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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la lanțul de aprovizionare cu factori de producție agricolă: structură și 
implicații
(2011/2114(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Rezoluția sa din 23 iunie 2011 intitulată „PAC în perspectiva anului 
2020: Cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimentație, resurse naturale și 
teritorii”1,

– având în vedere Rezoluția sa din 7 septembrie 2010 intitulată „Venituri echitabile pentru 
agricultori: îmbunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente în Europa2,

– având în vedere Rezoluția sa din 8 martie 2011 intitulată „Deficitul de proteaginoase în 
UE: care este soluția la o veche problemă?”3,

– având în vedere raportul preliminar al OECD din mai 2011 referitor la „O strategie pentru 
o creștere ecologică pentru alimente și agricultură”4, 

– având în vedere datele Eurostat cu privire la indicii prețurilor mijloacelor de producție 
agricolă (costurile de producție) și la indicii prețurilor produselor agricole (prețurile de 
producție)5, 

– având în vedere cel de-al treilea Exercițiu de analiză prospectivă al Comitetului permanent 
pentru cercetare agricolă (SCAR) din cadrul Comisiei Europene privind „Consumul și 
producția sustenabilă de alimente într-o lume cu resurse limitate” (februarie 2011)6,

– având în vedere „Raportul global - Agricultura la răscruce” realizat de Evaluarea 
Internațională a Științelor Agricole și Tehnologiei de Dezvoltare (IAASTD),

– având în vedere raportul Centrului comun de cercetare din 2008 intitulat „Sisteme de 
producție agricolă cu consum redus: o șansă de dezvoltare a agriculturii durabile”7,

– având în vedere Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 
octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării 
durabile a pesticidelor,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A7-0000/2011),

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0297.
2 Texte adoptate, P7_TA(2010)0302.
3 Texte adoptate, 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. întrucât nivelul ridicat al volatilității prețurilor produselor agricole de bază și a costurilor 
de producție agricolă a condus la creșterea nesiguranței veniturilor din sectorul agricol și a 
investițiilor pe termen lung efectuate de către agricultori; 

B. întrucât, potrivit datelor Eurostat, între 2000 și 2010 totalul costurilor de producție 
suportate de agricultorii din UE au crescut în mediu cu aproape 40%, în timp ce prețurile 
la poarta fermei au crescut în medie cu sub 25%;  întrucât în acest deceniu costurile de 
producție au crescut cu 60% pentru energie și lubrifianți, cu aproape 80% pentru 
fertilizatorii și amelioratorii de sol sintetici, cu peste 30% pentru hrana pentru animale, cu 
aproximativ 36% pentru utilaje și alte echipamente, cu aproape 30% pentru semințe și 
material săditor și cu aproape 13% pentru produsele fitosanitare și pesticide;

C. întrucât se preconizează că presiunea de apreciere a prețurilor factorilor de producție va 
crește ca urmare a insuficienței resurselor și a creșterii constante a cererii din economiile 
emergente;

D. întrucât în prezent agricultura UE depinde într-o extrem de mare măsură de importul de 
factori de producție – în special de combustibili fosili, dar și de hrană pentru animale și de 
minereuri de îmbunătățire a solurilor, cum ar fi fosfatul – și, prin urmare, este vulnerabilă 
la majorarea prețurilor; întrucât acest aspect a stârnit motive grave de îngrijorare cu privire 
la competitivitatea agricultorilor europeni, în special în sectorul zootehnic;

E. întrucât, cu precădere în sectorul zootehnic, creșterea costurilor se datorează și cerințelor 
fitosanitare, de igienă și de securitate alimentară;

F. întrucât în Europa agricultura utilizează în medie 42% din totalul resurselor de apă (Grecia 
88%, Spania 72%, Portugalia 59%) și întrucât costurile irigațiilor și canalizărilor au 
înregistrat o creștere substanțială ca urmare a diminuării resurselor de apă dulce și se 
preconizează că vor crește în continuare ca urmare a schimbărilor climatice;

G. întrucât creșterea costurilor terenurilor arendate și a prețurilor terenurilor influențează într-
o mare măsură viabilitatea agriculturii și a tinerilor concurenți din agricultură și ar trebui 
luată în considerare în contextul analizelor posibilităților de reducere a costurilor de 
producție; întrucât această situație ar trebui îmbunătățită, mai ales pentru tinerii fermieri 
și, dacă este cazul, printr-o mai bună reglementare;

H. întrucât concentrarea pieței furnizorilor de factori de producție agricolă este extrem de 
ridicată, șase societăți controlând aproape 75% din piața substanțelor agro-chimice și trei 
societăți controlând peste 45% din piața semințelor; întrucât această concentrare 
contribuie la menținerea unor prețuri ridicate la semințe și are consecințe negative 
însemnate asupra diversității recoltelor;

I. întrucât semințele certificate și brevetate și redevențele pentru utilizarea acestor semințe
constituie principalul factor de creștere a prețurilor la semințe suportate de către fermieri;

J. întrucât, date fiind fluctuațiile înregistrate de prețurile agricole de-a lungul lanțului 
alimentar și specula financiară generate de acestea, transparența piețelor supraordonate 
lanțului alimentar este, de asemenea, esențială pentru îmbunătățirea concurenței și a 
rezistenței în fața volatilității prețurilor;



PR\874674RO.doc 5/12 PE469.984v01-00

RO

K. întrucât este necesar să se realizeze investiții pe termen lung într-o mai bună gestionare a 
factorilor de producție și a resurselor (energie, sol și substanțe nutritive, apă) pentru a 
răspunde noilor provocări economice și ecologice, inclusiv în contextul strategiei Europa 
2020;  întrucât fermierii ar trebui să beneficieze de un randament al investițiilor suficient 
pentru a le permite să adopte sisteme agricole durabile, inovatoare și cu o utilizare mai 
eficientă a resurselor;

L. întrucât sistemele îmbunătățite de canalizare în ferme și în zonele rurale, precum și 
compostarea gunoiului de grajd lichid au un important potențial ca surse nutritive și de 
energie, cu condiția analizării amănunțite a posibilele lor utilizării, a tratării 
corespunzătoare a substanțelor posibil periculoase și a efectuării unor controale stricte;

M. întrucât în agricultură există un potențial considerabil de economisire a energiei și a 
costurilor prin îmbunătățirea eficienței energetice și prin producția de energie regenerabilă 
locală (mai ales eoliană, solară, biogaze, utilizarea produselor provenite din deșeuri etc.);

N. întrucât rotația culturilor ar trebui inclusă în măsurile de ecologizare din cadrul reformei 
PAC, dată fiind contribuția semnificativă pe care o are această practică la atenuarea 
schimbărilor climatice, precum și potențialul său în materie de reducere a utilizării 
îngrășămintelor și pesticidelor sintetice;

O. întrucât producția de culturi de proteine leguminoase din UE, precum și sistemele 
îmbunătățite de producție de alimente provenite de la animale hrănite cu furaje ar 
contribui la reducerea deficitului de proteine al UE și dependența acesteia de importuri de 
hrană pentru animale și le-ar aduce agricultorilor avantaje economice semnificative;

P. întrucât integrarea anumitor culturi de energie în sistemele de rotație a culturilor și 
creșterea extensivă de animale ar putea, de asemenea, să aibă o contribuție semnificativă 
la reducerea costurilor de producție, a pierderilor de NO2 în atmosferă și a spălării 
nutrienților;  

Q. întrucât semințele de fermă pot aduce importante avantaje economice și ecologice, 
inclusiv reducerea costurilor pentru fermieri și scăderea dependenței de produse agricole 
de bază, răspunzând astfel condițiilor agronomice specifice de pe exploatațiile agricole; 
întrucât îmbunătățirea infrastructurii în acest domeniu poate contribui în mod semnificativ 
la reducerea costurilor de producție a hranei pentru animale și a semințelor,

Soluții generale 

1. invită Comisia să includă în programul său de lucru o revizuire a legislației pentru a 
îmbunătăți transparența prețurilor factorilor de producție din exploatații și marjele 
prețurilor din sectoarele industriale supraordonate agriculturii;

2. invită Comisia să încurajeze îmbunătățirea practicilor agronomice și a gestionării 
resurselor agricole, în scopul de a reduce costurile de producție și pierderile de substanțe 
nutritive și de a crește inovarea, eficiența resurselor și sustenabilitate din cadrul sistemelor 
de producție agricolă;

3. subliniază în special necesitatea unui instrument european de monitorizare a prețurilor 
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produselor alimentare, care să asigure mai multă transparență în ceea ce privește evoluția 
prețurilor factorilor de producție și să permită corelarea prețurilor de la poarta fermei cu 
costurile de producție;

4. invită autoritățile naționale și europene din domeniul concurenței să abordeze cu fermitate 
problema poziției dominante a comercianților agroeconomici și a întreprinderilor de 
prelucrare și să analizeze posibilitatea prezentării unor propuneri legislative împotriva 
monopolurilor;

5. subliniază, de asemenea, necesitatea unui sistem UE de schimb de informații privind 
bunele practici de gestionare a substanțelor nutritive, a energiei și a resurselor naturale 
care conduc la reducerea costurilor de producție;

6. solicită ca noua politică de dezvoltare rurală să includă măsuri de sprijin specifice pentru o 
mai bună gestionare a resurselor și pentru practici durabile care conduc la reducerea 
costurilor de producție și a vulnerabilității la volatilitatea prețurilor și care sprijină în mod 
concret lanțurile de factori de producție și alimentare scurte;

7. solicită ca o parte semnificativă din următorul program-cadru pentru cercetare să fie 
dedicată cercetării și dezvoltării aplicate în domeniul gestionării factorilor agricoli de 
producție în scopul reducerii costurilor de producție și al îmbunătățirii practicilor 
agronomice, inclusiv prin participarea agricultorilor, prin îmbunătățirea formării și 
consolidarea capacităților acestora și printr-o mai bună colaborarea dintre organizațiile 
științifice publice și private și organizațiile întreprinzătorilor agricoli;

8. invită Comisia și statele membre să analizeze mai profund rolul pe care îl joacă 
organizațiile și cooperativele de producători în organizarea achizițiilor colective de factori 
de producție agricolă, în așa fel încât agricultorii să dobândească o mai bună poziție de 
negociere în raport cu sectoarele supraordonate;  

9. invită Comisia să organizeze, la nivelul UE, campanii de informare a agricultorilor și 
consumatorilor, care să sublinieze o mai bună gestionare a energiei, a apei și a resurselor 
naturale în întregul lanț alimentar, pentru a se reduce în mod semnificativ risipa de resurse 
și alimente;  

Energia

10. invită Comisia și statele membre să promoveze, prin intermediul unor măsuri legislative, 
investițiile în economiile de energie și în producția de energie din surse regenerabile în 
exploatațiile agricole sau în cadrul unor proiecte de parteneriat local (energie eoliană, 
energie solară, biogaz, energie geotermică etc.), cu un accent deosebit asupra utilizării 
deșeurilor și a subproduselor la nivel local;

11. invită insistent Comisia și statele membre să se asigure că măsurile publice de sprijin 
pentru biomasă și agrocombustibili - inclusiv biogaz - nu creează o concurență 
nesustenabilă pentru resurse între producția alimentară și producția de energie și nu 
conduc la creșterea suplimentară a costurilor de producție și a arenzilor; 

12. invită Comisia și statele membre să contribuie la crearea unor noi surse de venituri pentru 
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agricultori, facilitând integrarea energiei produse din surse regenerabile agricole în 
sistemele și rețelele de energie publice și private;

13. consideră că pe întreg teritoriul UE ar trebui să fie disponibile, prin intermediul 
programelor de dezvoltare rurală, măsuri eficiente pentru economisirea și gestionarea 
energiei în ferme și la nivel local și că acestea ar trebui să facă parte din serviciile de 
extindere a exploatațiilor agricole;

14. invită Comisia să analizeze costurile energiei în diferitele sisteme agricole existente și la 
furnizorii de factori de producție agricolă, în industria de prelucrare și în sistemele de 
distribuție asociate, ținând seama de eficiența energetică și de utilizarea surselor de 
energie durabile pentru a răspunde noilor provocări, precum și de reechilibrarea necesară a 
culturilor și producției animale; 

Amelioratorii de sol și produsele fitofarmaceutice

15. își reiterează apelul făcut în vederea includerii rotației culturilor și diversității culturilor 
într-o listă a UE de măsuri de „ecologizare” care să fie recompensate în cadrul PAC, dat 
fiind efectul pozitiv pe care rotația culturilor îl are asupra atenuării schimbărilor climatice, 
a calității solului și apei și asupra bugetului agricultorilor (cu o utilizare semnificativ mai 
scăzută a îngrășămintelor, amelioratorilor de sol, a produselor fitofarmaceutice și a 
pesticidelor, care va conduce la reducerea costurilor de producție pentru fermieri);

16. invită Comisia și statele membre să încurajeze - sub rezerva analizării amănunțite a 
posibilele lor utilizării, a tratării corespunzătoare a substanțelor posibil periculoase și a 
efectuării unor controale stricte - reciclarea substanțelor nutritive din fluxurile de deșeuri, 
în special din gunoiul de grajd lichid, din deșeurile organice și din sistemele de canalizare 
locale, care pot contribui la reducerea costurilor de producție pentru îngrășăminte și care 
recuperează azot și fosfat;

Hrana pentru animale 

17. își reiterează apelul adresat Comisiei de a prezenta în cel mai scurt timp Parlamentului și 
Consiliului un raport privind posibilitățile și opțiunile pentru creșterea producției interne 
de culturi de proteine în UE prin intermediul unor instrumente politice noi, reducând astfel 
dependența UE de importurile de proteine și de utilizarea de îngrășăminte și pesticide 
externe, și de a examina potențialul efect al acestor opțiuni asupra veniturilor 
agricultorilor;

18. subliniază încă o dată necesitatea introducerii în noua PAC a unor măsuri și instrumente 
adecvate pentru sprijinirea acelor agricultori care cultivă culturi de proteine în sisteme de
rotație a culturilor și care în acest fel contribuie la reducerea deficitului de proteine și a 
volatilității prețurilor din UE, la îmbunătățirea practicilor agricole, la reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră și la îmbunătățirea controlului bolilor și a fertilității solului;

Semințe

19. invită Comisia și statele membre să sprijine eforturile depuse pentru menținerea utilizării 
semințelor de fermă în agricultura UE, date fiind avantajele sale economice și ecologice 
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semnificative și contribuția sa la agrobiodiversitate; 

20. invită în special Comisia ca, în contextul apropiatei revizuiri a Regulamentului (CE) nr. 
2100/94 privind protecția soiurilor de plante, să propună retragerea restricțiilor privind 
utilizarea semințelor de fermă stabilite în acest regulament la articolul 14 alineatele (1) și 
(2);

21. solicită, în contextul apropiatei conferințe mondiale Rio+20, o nouă inițiativă a UE cu 
privire la conservarea, utilizarea sustenabilă și comercializarea de calitate a 
agrobiodiversității, pentru a reeduce costurile de achiziționare a semințelor și pentru a 
crește valoarea adăugată din agricultură;

Prețurile terenurilor și arenzile

22. invită Comisia să realizeze un studiu cu privire la impactul pe care îl au arendarea 
terenurilor și creșterea costurilor aferente achiziționării de terenuri și arendării asupra 
sectoarelor agricole din statele membre ale UE și să stabilească dacă este necesar să se 
monitorizeze accesul la terenuri și să se adopte noi dispoziții legislative în acest domeniu 
pentru a se evita slăbirea relației dintre prețurile terenurilor, arenzi și valoarea utilizării 
agricole;

Apă

23. invită Comisia să depună eforturi, în cadrul reformei PAC și a Directivei-cadru privind 
apa, pentru a asigura sisteme mai bune de irigare și de stocare a apei pentru agricultură, să 
includă atât îmbunătățirea capacității de stocare a apei din sol cât și recoltarea de apă în 
zonele uscată ca modalitate de reducere a utilizării apei dulci și ca precauție împotriva 
schimbărilor regimului de precipitații cauzate de schimbările climatice;

24. invită Comisia și statele membre să îmbunătățească gestionarea și realocarea drepturilor 
pe apă și să îmbunătățească agrosistemele multifuncționale și sistemele agroforestiere;

25. solicită să se acorde mai mult sprijin pentru formarea agricultorilor în domeniul 
gestionării apei și al irigării, inclusiv în ceea ce privește instrumentele practice pentru 
stocarea apei și măsuri de împiedicare a pierderilor de substanțe nutritive sau a salinizării, 
precum și îmbunătățirea sistemelor de tarifare a apei și de administrare a apei la nivel 
local și regional în vederea reducerii costurilor de producție pe termen lung;

26. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.

EXPUNERE DE MOTIVE

În Rezoluția sa din 7 septembrie 2010 referitoare la „venituri echitabile pentru agricultori: 
îmbunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente în Europa,” Parlamentul a 
adoptat o serie de recomandări pentru soluționarea problemelor din sectoarele subordonate 
producției agricole în vederea îmbunătățirii veniturilor agricultorilor. Parlamentul a propus 
unele modificări substanțiale de politică în legislația UE în domeniul concurenței și a emis o 
serie de recomandări de măsuri care să fie incluse în propunerile legislative aferente reformei 
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PAC 2020. La 23 noiembrie 2010 Comisia a adoptat o notă subsecventă acestei rezoluții, prin 
care anunța adoptarea unor măsuri pe această temă.

Acest nou raport din proprie inițiativă identifică problemele din sectoarele supraordonate 
producției agricole, concentrându-se asupra creșterii costurilor factorilor de producție 
achiziționați, înregistrate în ultimul deceniu în domeniul energiei, utilajelor, furajelor 
combinate, îngrășămintelor, pesticidelor, semințelor și apei. Raportul se referă la impactul 
asupra mai multor sectoare de producție, subliniază dependența tot mai puternică a 
agricultorilor de o industrie a factorilor de producție din ce în ce mai concentrată și propune o 
serie de măsuri care să fie adoptate în cadrul viitoarei reforme a CAP.

Având înaintea noastră o reformă amănunțită a PAC, în cadrul căreia va trebui să găsim 
răspunsuri la unele probleme grave cu care se confruntă în prezent agricultorii, obiectivul 
prezentului raport este de a analiza structurile și piețele supraordonate și de a propune opțiuni 
de politică menite să îi ajute pe agricultori să reducă costurile de producție, în vederea 
creșterii autonomiei și veniturilor acestora, în așa fel încât să se poată asigura trecerea la o 
utilizarea mai eficientă și mai sustenabilă a resurselor de producție. 

Raportorul propune ca statele membre și Comisia să fie invitate să prezinte mai multe date cu 
privire la costurile factorilor de producție și la costurile de producție, care apoi să fie analizate 
și furnizate agricultorilor de către o agenție europeană de monitorizare a prețurilor. Indicii de 
preț ar putea să conducă și la îmbunătățirea concurenței din sectorul factorilor de producție și 
chiar să îi ajute pe agricultori să iasă din această situație în care sunt prinși între un sector 
agroindustrial din ce în mai concentrat și mai puternic în avalul și în amontele producției 
primare. 

În plus, agricultorii au nevoie de sprijin pentru îmbunătățirea performanței agronomice și de 
mediu pentru a răspunde la noile provocări climatice, ecologice și economice cu care se 
confruntă. În cadrul „măsurilor de ecologizare” prevăzute în noua PAC, fermierii vor fi 
obligați să reintegreze costurile de producție externalizate într-o mai bună gestionare a 
biodiversității, apei și nutrienților din sol, și ar trebui să fie sprijiniți în acest sens. Desigur, 
aceste cheltuieli de capital inițial le vor aduce agricultorilor beneficii pe termen lung, precum 
rezistența la instabilitatea climatică, o mai bună sănătate și fertilitate a solului și o 
susceptibilitate scăzută la boli. Odată ce vor putea să utilizeze mai bune potențialul factorilor 
de producție agricolă, agricultorii vor fi mai puțini vulnerabili la volatilitatea prețurilor. 

Comisia ar trebui, de asemenea, să propună măsuri care să încurajeze agricultorii să 
organizeze în mod colectiv conservarea și achiziționarea factorilor de producție, în așa fel 
încât puterea lor de negociere să crească, reflectând crearea organizațiilor de producători în 
sectoarele subordonate agriculturii. Agricultorii ar trebui, de asemenea, să fie încurajați și 
recompensați dacă se organizează în așa fel încât să asigure o mai bună gestiune a resurselor 
și practici durabile care reduc vulnerabilitatea la volatilitatea prețurilor. 

Raportorul dorește să sublinieze în acest context faptul că agricultorii din multe țări au depus 
deja eforturi considerabile pentru îmbunătățirea practicilor agronomice și pentru creșterea 
autonomiei economice în raport cu factorii de producție achiziționați. Unele rețele ale 
agricultorilor au pus bazele unor importante relații de colaborare între organismele ce 
cercetare guvernamentale și neguvernamentale, în timp ce unele organizații de agricultori (de 
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exemplu CEDAPA sau CIVAM în Franța) diseminează de mulți ani în rândul altor comunități 
agricole informații cu privire la experiențele dobândite și rezultatele atinse. Această inițiativă 
și acest angajament ar trebui să beneficieze de o recunoaștere deplină prin îmbunătățirea 
colaborării dintre entitățile de cercetare și organizațiile agricole și de dezvoltare rurală și ar 
trebui să fie luate în calcul pentru viitoarele servicii de extindere agricolă și programe de 
formare.

Raportorul propune structurarea rezoluției în funcție de următorii factori-cheie de producție 
agricolă:

Energia
Datele EUROSTAT și analiza Comisiei indică faptul că diferența dintre costurile factorilor de 
producție și costurile de producție și prețurile la poarta fermei nu este viabilă din punct de 
vedere economic în multe sectoare. În agricultură, între 2000 și 2010, costurile energiei au 
crescut cu aproximativ 60%, în timp ce prețurile de la poarta fermei au crescut cu numai 25%. 
Aceste cifre includ majorările generale la prețul carburantului, gazelor și energiei electrice. 
Raportorul propune unele măsuri care să permită creșterea capacității exploatațiilor agricole 
de a economisi energie în clădiri, practici agricole, transport prin programe de eficiență 
energetică și de a investi în producția de energie regenerabilă în exploatații sau la nivel local 
(energie eoliană, energie solară, biogaz, energie geotermică etc.). 

În acest context, raportorul recomandă să se analizeze și să se evalueze cantitatea și costurile 
energiei în sistemele agricole existente, la furnizorii de factori de producție asociați și în 
sistemele de prelucrare și distribuție.  În cadrul iminentei reforme a PAC, este important să se 
țină seama de eficiența energetică și de utilizarea surselor sustenabile de energie, în așa fel 
încât să se răspundă la noile provocări. Aceasta include o reechilibrare a recoltelor și a 
producției animale în raport cu resursele energetice disponibile și cu sistemele de producție cu 
un consum redus, precum producția de alimente provenite de la animale hrănite cu furaje și 
zootehnia extensivă.

Îngrășămintele și amelioratorii de sol
În ultimul deceniu costurile îngrășămintelor și amelioratorilor de sol s-au dublat. Utilizarea 
azotului și a fosfatului în procesul de producție este problematică, mai ales în cazul 
scurgerilor în locațiile în care solurile și recoltele nu pot stoca și absorbi suficient de bine 
substanțele nutritive.

Soluții există: îmbunătățirea analizei și gestionarea substanțelor nutritive în exploatațiile 
agricole; reducerea cheltuielilor cu îngrășămintele printr-o mai bună analiză și gestionare a 
fertilității solului, îmbunătățirea structurii glomerulare a solului și a nivelurilor de humus 
organic (permițând o mai bună reținere a apei și a substanțelor nutritive) prin utilizarea 
gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității gunoiului de grajd lichid, utilizarea unor practici 
mai bune de rotație a recoltelor, aplicarea cu furtunuri tractate în combinație cu încorporarea 
superficială (potrivit unor cercetări, în nordul și în vestul Europei este posibilă o reducere de 
50kg N / ha în agricultură - sau de până la 70% a factorilor de producție curenți - fără pierderi 
din recoltă). Spălarea nutrienților, o sursă majoră a pierderilor de azot în mediile acvatice și de 
NO2 (oxizi de azot) în atmosferă, ar putea fi redusă prin utilizarea anumitor culturi de energie 
ca tampon în zonele de protecție acvatică și de-a lungul apelor curgătoare deschise.
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De asemenea, sistemele de canalizare din sate și orașe ar putea fi considerate posibile surse de 
nutrienți (biogaz) dacă se poate garanta separarea suficientă a substanțelor potențial 
periculoase. 

Semințele
Din anul 2000 costurile semințelor și materialului săditor au crescut în medie cu aproape 
30%. Parțial, această creștere se datorează costurilor ridicate a achiziționării de semințe 
certificate și utilizării reduse a semințelor de fermă. Semințele de fermă prezintă multe 
avantaje economice și ecologice: în medie, ele costă cu 40% mai puțin decât semințele 
certificate, le permit agricultorilor să cultive plante adaptate condițiilor agronomice specifice 
din propriilor regiuni și deseori necesită mai puține îngrășăminte și produse fitosanitare, 
menținând totodată biodiversitatea recoltelor. În plus, agricultorii pot alege perioade de 
însămânțare adaptate propriilor condiții agricole, fără a trebui să se bazeze pe livrările 
efectuate de societățile producătoare de semințe.

Mai mult de jumătate din suprafața cultivată cu cereale din Europa este însămânțată cu 
semințe de fermă, iar într-o țară precum Polonia cifrele se ridică la 90%, însă utilizarea lor în 
alte sectoare, precum cel al fructelor și legumelor, este restricționată, printre altele, în virtutea 
faptului că, în conformitate cu Regulamentului 2100/94, agricultorii pot planta numai 21 de 
soiuri de semințe de fermă. Pe de altă parte, sectorul semințelor consideră dreptul de a utiliza 
semințe de fermă drept o excepție care ar trebui eliminată în contextul viitoarei revizuiri a 
regulamentului.

Produse fitosanitare și alte pesticide
Produsele fitosanitare și alte pesticide au înregistrat în ultimul deceniu o creștere cu aproape 
13%. Soluțiile includ crearea unui raport carbon/azot echilibrat în sol și îmbunătățirea 
structurii solului (și, prin urmare, reducerea necesității de utilizare a pesticidelor și erbicidelor 
ca urmare a reducerii bolilor plantelor și invaziei de buruieni). 

Hrana pentru animale și cheltuielile veterinare
Sistemele intensive de producție zootehnică utilizează regimuri alimentare cu un nivel ridicat 
al concentraților de furaje combinate; oleaginoasele și proteinele utilizate sunt în principal 
importate din străinătate. În medie, prețurile de producție din acest sector au crescut în ultimul 
deceniu cu peste 30%.

În rezoluția sa din martie 2011 referitoare la deficitul de proteine din UE, PE a solicitat 
stabilirea cadrului necesar pentru dezvoltarea producției de culturi de proteine și de 
leguminoase din UE, în așa fel încât să se asigure o reducere a deficitului de proteine cu 70% 
în cazul hranei pentru animale de producție internă. Mai multe culturi leguminoase 
îndeplinesc condițiile pentru atingerea acestui obiectiv, în special mazărea, fasolea de câmp și 
lupinul.

În plus, rotația culturilor, inclusiv a culturilor de proteaginoase, poate reduce consumul de 
carburanți pentru prelucrarea solului, întrucât conținutul de humus și umiditatea solului se 
conservă mai bine și necesită mai puține lucrări agricole. Un studiu recent publicat de 
Parlamentul European (PE 438.591) și un studiu al Comisiei pentru dezvoltarea durabilă a 
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guvernului Franței (nr. 15 din decembrie 2009) estimează o reducere a costurilor cu utilizarea 
îngrășămintelor în Franța de până la 100 de milioane EUR pe an.

Clădirile din exploatațiile agricole și eficiența energetică
Costurile pentru clădirile nerezidențiale din exploatațiile agricole au crescut în medie cu 20% 
ca urmare a creșterii costurilor materialelor și lucrărilor de construcții. În special în sectorul 
zootehnic, creșterea costurilor se datorează și cerințelor de igienă și de securitate alimentară.

În unele state membre, agricultorii au fost încurajați să investească în producția de energie 
regenerabilă produsă în ferme, precum energia eoliană, solară și biogaz. De exemplu, în 
Germania acoperișurile fermelor pentru sunt utilizate extensiv instalarea de panouri solare, 
izolarea clădirilor este îmbunătățită, iar gunoiul de grajd lichid este utilizat ca biogaz. Totuși, 
subvențiile naționale în domeniul biogazului au condus în unele cazuri la crearea de fabrici de 
biogaz pe bază de cereale, care au determinat creșterea arenzilor și au atras investitori, cu 
pierderi subsecvente din profituri de partea agricultorilor.

Prețurile terenurilor și arenzile
Arenzile constituie un factor de cost major în multe sectoare agricole și state membre și ar 
trebui considerate costuri de producție. În cea mai mare parte a Europei de vest, vânzările de 
terenuri agricole și arenzile au atins niveluri nesustenabile, care au cauzat o gravă rupere a 
raportului dintre capacitățile de producție, accesul la teren și valoarea utilizării terenurilor. În 
unele cazuri, acest fenomen se datorează extinderii urbane, presiunii agriculturii corporatiste 
și concentrării proprietății funciare în jurul unui număr redus de proprietari. Raportorul 
recomandă un sistem de monitorizare a arenzilor și a accesului la terenuri, mai ales în rândul 
tinerilor fermieri.

Alte bunuri și servicii, inclusiv apa
Dată fiind importanța apei în producția agricolă, UE ar trebui să sprijine statele membre să 
asigure sisteme îmbunătățite de stocare a apei pentru agricultură, inclusiv îmbunătățirea 
capacității de stocare a apei în soluri, recoltarea de apă în zonele aride ca precauție împotriva 
schimbărilor regimului de precipitații ca urmare a schimbărilor climatice.
În plus, este necesar să se asigure în cel mai scurt timp posibil o mai bună gestionare și 
realocare a drepturilor pe apă, conservarea și crearea de ecosisteme agricole și ecosisteme 
agro-forestiere multifuncționale în așa fel încât să se îmbunătățească capacitățile de reținere a 
apei.


