % Polijā), bet to izmantošanu citās nozarēs, piemēram, augļkopībā un 
dārzeņkopībā, cita starpā traucē fakts, ka saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2100/94 lauksaimnieki 
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drīkst sēt tikai 21 augu šķirni no saimniecībā glabātām sēklām. No otras puses, sēklu 
ražošanas nozares pārstāvji tiesības izmantot saimniecībās glabātas sēklas uzskata par 
izņēmumu, kas būtu jālikvidē saistībā ar minētās regulas paredzamo pārskatīšanu.

Augu aizsardzības līdzekļi un citi pesticīdi
Augu aizsardzības līdzekļu un citu pesticīdu izmaksas pēdējo desmit gadu laikā vidēji ir 
pieaugušas gandrīz par 13 %. Iespējamie risinājumi ir nodrošināt augsnē līdzsvarotu oglekļa 
un slāpekļa attiecību un uzlabot augsnes struktūru (un līdz ar to samazinātos vajadzība 
izmantot pesticīdus un herbicīdus, jo samazinātos augu slimību un nezāļu izplatība). 

Dzīvnieku barība un veterinārie izdevumi
Intensīvas lopkopības ražošanas sistēmas izmanto diētas ar lielu komplekso barības 
koncentrātu īpatsvaru; izmantotos eļļas augus un olbaltumvielas galvenokārt importē no citām 
valstīm. Ražošanas resursu cenas šajā nozarē pēdējo desmit gadu laikā vidēji ir pieaugušas par 
30 %.

EP 2011. gada marta rezolūcijā par ES olbaltumvielu deficīta problēmu aicināja izstrādāt 
nepieciešamos pamatnoteikumus, lai attīstītu proteīnaugu un pākšaugu ražošanu ES un 
tādējādi samazinātu olbaltumvielu deficītu par 70 % ar lopbarību, kas iegūta no iekšzemes 
produkcijas. Šim nolūkam ir piemērotas vairākas pākšaugu kultūras, jo īpaši zirņi, lauku 
pupas un lupīnas.

Turklāt ar augseku, tostarp pākšaugu olbaltumvielu kultūru izmantošanu, var samazināt 
degvielas patēriņu augsnes apstrādē, jo tās palīdz labāk saglabāt trūdvielu saturu un augsnes 
mitrumu, līdz ar to samazinot aršanas nepieciešamību. Nesenā pētījumā, ko publicējis Eiropas 
Parlaments (PE 438.591), un pētījumā, ko veikusi Francijas valdības Ilgtspējīgas attīstības 
komiteja (2009. gada decembris, Nr. 15) aplēsts, ka mēslošanas līdzekļu izmantošanas 
izmaksas Francijā samazinās par līdz EUR 100 miljoniem gadā.

Lauku saimniecību ēkas un atjaunojamā enerģija
Nedzīvojamo lauku saimniecību ēku izmaksas vidēji ir pieaugušas par 20 % sakarā ar 
būvmateriālu un celtniecības darbu izmaksu pieaugumu. Jo īpaši lopkopības nozarē cenu 
pieaugumu izraisa arī higiēnas un pārtikas nodrošinājuma prasības.

Dažās dalībvalstīs lauksaimnieki tika mudināti ieguldīt līdzekļus atjaunojamās enerģijas, 
piemēram, vēja, saules enerģijas un biogāzes, ražošanā lauku saimniecībā. Piemēram, Vācijā 
lauku saimniecību ēku jumtus plaši izmanto saules enerģijas paneļu uzstādīšanai; ir uzlabota 
ēku izolācija un šķidros kūtsmēslu izmanto biogāzes ražošanā. Tomēr valsts subsīdijas 
biogāzes jomā dažos gadījumos ir veicinājušas tādu biogāzes rūpnīcu izveidošanu, kuras 
izmanto kukurūzu un labību, un tas savukārt ir palielinājis zemes nomas izmaksas un 
piesaistījis investorus, kuri atņem peļņu lauksaimniekiem.

Zemes cenas un zemes noma
Zemes nomas izmaksas ir lielākais izmaksu faktors daudzās lauksaimniecības nozarēs un 
dalībvalstīs, un tās ir uzskatāmas par ražošanas resursu izmaksām. Vairumā Rietumeiropas 
valstu lauksaimniecības zemes pārdošanas un nomas cenas ir sasniegušas tādus līmeņus, kas 
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nav ilgtspējīgi, un ir izraisījušas neatbilstību starp ražošanas jaudām, piekļuvi zemei un 
lauksaimnieciskās izmantošanas vērtību. Dažos gadījumos to ir izraisījusi pilsētu izplešanās, 
korporatīvās lauksaimniecības spiediens un zemes īpašumu koncentrācija dažu īpašnieku 
rokās. Referents iesaka ieviest uzraudzības sistēmu attiecībā uz zemes cenām, piekļuvi zemei, 
jo īpaši attiecībā uz jaunajiem lauksaimniekiem.

Citas preces un pakalpojumi, tostarp ūdens
Ņemot vērā ūdens lielo nozīmi lauksaimnieciskajā ražošanā, ES jāpalīdz dalībvalstīm
nodrošināt uzlabotas ūdens uzglabāšanas sistēmas lauksaimniecības vajadzībām, tostarp 
uzlabot ūdens uzkrāšanas iespējas augsnēs, ūdens iegūšanu sausajos rajonos kā piesardzības 
pasākumu pret nokrišņu režīma izmaiņām sakarā ar klimata pārmaiņām.
Turklāt ir neatliekama vajadzība labāk pārvaldīt un pārdalīt tiesības uz pieeju ūdenim; 
saglabāt un izveidot daudzfunkcionālas agroekoloģiskās sistēmas un agromežsaimniecības 
sistēmas, lai uzlabotu ūdens uzglabāšanas iespējas.


