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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie łańcucha dostaw środków produkcji rolnej: struktura i konsekwencje
(2011/2114(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoją rezolucję pt. „WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości 
związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi”1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 września 2010 r. pt. „Sprawiedliwe 
wynagrodzenie dla rolników: poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności 
w Europie”2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 marca 2011 r. pt. „Deficyt białka w UE: jak 
rozwiązać istniejący od dawna problem?”3,

– uwzględniając wstępne sprawozdanie OECD z maja 2011 r. pt. „A Green Growth Strategy 
for Food and Agriculture” („Strategia ekologicznego rozwoju na rzecz żywności 
i rolnictwa”)4,

– uwzględniając dane Eurostatu dotyczące indeksów cen środków produkcji rolnej (kosztów 
środków produkcji) oraz indeksów cen produktów rolnych (cen zbytu)5, 

– uwzględniając 3. prognozę Stałego Komitetu ds. Badań Naukowych w Dziedzinie 
Rolnictwa (SCAR) dotyczącą zrównoważonej konsumpcji i produkcji żywności w świecie 
o ograniczonych zasobach (luty 2011 r.)6,

– uwzględniając dokument zespołu ds. międzynarodowej oceny wpływu nauk i technologii 
rolniczych na rozwój (IAASTD) pt. „Global Report - Agriculture at a crossroads” 
(„Sprawozdanie globalne – rolnictwo na rozdrożu”),

– uwzględniając sprawozdanie Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) z 2008 r. pt. „Low 
input farming systems: an opportunity to develop sustainable agriculture” 
(„Niskonakładowe systemy rolnictwa: szansa na rozwój rolnictwa zrównoważonego”)7,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 
21 października 2009 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania na rzecz 
zrównoważonego stosowania pestycydów,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0000/2011),
                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0297.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0302.
3 Teksty przyjęte, 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. mając na uwadze, że znaczna niestabilność cen towarów rolnych i środków produkcji 
rolnej spowodowała wzrost niepewności dochodu rolniczego i długoterminowych 
inwestycji dokonywanych przez rolników, 

B. mając na uwadze, że według Eurostatu całkowity koszt środków produkcji ponoszony 
przez rolników UE wzrósł w latach 2000-2010 średnio o prawie 40%, natomiast ceny 
skupu wzrosły średnio o mniej niż 25%; mając na uwadze, że wzrost kosztów środków 
produkcji we wspomnianym dziesięcioleciu osiągnął 60% w przypadku energii i smarów, 
prawie 80% w przypadku nawozów sztucznych i polepszaczy gleby, ponad 30% 
w przypadku pasz, około 36% w przypadku maszyn innego wyposażenie, prawie 30% 
w przypadku nasion i materiału sadzeniowego oraz niemal 13% w przypadku środków 
ochrony roślin i pestycydów,

C. mając na uwadze, że oczekuje się dalszego wzrostu cen środków produkcji w wyniku 
niewystarczających zasobów i rosnącego popytu w gospodarkach wschodzących,

D. mając na uwadze, że rolnictwo UE obecnie w wysokim stopniu zależy od importu 
środków produkcji – głównie paliw kopalnych, ale także pasz i rzadkich minerałów 
uszlachetniających glebę, takich jak fosforany – i dlatego jest wrażliwe na skoki cen; 
mając na uwadze, że budzi to poważne zaniepokojenie co do konkurencyjności rolników 
UE, szczególnie w sektorze hodowli,

E. mając na uwadze, że – zwłaszcza w sektorze hodowli – koszty wzrastają również ze 
względu na wymogi fitosanitarne, higieniczne i związane z bezpieczeństwem żywności,

F. mając na uwadze, że sektor rolny zużywa średnio 42% ogółu zasobów wody w Europie 
(88% w Grecji, 72% w Hiszpanii, 59% w Portugalii) oraz że koszty nawadniania 
i odwadniania znacznie wzrosły w wyniku zmniejszenia się zasobów wody słodkiej, 
a według przewidywań będą rosły nadal z powodu zmiany klimatu,

G. mając na uwadze, że koszty dzierżawy oraz zakupu gruntów również silnie wpływają na 
perspektywy rolnictwa i młodych osób rozpoczynających działalność rolniczą oraz 
powinny zostać objęte refleksją na temat potencjalnego ograniczenia kosztów środków 
produkcji; mając na uwadze, że należy poprawić tę sytuację, zwłaszcza w przypadku 
młodych rolników, w razie potrzeby poprzez lepsze regulacje,

H. mając na uwadze, że koncentracja rynkowa dostawców środków produkcji rolnej jest 
bardzo wysoka – 6 przedsiębiorstw kontroluje niemal 75% rynku produktów 
agrochemicznych, a 3 przedsiębiorstwa kontrolują ponad 45% rynku nasion; mając na 
uwadze, że ta koncentracja przyczynia się do utrzymywania wysokich cen nasion 
i wywiera znaczny negatywny wpływ na różnorodność upraw,

I. mając na uwadze, że certyfikowane i opatentowane nasiona oraz opłaty licencyjne za 
wykorzystywanie tych nasion są dla rolników głównym czynnikiem wzrostu kosztów 
nasion,

J. mając na uwadze, że ze względu na skrajne wahania cen w rolnictwie w całym łańcuchu 
produkcji żywności i na związane z tym spekulacje finansowe przejrzystość rynku w górę 
tego łańcucha jest istotna również dla zwiększenia konkurencyjności i odporności na 
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niestabilność cen,

K. mając na uwadze, że długoterminowe inwestycje w lepsze środki produkcji i zarządzanie 
zasobami (energia, gleba i substancje użyźniające, woda) są potrzebne, aby odpowiedzieć 
na nowe wyzwania gospodarcze i środowiskowe, w tym w kontekście strategii Europa 
2020; mając na uwadze, że rolnicy powinni otrzymywać zwrot z inwestycji wystarczający 
do wprowadzania bardziej zasobooszczędnych, zrównoważonych i innowacyjnych 
systemów uprawy,

L. mając na uwadze, że ulepszone systemy kanalizacyjne w gospodarstwach i na obszarach 
wiejskich, a także kompostowanie gnojowicy mają istotny potencjał jako źródło substancji 
użyźniających i energii, pod warunkiem dogłębnych badań nad ich możliwym 
wykorzystaniem, odpowiedniego obchodzenia się z substancjami potencjalnie 
szkodliwymi oraz ścisłej kontroli,

M. mając na uwadze, że rolnictwo posiada znaczny potencjał w zakresie oszczędności energii 
i kosztów poprzez poprawę efektywności energetycznej i lokalne wytwarzanie energii 
odnawialnej (zwłaszcza energia wiatrowa, słoneczna, biogazowa, wykorzystanie 
produktów odpadowych itd.),

N. mając na uwadze, że płodozmian powinien znaleźć się wśród środków ekologicznych 
w ramach reformy WPR, ze względu na jego istotny wkład w łagodzenie zmiany klimatu 
i na możliwość ograniczenia dzięki niemu stosowania nawozów sztucznych i pestycydów,

O. mając na uwadze, że uprawa wysokobiałkowych roślin strączkowych w UE, a także 
ulepszone systemy hodowli na wolnym wybiegu ograniczyłyby deficyt białka w UE i jej 
zależność od importu pasz i przyniosłyby znaczne korzyści gospodarcze rolnikom,

P. mając na uwadze, że objęcie niektórych upraw energetycznych systemami płodozmianu 
oraz ekstensywna hodowla mogłyby również w znacznej mierze pomóc ograniczyć koszty 
środków produkcji, uwalnianie azotu do atmosfery oraz wymywanie substancji 
użyźniających, 

Q. mając na uwadze, że samozaopatrzenie siewne może oferować znaczne korzyści 
gospodarcze i środowiskowe, w tym ograniczenie kosztów ponoszonych przez rolników 
i mniejszą zależność od artykułów nabywanych, tym samym odpowiadając szczególnym 
warunkom agronomicznym w gospodarstwach; mając na uwadze, że ulepszona 
infrastruktura w tej dziedzinie może znacznie ograniczyć koszty produkcji pasz i nasion 
w perspektywie długoterminowej,

Rozwiązania ogólne 

1. wzywa Komisję, aby do swojego programu prac włączyła przegląd przepisów mających 
na celu poprawę przejrzystości cen własnych środków produkcji rolnej wytwarzanych 
w gospodarstwach oraz marże przemysłu w górę łańcucha produkcji rolnej; 

2. wzywa Komisję, aby zachęcała do poprawy praktyk agronomicznych i zarządzania 
zasobami rolnymi, tak aby ograniczyć koszty środków produkcji i marnotrawstwo 
substancji użyźniających oraz poprawić innowacyjność, zasobooszczędność 
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i zrównoważony charakter systemów uprawy;

3. podkreśla w szczególności, że potrzebny jest europejski system monitorowania cen 
żywności, który zapewniłby większą przejrzystość ewolucji cen środków produkcji 
i umożliwił powiązanie cen skupu z kosztami produkcji;

4. wzywa krajowe i europejskie organy do spraw konkurencji, aby stanowczo zajęły się 
dominującą pozycją podmiotów handlowych z sektora agrobiznesu i przedsiębiorstw 
wytwarzających środki produkcji oraz rozważyły wnioski w sprawie przepisów 
dotyczących przeciwdziałania praktykom monopolistycznym;

5. zwraca też uwagę, że potrzebny jest ogólnounijny system wymiany informacji na temat 
dobrych praktyk w zakresie gospodarowania substancjami użyźniającymi, energią 
i zasobami naturalnymi, co ograniczyłoby koszty środków produkcji;

6. apeluje, aby nowa polityka rozwoju obszarów wiejskich obejmowała szczególne środki 
wsparcia na rzecz lepszego gospodarowania zasobami i zrównoważonych praktyk, co 
ograniczyłoby koszty środków produkcji oraz wrażliwość na niestabilność cen, 
a szczególnie wspierałoby krótkie łańcuchy dostaw środków produkcyjnych i żywności;

7. apeluje, aby kolejny program ramowy w zakresie badań został w znacznej części 
przeznaczony na badania stosowane i rozwój w zakresie zarządzania środkami produkcji 
rolnej, mające na celu ograniczenie kosztów środków produkcji i poprawę praktyk 
agronomicznych, w tym zaangażowanie rolników, ich lepsze kształcenie i budowę 
potencjału oraz poprawę współpracy między publicznymi i prywatnymi organizacjami 
naukowymi i organizacjami rolników;

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie do bliższego przyjrzenia się roli organizacji 
producenckich i spółdzielni w organizowaniu zbiorowych zakupów środków produkcji 
rolnej z myślą o zwiększeniu siły przetargowej rolników w stosunkach z przemysłem 
w górę łańcucha produkcji rolnej; 

9. wzywa Komisję, aby organizowała unijne kampanie informacyjne dla rolników 
i konsumentów, podkreślające potrzebę lepszego zarządzania energią, wodą i zasobami 
naturalnymi w całym łańcuchu żywnościowym, tak aby znacznie ograniczyć 
marnotrawstwo zasobów wodnych i żywności; 

Energia

10. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby za pomocą środków ustawodawczych 
wspierały inwestycje w oszczędność energii i wytwarzanie energii odnawialnej 
w gospodarstwach lub w ramach lokalnych projektów partnerskich (energia wiatrowa, 
słoneczna, biogazowa, geotermalna itd.), ze specjalnym naciskiem na wykorzystanie 
odpadów i produktów ubocznych na poziomie lokalnym;

11. apeluje do Komisji i państw członkowskich o zadbanie, aby publiczne środki wsparcia na 
rzecz stosowania biomasy i paliw rolniczych – w tym biogazu – nie przyczyniały się do 
niezrównoważonej konkurencji między produkcją żywności a produkcją energii i nie 
powodowały dalszego wzrostu kosztów środków produkcji i dzierżawy gruntów;
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12. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby pomogły rolnikom w generowaniu nowych 
dochodów, ułatwiając obejmowanie energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł 
rolniczych prywatnymi i publicznymi systemami i sieciami energetycznymi;

13. uważa, że skuteczne środki służące oszczędności energii i zarządzaniu nią 
w gospodarstwach i na poziomie lokalnym powinny być udostępniane w całej UE za 
pośrednictwem programów rozwoju obszarów wiejskich i stać się częścią usług 
w zakresie upowszechniania wiedzy rolniczej;

14. wzywa Komisję, aby przeanalizowała koszty energii w różnych istniejących systemach 
rolniczych i powiązanych z nimi systemach obejmujących dostawy środków produkcji, 
przetwarzanie i dystrybucję, z uwzględnieniem efektywności energetycznej 
i wykorzystania zrównoważonych źródeł energii, w reakcji na nowe wyzwania, a także 
z uwzględnieniem koniecznego przywrócenia równowagi między uprawą a hodowlą; 

Polepszacze gleby i środki ochrony roślin

15. ponawia apel o włączenie płodozmianu i różnorodności upraw do ogólnounijnego wykazu 
środków ekologicznych wynagradzanych w ramach WPR, z uwagi na pozytywne skutki 
tychże środków na łagodzenie zmiany klimatu, jakość gleby i wody oraz finanse rolników 
(przy czym w znacznie ograniczonym stopniu stosowane będą nawozy, polepszacze 
gleby, środki ochrony roślin i pestycydy, co ograniczy koszty środków produkcji 
ponoszone przez rolników);

16. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby zachęcały – pod warunkiem dogłębnych 
badań nad ich możliwym wykorzystaniem, odpowiedniego obchodzenia się 
z substancjami potencjalnie szkodliwymi oraz ścisłych kontroli – do recyklingu substancji 
użyźniających ze strumieni odpadów, zwłaszcza płynnego obornika, odpadów 
organicznych i lokalnych oczyszczalni ścieków, co może pomóc w ograniczeniu kosztów 
środków produkcji w przypadku nawozów i umożliwić wychwytywanie azotu 
i fosforanów;

Pasze 

17. ponawia apel do Komisji, aby wkrótce przedstawiła Parlamentowi i Radzie sprawozdanie 
w sprawie możliwości i wariantów zwiększenia krajowej uprawy roślin 
wysokobiałkowych w UE za pomocą nowych instrumentów politycznych, tym samym 
ograniczając zależność UE od importu białka i pozyskiwanie z zewnątrz nawozów 
mineralnych i pestycydów, oraz aby zbadała potencjalny wpływ tych wariantów na 
dochody rolników;

18. raz jeszcze zwraca uwagę na potrzebę wprowadzenia w nowej WPR stosownych środków 
i instrumentów mających na celu wspieranie rolników, którzy uprawiają rośliny 
wysokobiałkowe w ramach systemów płodozmianu, co ograniczy deficyt białka 
i niestabilność cen w UE, poprawi praktyki rolne, ograniczy emisję gazów cieplarnianych 
oraz poprawi kontrolę chorób i żyzność gleby;

Nasiona
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19. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania wysiłków mających na celu 
utrzymanie samozaopatrzenia siewnego w rolnictwie UE, ze względu na wynikające 
z niego znaczne korzyści gospodarcze i środowiskowe oraz jego wkład w różnorodność 
biologiczną w rolnictwie; 

20. wzywa w szczególności Komisję, aby zaproponowała zniesienie ograniczeń dotyczących 
samozaopatrzenia siewnego określonych w art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) 
nr 2100/94 w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin w kontekście 
zbliżającego się przeglądu tego rozporządzenia;

21. w świetle zbliżającej się światowej konferencji Rio+20 apeluje o nową inicjatywę UE 
odnoszącą się do ochrony, do zrównoważonego wykorzystania i do rzetelnego 
propagowania różnorodności biologicznej w rolnictwie, w celu ograniczenia kosztów 
zakupu nasion i zwiększenia wartości dodanej rolnictwa;

Ceny gruntów i dzierżawa gruntów

22. wzywa Komisję, aby zbadała wpływ, jaki dzierżawa gruntów i zwiększone ceny zakupu 
i dzierżawy gruntów wywierają na sektory rolnicze w państwach członkowskich UE, oraz 
określiła, czy monitorowanie dostępu do gruntów i nowe przepisy w tej dziedzinie są 
niezbędne w celu uniknięcia dalszego zaniku związku między cenami zakupu gruntów, 
dzierżawy gruntów i wartością użytkową nieruchomości rolnych;

Woda

23. wzywa Komisję, aby pracowała – w związku z reformą WPR i ramową dyrektywą wodną 
– nad lepszymi systemami nawadniania i magazynowania wody w rolnictwie w celu 
uwzględnienia poprawy potencjału zarówno w zakresie magazynowania wody, jak 
i zbierania wód opadowych na obszarach suchych, co stanowi sposób na ograniczenie 
zużycia wody słodkiej, a także środek zaradczy na wypadek zmian w występowaniu 
opadów w wyniku zmiany klimatu;

24. apeluje do Komisji i państw członkowskich o lepsze zarządzanie prawami do korzystania 
z wody i ich ponowny przydział oraz o wzmocnienie wielofunkcyjnych ekosystemów 
rolnych i systemów rolno-leśnych;

25. apeluje o większe wsparcie na rzecz kształcenia rolników w zakresie gospodarowania 
wodą i nawadniania, w tym praktyczne narzędzia magazynowania wody oraz środki 
zapobiegające utracie substancji użyźniających lub zasoleniu, a także ulepszone systemy 
wyceniania wody i zarządzania nią na poziomie lokalnym i regionalnym, w celu 
ograniczenia kosztów środków produkcji w perspektywie długoterminowej;

26. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.

UZASADNIENIE

W rezolucji z dnia 7 września 2010 r. pt. „W sprawie sprawiedliwego wynagrodzenia dla 
rolników: poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Europie” Parlament 
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Europejski przyjął szereg zaleceń zmierzających do rozwiązania problemów występujących 
w niższych ogniwach łańcucha produkcji rolnej z myślą o poprawie dochodu rolników. 
Parlament zaproponował istotną zmianę polityczną w prawie konkurencyjnym UE i poczynił 
zalecenia dotyczące środków, jakie należy włączyć do wniosków ustawodawczych
dotyczących reformy WPR w 2020 r. W dniu 23 listopada 2010 r. Komisja przyjęła 
komunikat uzupełniający do tej rezolucji, w którym zapowiedziała podjęcie działań w tej 
sprawie.

W niniejszym nowym sprawozdaniu z własnej inicjatywy zidentyfikowano problemy 
występujące w wyższych ogniwach łańcucha produkcji rolnej, skupiając się na rosnących 
w ubiegłym dziesięcioleciu kosztach zakupu środków produkcji w dziedzinie energii, maszyn, 
mieszanek paszowych, nawozów, pestycydów, nasion i wody. Zwrócono uwagę na wpływ na 
niektóre sektory produkcji, podkreślono rosnącą zależność rolników od coraz bardziej 
skoncentrowanego przemysłu środków produkcji oraz zaproponowano środki, jakie 
należałoby podjąć w ramach zbliżającej się reformy WPR.

Zważywszy, że wkrótce WPR poddana zostanie szeroko zakrojonej reformie, która będzie 
musiała odpowiedzieć na szereg poważnych wyzwań stojących przed rolnikami, niniejsze 
sprawozdanie ma na celu analizę struktur i rynków w wyższych ogniwach łańcucha produkcji 
rolnej oraz zaproponowanie wariantów politycznych mogących pomóc rolnikom 
w ograniczeniu kosztów produkcji, z myślą o zwiększeniu ich autonomii i dochodów, tak aby 
nastąpił postęp ku bardziej efektywnemu i zrównoważonemu wykorzystywaniu zasobów 
produkcyjnych. 

Sprawozdawca proponuje, aby wezwać państwa członkowskie i Komisję do przedstawienia 
szerszych danych na temat kosztów środków produkcji i kosztów produkcji, które to dane 
powinny następnie zostać przeanalizowane i być regularnie przekazywane rolnikom przez 
europejską agencję monitorowania cen. Indeksy cenowe mogą też poprawić konkurencyjność 
w sektorze środków produkcji oraz, co bardzo pożądane, pomóc rolnikom znajdującym się 
w patowym położeniu między coraz bardziej skoncentrowanym i potężnym przemysłem 
rolniczym w górę i w dół łańcucha produkcji podstawowej. 

Ponadto rolnicy potrzebują wsparcia w zakresie poprawy wskaźników agronomicznych 
i środowiskowych, aby móc reagować na nowe czekające nas wyzwania klimatyczne, 
środowiskowe i gospodarcze. W ramach środków ekologicznych przewidzianych w nowej 
WPR rolnicy będą musieli ponownie przejąć na siebie eksternalizowane koszty produkcji 
związane z lepszym gospodarowaniem różnorodnością biologiczną, wodą oraz substancjami 
użyźniającymi glebę i należy ich do tego zachęcać. Oczywiście ten początkowy nakład 
w perspektywie długoterminowej przyniesie rolnikom korzyści takie jak odporność na 
niestabilność klimatu, poprawa zdrowia i żyzności gleby oraz mniejsza podatność na choroby. 
Możliwość lepszego wykorzystywania potencjału w zakresie środków produkcji rolnej 
spowoduje też zmniejszenie ich wrażliwość na niestabilność cen. 

Komisja powinna też zaproponować środki, które mogłyby zachęcić rolników do zbiorowego 
organizowania ochrony i zakupu środków produkcji, tak aby zwiększyć ich siłę przetargową, 
na wzór organizacji producenckich w niższych ogniwach łańcucha produkcji rolnej. Rolnicy 
powinni też być zachęcani i wynagradzani, jeżeli organizują się z myślą lepszym 
gospodarowaniu zasobami i zrównoważonych praktykach, które ograniczają wrażliwość na 
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niestabilność cen. 

Sprawozdawca pragnie podkreślić w tym kontekście, że rolnicy w wielu krajach już teraz 
ciężko pracują nad poprawą praktyk agronomicznych i zwiększeniem gospodarczej 
niezależności od kupowanych środków produkcji. Sieci rolników od wielu lat organizują 
istotną współpracę między rządowymi i pozarządowymi placówkami badawczymi 
i organizacjami rolniczymi (np. CEDAPA lub CIVAM we Francji itp.) i aktywnie 
upowszechniają swoje doświadczenia i wyniki szerszym społecznościom rolniczym. Należy 
w pełni uznać tę inicjatywę i motywację, zacieśniając współpracę między jednostkami 
badawczymi i organizacjami zajmującymi się rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich, 
a także uwzględniać je w przyszłych usługach związanych z upowszechnianiem wiedzy 
rolniczej oraz w programach szkoleniowych.

Sprawozdawca proponuje uporządkowanie rezolucji według następujących kluczowych 
czynników produkcji rolnej:

Energia
Dane EUROSTATU i analiza Komisji wskazują, że rosnąca różnica między kosztami 
środków produkcji i kosztami produkcji a cenami skupu w wielu sektorach nie jest 
ekonomicznie uzasadniona. Koszty zużycia energii w rolnictwie wzrosły w latach 2000-2010 
o około 60%, natomiast ceny skupu jedynie o 25%. Obejmuje to ogólny wzrost cen paliw, 
gazu i elektryczności. 
Sprawozdawca proponuje środki mające na celu zwiększenie zdolności gospodarstw do 
oszczędzania energii przeznaczanej na budynki, praktyki rolne i transport poprzez programy 
efektywności energetycznej i inwestowanie w produkcję energii odnawialnej 
w gospodarstwach lub na szczeblu lokalnym (energia wiatrowa, słoneczna, biogazowa, 
geotermalna itd.).

W tym kontekście zaleca też analizę i ocenę ilości i kosztów energii w istniejących systemach 
uprawy i w powiązanych systemach obejmujących dostawy środków produkcji, przetwarzanie 
i dystrybucję. Ważne, aby w ramach nieuniknionej reformy WPR uwzględnić efektywność 
energetyczną i wykorzystanie zrównoważonych źródeł energii, w reakcji na nowe wyzwania. 
Obejmuje to przywrócenie równowagi między uprawą a hodowlą z uwzględnieniem 
dostępnych zasobów energetycznych oraz niskonakładowych systemów produkcji, takich jak 
hodowla na wolnym wybiegu i hodowla ekstensywna.

Nawozy i polepszacze gleby
Koszty nawozów i polepszaczy gleby średnio podwoiły się w ubiegłym dziesięcioleciu. 
Stosowanie azotanów i fosforanów powoduje specyficzne problemy, w szczególności 
wypłukiwanie, gdy gleba i uprawy nie mogą w wystarczającym stopniu magazynować 
i wchłaniać substancji użyźniających.

Istnieją rozwiązania: poprawa analizy i zarządzania w odniesieniu do substancji 
użyźniających w gospodarstwach; ograniczenie wydatków na nawozy dzięki lepszej analizie 
i zarządzaniu w odniesieniu do żyzności gleby, szczególnie poprawa jakości struktury 
gruzełkowatej gleby i podwyższenie poziomów humusu organicznego (co umożliwi lepszą 
retencję wody i substancji użyźniających) poprzez nawożenie obornikiem, poprawę jakości 
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płynnego obornika, lepszy płodozmian, stosowanie węży rozlewowych z bezpośrednim 
płytkim dozowaniem do gleby (według niektórych badań ograniczenie o 50kg N / ha w 
rolnictwie – czyli aż o 70% obecnego nakładu – jest możliwe w Europie Północno-Zachodniej 
bez utraty wydajności). Wymywanie substancji użyźniających – stanowiące istotne źródło 
uwalniania azotanów do środowisk wodnych oraz uwalniania NO2 (dwutlenku azotu) do 
atmosfery – można ograniczyć, wykorzystując niektóre uprawy energetyczne jako bufor na 
obszarach ochrony wód i wzdłuż otwartych strumieni.

Również systemy kanalizacyjne wsi i miast należy uznać za potencjalne źródło substancji 
użyźniających (biogaz), o ile można będzie zagwarantować odpowiednie oddzielenie 
substancji potencjalnie szkodliwych. 

Nasiona
Koszty nasion i materiału sadzeniowego wzrosły o średnio niemal 30% od 2000 r. Jest to 
częściowo spowodowane wysokimi kosztami zakupu certyfikowanych nasion i ograniczonym 
stosowaniem samozaopatrzenia siewnego. Samozaopatrzenie siewne niesie z sobą wiele 
korzyści gospodarczych i środowiskowych: kosztuje rolników średnio 40% mniej niż nasiona 
certyfikowane, umożliwia uprawę roślin dostosowanych do szczególnych warunków 
agronomicznych danego regionu, często wymaga mniejszej ilości nawozów i środków 
ochrony roślin, a jednocześnie przyczynia się do zachowania różnorodności upraw. Ponadto 
rolnicy mogą wybierać okresy siewu dostosowane do warunków rolniczych, bez względu na 
dostawy od producentów nasion.

Ponad połowa areału zbóż w Europie – a około 90% w krajach takich jak Polska – pochodzi 
z nasion uzyskanych we własnym gospodarstwie, jednak rozwój samozaopatrzenia siewnego 
w innych sektorach, takich jak owoce i warzywa, jest utrudniony m.in. dlatego, że zgodnie 
z rozporządzeniem nr 2100/94 w ramach samozaopatrzenia rolnicy mogą uprawiać jedynie 
21 gatunków roślin. Z drugiej strony przemysł nasienniczy uważa prawo do samozaopatrzenia 
siewnego za odstępstwo, które należy znieść w kontekście zbliżającego się przeglądu 
rozporządzenia.

Środki ochrony roślin i inne pestycydy
Środki ochrony roślin i inne pestycydy podrożały w ubiegłym dziesięcioleciu średnio 
o niemal 13%. Rozwiązania obejmują zapewnienie zrównoważonego stosunku węgla do 
azotu w glebie oraz poprawę struktury gleby (a w konsekwencji ograniczenie potrzeby 
stosowania pestycydów i herbicydów, gdyż ograniczone zostaną choroby roślin i inwazja 
chwastów). 

Pasze i wydatki weterynaryjne
W intensywnych systemach hodowli stosuje się żywienie oparte w dużym stopniu na 
koncentratach mieszanek paszowych; nasiona oleiste i białko są głównie importowane 
z zagranicy. Średnio ceny środków produkcji w tym sektorze wzrosły w ubiegłym 
dziesięcioleciu o ponad 30%.

W rezolucji z marca 2011 r. w sprawie deficytu białka w UE Parlament Europejski wezwał do 
ustanowienia niezbędnych ram rozwoju upraw roślin białkowych i strączkowych w UE, tak 
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aby zmniejszyć deficyt białka o 70% za pomocą pasz pochodzących z produkcji wewnętrznej. 
Do tego celu nadaje się szereg roślin strączkowych, w szczególności groch, bobik i łubin.

Ponadto płodozmian, w którym przewidziano wysokobiałkowe rośliny strączkowe, może 
zmniejszyć zużycie paliwa przy pielęgnacji gleby, zaś wilgotność gleby jest lepiej zachowana, 
co wymaga mniej intensywnej orki. W badanie opublikowanym niedawno przez Parlament 
Europejski (PE 438.591) oraz w badaniu francuskiej komisji rządowej ds. trwałego rozwoju 
(grudzień 2009, nr 15) szacuje się obniżenie kosztów wykorzystania nawozów we Francji 
nawet o 100 mln EUR rocznie.

Budynki gospodarskie i energia odnawialna
Koszty niemieszkalnych budynków gospodarskich wzrosły średnio o 20% z uwagi na 
zwiększone koszty materiałów budowlanych i prac konstrukcyjnych. Szczególnie w sektorze 
hodowli koszty wzrastają również ze względu na wymogi higieniczne i związane 
z bezpieczeństwem żywności,

W niektórych państwach członkowskich rolników zachęcano do inwestowania w wytwarzanie 
w gospodarstwach własnej energii odnawialnej, jak energia wiatrowa, słoneczna i biogazowa. 
Na przykład w Niemczech dachy budynków gospodarskich są szeroko wykorzystywane do 
instalowania paneli słonecznych, ulepszana jest izolacja budynków, a płynny obornik 
wykorzystuje się do uzyskiwania biogazu. Jednak dotacje krajowe w dziedzinie biogazu 
w niektórych przypadkach doprowadziły też do sytuacji, w której biogazownie 
wykorzystujące kukurydzę i zboża spowodowały wzrost cen dzierżawy gruntów 
i przyciągnęły inwestorów realizujących zyski ze szkodą dla rolników.

Ceny gruntów i dzierżawa gruntów
Koszty dzierżawy gruntów stanowią jeden z głównych czynników kosztowych w wielu 
sektorach rolnictwa i w państwach członkowskich i należy uznawać je za koszty środków 
produkcji. W większej części Europy Zachodniej sprzedaż gruntów uprawnych i ceny 
dzierżawy osiągnęły niemożliwe do kontynuowania poziomy, co powoduje poważny zanik 
powiązania między zdolnością produkcyjną, dostępem do gruntów i wartością użytkową 
nieruchomości rolnych. W niektórych przypadkach jest to spowodowane niekontrolowaną 
urbanizacją, presją rolnictwa przemysłowego i koncentracją własności ziemskiej 
w nielicznych rękach. Sprawozdawca zaleca wprowadzenie systemu, w ramach którego 
monitorowano by ceny gruntów i dostęp do gruntów, zwłaszcza w przypadku młodych 
rolników.

Inne towary i usługi, w tym woda
Z uwagi na duże znaczenie wody w produkcji rolnej UE powinna pomagać państwom 
członkowskim w zapewnieniu ulepszonych systemów magazynowania wody dla rolnictwa, co 
obejmuje poprawę zdolności do magazynowania wody w glebie, zbieranie wody opadowej na 
obszarach suchych jako środek zaradczy na wypadek zmian w występowaniu opadów 
w wyniku zmiany klimatu.
Ponadto pilnie potrzebne jest: lepsze zarządzanie prawami do korzystania z wody i ich 
ponowny przydział; ochrona i tworzenie wielofunkcyjnych ekosystemów rolnych i systemów 
rolno-leśnych w celu poprawy zdolność do retencji wody.


