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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o dodávateľskom reťazci vstupov pre poľnohospodárske podniky: štruktúra a dôsledky
(2011/2114(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. júna 2011 o SPP do roku 2020: zvládnutie budúcich 
výziev v oblasti potravín, prírodných zdrojov a území1,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. septembra 2010 o spravodlivých príjmoch 
pre poľnohospodárov: lepšie fungovanie potravinového reťazca v Európe2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. marca 2011 o deficite bielkovín v EÚ: ako riešiť 
dlhodobý problém?3,

– so zreteľom na predbežnú správu OECD na tému stratégia ekologického rastu pre 
potraviny a poľnohospodárstvo z mája 20114,

– so zreteľom na údaje Eurostatu o cenových indexoch prostriedkov poľnohospodárskej 
výroby (náklady na vstupy) a cenových indexoch poľnohospodárskych produktov (ceny 
výstupov)5,

– so zreteľom na 3. výhľadové plánovanie Stáleho výboru pre poľnohospodársky výskum 
Európskej komisie s názvom Udržateľná spotreba a výroba potravín vo svete 
obmedzených zdrojov (február 2011)6,

– so zreteľom na dokument Globálna správa – poľnohospodárstvo na križovatke 
Medzinárodného hodnotenia poľnohospodárskej vedy a rozvojovej technológie 
(International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for 
Development – IAASTD),

– so zreteľom na správu Spoločného výskumného centra z roku 2008 s názvom 
Poľnohospodárske systémy s nízkymi vstupmi: príležitosť na rozvoj udržateľného 
poľnohospodárstva7,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, 
ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie udržateľného 
používania pesticídov,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7-0000/2011),

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2011)0297.
2 Prijaté texty, P7_TA(2010)0302.
3 Prijaté texty, 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. keďže vysoká miera nestability cien poľnohospodárskych komodít a vstupov pre 
poľnohospodárske podniky zvýšila u poľnohospodárov pocit neistoty, pokiaľ ide o príjmy 
z poľnohospodárskej činnosti a dlhodobé investície;

B. keďže celkové náklady na vstupy poľnohospodárov z EÚ sa od roku 2000 do roku 2010 
zvýšili v priemere o takmer 40 %, pričom predajné ceny ich produktov sa podľa Eurostatu 
v priemere zvýšili o menej ako 25 %; keďže v priebehu tejto dekády sa zvýšili náklady na 
vstupy v oblasti energie a mazív o 60 % a v oblasti syntetických hnojív a zúrodňovačov 
pôdy o takmer 80 %, náklady na zvieracie krmivo stúpli o viac než 30 %, o približne 36 % 
stúpli náklady na mechanizáciu a ďalšie zariadenia, o takmer 30 % sa zvýšili náklady na 
osivá a sadivo a o takmer 13 % náklady na prípravky na ochranu rastlín a pesticídy;

C. keďže sa očakáva, že vzostupný tlak na ceny vstupov bude ďalej narastať ako dôsledok 
nedostatku zdrojov a rastúceho dopytu v krajinách s rozvíjajúcim sa hospodárstvom;

D. keďže poľnohospodársky sektor v EÚ je v súčasnosti vysoko závislý od dovozu vstupov –
predovšetkým fosílnych palív, ale aj zvieracích krmív a vzácnych nerastných látok 
používaných na zúrodňovanie pôdy, napríklad fosfátov – a preto ho ohrozujú prudké 
zmeny cien; keďže z toho pramenia veľké obavy, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť 
poľnohospodárov EÚ, predovšetkým v oblasti živočíšnej výroby;

E. keďže predovšetkým v živočíšnej výrobe sa náklady zvyšujú aj v dôsledku 
fytosanitárnych a hygienických požiadaviek a predpisov v oblasti potravinovej 
bezpečnosti;

F. keďže v priemere 42 % z celkového objemu dodávky vody v Európe sa používa 
v poľnohospodárstve (v Grécku je to 88 %, v Španielsku 72 % a v Portugalsku 59 %) 
a keďže náklady na zavlažovanie a odvodňovanie sa značne zvýšili v dôsledku 
vyčerpávania sladkovodných zdrojov a očakáva sa, že budú ďalej narastať v súvislosti so 
zmenou klímy;

G. keďže zvýšené náklady na prenájom pôdy a vyššie ceny pôdy majú výrazný vplyv aj na 
životaschopnosť poľnohospodárstva a na začínajúcich poľnohospodárov a mali by byť 
začlenené do úvah o prípadnom znižovaní nákladov na vstupy; keďže tento stav by sa mal 
zlepšiť, a to predovšetkým pokiaľ ide o začínajúcich poľnohospodárov, a v prípade 
potreby aj lepšou reguláciou;

H. keďže koncentrácia na trhu dodávateľov vstupov pre poľnohospodárske podniky je veľmi 
vysoká – šesť spoločností ovláda takmer 75 % trhu s agrochemikáliami a tri spoločnosti 
ovládajú viac než 45 % trhu s osivom; keďže táto koncentrácia prispieva k udržiavaniu 
cien osív na vysokej úrovni a má výrazne negatívny vplyv na rôznorodosť plodín;

I. keďže vzostup nákladov na používanie osív pre poľnohospodárov spôsobujú najmä 
certifikované a patentované osivá a poplatky za ich používanie;

J. keďže so zreteľom na extrémne kolísanie cien v poľnohospodárstve v rámci celého 
potravinového reťazca a finančné špekulácie, ktoré s tým súvisia, je v záujme skvalitnenia 
hospodárskej súťaže a zvýšenia odolnosti voči kolísaniu cien nevyhnutná aj 
transparentnosť na trhu ešte pred začiatkom potravinového reťazca;
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K. keďže na zvládnutie nových hospodárskych a environmentálnych výziev vrátane výziev v
súvislosti so stratégiou Európa 2020 sú potrebné dlhodobé investície do lepšieho 
manažmentu vstupov a zdrojov (energia, pôda a živiny, voda); keďže poľnohospodári by 
mali mať zaručenú dostatočnú návratnosť svojich investícií, aby mohli zaviesť 
poľnohospodárske systémy, ktoré sú účinnejšie z pohľadu zdrojov, udržateľnejšie 
a inovatívnejšie;

L. keďže kvalitnejšie systémy odpadových vôd v poľnohospodárskych podnikoch a vo 
vidieckych oblastiach, ako aj kompostovanie močovky, majú dôležitý potenciál ako zdroj 
živín a energie, pričom podmienkou je podrobné preskúmanie ich prípadného použitia, 
adekvátne spracovanie prípadných škodlivých látok a prísne kontroly;

M. keďže v poľnohospodárstve existuje značný potenciál pre úspory energie a nákladov na 
základe vyššej energetickej účinnosti a miestnej výroby energie z obnoviteľných zdrojov 
(najmä veterná energia, solárna energia, bioplyn, využívanie odpadových produktov, 
atď.);

N. keďže rotácia plodín by mala byť začlenená do ekologizačných opatrení v rámci reformy 
SPP vzhľadom na jej významný príspevok k zmierňovaniu zmeny klímy a potenciál pre 
obmedzovanie využívania syntetických hnojív a pesticídov;

O. keďže produkciou strukovín obsahujúcich bielkoviny v EÚ, ako aj skvalitnením systémov 
produkcie využívajúcich pasienky, by sa znížil deficit bielkovín v EÚ a jej závislosť od 
dovozu krmív a malo by to obrovský ekonomický prínos pre poľnohospodárov;

P. keďže integráciou niektorých energetických plodín do systému rotácie plodín 
a extenzívnej živočíšnej výroby by sa mohlo tiež významne prispieť k zníženiu nákladov 
na vstupy, únikov NO2 do atmosféry a presakovania živín;

Q. keďže osivá uskladnené v poľnohospodárskych podnikoch môžu byť veľmi prínosné 
z hospodárskeho i environmentálneho hľadiska – môžu napríklad prispievať k znižovaniu 
nákladov pre poľnohospodárov a znižovať ich závislosť od komodít a tým poskytovať 
riešenie pre konkrétne agronomické podmienky v poľnohospodárskych podnikoch; keďže 
lepšia infraštruktúra v tejto oblasti môže viesť k významnému zníženiu nákladov na
výrobu živočíšneho krmiva a osív v dlhodobom horizonte;

Všeobecné riešenia

1. vyzýva Komisiu, aby do svojho pracovného programu zahrnula revíziu právnych 
predpisov na zvýšenie transparentnosti cien vstupov v poľnohospodárskych podnikoch 
a cenových marží priemyselných odvetví, ktoré v rámci výrobného reťazca predchádzajú 
poľnohospodársku činnosť;

2. vyzýva Komisiu, aby nabádala na zlepšovanie agronomických postupov a riadenia 
poľnohospodárskych zdrojov s cieľom znížiť náklady na vstupy a plytvanie živinami
a zvýšiť úroveň inovácie, účinnosti zdrojov a udržateľnosti v rámci poľnohospodárskych 
systémov;

3. predovšetkým zdôrazňuje potrebu nástroja na monitorovanie cien potravín v Európe, 
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pomocou ktorého by sa zvýšila transparentnosť vývoja cien vstupov a predajné ceny 
produktov by sa mohli naviazať na výrobné náklady;

4. vyzýva vnútroštátne a európske orgány v oblasti hospodárskej súťaže, aby sa rázne 
zamerali na otázku dominantného postavenia poľnohospodárskych obchodných 
spoločností a spoločností v oblasti vstupov a aby zvážili možnosť navrhnúť právne 
predpisy v oblasti boja proti trustom;

5. zdôrazňuje tiež potrebu vytvoriť na úrovni Európskej únie systém výmeny informácií 
o osvedčených postupoch v oblasti manažmentu živín, energie a prírodných zdrojov, 
pomocou ktorého sa znížia vstupné náklady;

6. žiada, aby sa do novej politiky rozvoja vidieka začlenili osobitné podporné opatrenia na 
lepšie riadenie zdrojov a udržateľné postupy, pomocou ktorých sa znížia náklady na 
vstupy a zníži sa zraniteľnosť voči kolísaniu cien a ktoré budú osobitne podporovať krátke 
reťazce vstupov a potravinové reťazce;

7. žiada venovať významnú časť budúceho rámcového programu pre výskum aplikovanému 
výskumu a vývoju v oblasti riadenia poľnohospodárskych vstupov s cieľom znížiť 
náklady na tieto vstupy a skvalitniť poľnohospodárske postupy vrátane zapojenia 
a zlepšenia postupov vyškoľovania a tvorby kapacít pre poľnohospodárov a lepšej 
spolupráce verejných a súkromných vedeckých organizácií a organizácií 
poľnohospodárov;

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa dôkladnejšie zamerali na úlohu združení 
producentov a družstiev, pokiaľ ide o organizáciu hromadného nákupu 
poľnohospodárskych vstupov, s cieľom posilniť vyjednávaciu pozíciu poľnohospodárov 
vo vzťahu k subjektom nachádzajúcim sa v skoršej fáze výrobného reťazca;

9. vyzýva Komisiu, aby vytvorila informačnú kampaň EÚ pre poľnohospodárov a 
spotrebiteľov, v rámci ktorých bude zdôraznená potreba lepšieho riadenia energie, vody a 
prírodných zdrojov v potravinovom reťazci s cieľom výrazne obmedziť plytvanie zdrojmi 
a potravinami;

Energia

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prostredníctvom legislatívnych opatrení podporovali 
investície do úspor energie a výroby energie z obnoviteľných zdrojov 
v poľnohospodárskych podnikoch alebo v rámci projektov lokálnych partnerstiev (veterná 
energia, solárna energia, bioplyn, geotermálna energia atď.) s osobitným zameraním na 
využívanie odpadu a vedľajších produktov na miestnej úrovni;

11. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, aby opatrenia verejnej 
podpory pre biomasu a agropalivá vrátane bioplynu neprispievali k neudržateľnému 
konkurenčnému boju v oblasti zdrojov medzi výrobou potravín a energie a aby nevyvolali 
ďalší nárast cien vstupov a prenájmu pôdy;

12. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uľahčili využívanie energie vyrobenej 
z obnoviteľných zdrojov v poľnohospodárskych podnikoch v súkromných a verejných 
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energetických systémoch a sústavách a pomohli tým vytvoriť nové zdroje príjmov pre 
poľnohospodárov;

13. nazdáva sa, že prostredníctvom programov EÚ v oblasti rozvoja vidieka by sa mali 
sprístupniť účinné opatrenia v oblasti úspor a riadenia energie v poľnohospodárskych 
podnikoch a na lokálnej úrovni a mali by sa stať súčasťou poradenských služieb pre 
poľnohospodárov;

14. vyzýva Komisiu, aby vykonala analýzu nákladov na energie v rozličných súčasných 
poľnohospodárskych systémoch a u súvisiacich dodávateľov vstupov, v spracovateľskom 
priemysle a v distribučných systémoch a aby pri tom zohľadnila otázku energetickej 
účinnosti a využívania zdrojov udržateľnej energie s cieľom poskytnúť odpoveď na nové 
výzvy, ako aj otázku nevyhnutného vyváženia rastlinnej a živočíšnej výroby;

Zúrodňovače pôdy a prípravky na ochranu rastlín

15. opakuje svoju výzvu začleniť rotáciu plodín a rôznorodosť plodín do celoeurópskeho 
zoznamu ekologizačných opatrení, ktoré majú byť odmeňované rámci SPP, a to vzhľadom 
na pozitívny vplyv rotácie plodín na zmierňovanie zmeny klímy, kvalitu pôdy a vody 
a finančné prostriedky poľnohospodárov (a na s tým súvisiace obmedzenie využívania 
hnojív, zúrodňovačov pôdy, prípravkov na ochranu rastlín a pesticídov, ktoré povedie 
k zníženiu vstupných nákladov pre poľnohospodárov);

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby nabádali na recykláciu živín z tokov odpadu, 
predovšetkým tekutého hnoja, z organických odpadov a z miestnych systémov 
odpadových vôd, pričom musí byť zabezpečené hĺbkové preskúmanie ich prípadného 
využitia, adekvátne spracovanie potenciálne škodlivých látok a prísne kontroly, keďže 
takáto recyklácia môže pomôcť znížiť vstupné náklady na hnojivá a zachytáva sa pri nej 
dusík a fosfáty;

Živočíšne krmivo

17. opakuje svoju výzvu Komisii, aby urýchlene predložila Parlamentu a Rade správu o 
možnostiach a alternatívach zvýšenia domácej produkcie bielkovinových plodín v EÚ na 
základe využitia nových politických nástrojov, čím by sa znížila úroveň závislosti EÚ na 
dovoze bielkovín a vonkajší vplyv nerastných hnojív a pesticídov, a tiež preskúmania 
možného vplyvu týchto alternatív na príjmy poľnohospodárov;

18. opätovne zdôrazňuje potrebu zaviesť do novej SPP vhodné opatrenia a nástroje na 
podporu tých poľnohospodárov, ktorí pestujú bielkovinové plodiny systémom rotácie 
plodín a tým znižujú deficit EÚ v oblasti bielkovinových plodín a obmedzujú kolísavosť 
cien, zlepšujú poľnohospodárske postupy, znižujú emisie skleníkových plynov a zlepšujú 
kontrolu chorôb a úrodnosť pôdy;

Osivá

19. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili úsilie o zachovanie využívania osív 
uskladnených v poľnohospodárskych podnikoch v poľnohospodárstve EÚ vzhľadom na 
významné hospodárske a environmentálne prínosy, ktoré z toho vyplývajú, a na podporu 
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biodiverzity v poľnohospodárstve;

20. vyzýva predovšetkým Komisiu, aby v rámci nadchádzajúcej revízie nariadenia (ES) 
č. 2100/94 o právach Spoločenstva k odrodám rastlín navrhla zrušenie obmedzení 
využívania osív uskladnených v poľnohospodárskych podnikoch, tak ako sa uvádza 
v článku 14 ods. 1 a 2 nariadenia;

21. s ohľadom na nadchádzajúcu globálnu konferenciu Rio+20 žiada novú iniciatívu EÚ 
v oblasti ochrany, udržateľného využívania a marketingu kvality v oblasti biodiverzity 
v poľnohospodárstve s cieľom znížiť náklady na nákup osív a zvýšiť pridanú hodnotu 
vyplývajúcu z poľnohospodárstva;

Ceny pôdy a prenájom pôdy

22. vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom štúdie preskúmala vplyv prenájmu pôdy 
a zvýšených nákladov na nákup a prenájom pôdy na odvetvia poľnohospodárstva 
v členských štátoch EÚ a aby posúdila, či je v záujme zabránenia ešte väčšej disproporcie 
medzi cenami pôdy, prenájmom pôdy a hodnotou jej poľnohospodárskeho využitia 
potrebné monitorovať prístup k pôde a zaviesť v tejto oblasti nové právne predpisy;

Voda

23. vyzýva Komisiu, aby sa v rámci reformy SPP a rámcovej smernice o vode usilovala 
vytvoriť lepšie zavlažovacie systémy a systémy zadržiavania vody na účely 
poľnohospodárstva, aby sa zamerala na zlepšenie kapacity pôdy zadržiavať vodu a na 
zachytávanie dažďovej vody v suchých oblastiach s cieľom znížiť využívanie 
sladkovodných zdrojov a tiež ako prostriedok prevencie pred zmenami vo výskyte dažďov 
v dôsledku zmeny klímy;

24. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zlepšili manažment a prerozdeľovanie vodných práv 
a aby rozšírili multifunkčné poľnohospodárske ekosystémy a systémy agrolesníctva;

25. žiada zvýšiť podporu školeniam poľnohospodárov v oblasti riadenia vodných zdrojov a 
zavlažovania vrátane praktických nástrojov na zadržiavanie vody a opatrení na zabránenie 
stratám živín alebo salinizácii, ako aj v oblasti zlepšených systémov oceňovania a riadenia 
vodných zdrojov na lokálnej a regionálnej úrovni, s cieľom znížiť z dlhodobého hľadiska 
vstupné náklady;

26. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európsky parlament vo svojom uznesení zo 7. septembra 2010 o spravodlivých príjmoch 
pre poľnohospodárov: lepšie fungovanie potravinového dodávateľského reťazca v Európe 
uviedol viaceré odporúčania zamerané na riešenie problémov, ktoré vznikajú v segmente 
výrobného reťazca nasledujúcom po poľnohospodárskej výrobe, s cieľom zvýšiť príjmy 
poľnohospodárov. Parlament navrhol významné politické zmeny v právnych predpisoch EÚ 
v oblasti hospodárskej súťaže a odporučil začleniť určité opatrenia do návrhov právnych 
predpisov v rámci reformy SPP 2020. V nadväznosti na toto uznesenie prijala Komisia 23.
novembra 2010 oznámenie, v ktorom ohlásila prijatie opatrení v tejto otázke.

V tejto iniciatívnej správe sú naznačené problémy, ktoré vo výrobnom reťazci vznikajú ešte 
pred samotnou poľnohospodárskou výrobou, a bližšie je spracovaná otázka zvyšujúcej sa 
nákupnej ceny poľnohospodárskych vstupov v oblasti energie, mechanizácie, kŕmnych zmesí, 
hnojív, pesticídov, osív a vody počas predchádzajúceho desaťročia. Poukazuje sa v nej na 
vplyv tejto skutočnosti na viaceré výrobné odvetvia, zdôrazňuje sa rastúca závislosť 
poľnohospodárov od stále koncentrovanejšieho priemyslu vstupov a navrhujú sa opatrenia, 
ktoré by sa mali prijať v rámci nadchádzajúcej reformy SPP.

Vzhľadom na významnú reformu SPP, ktorá stojí pred nami a ktorá bude musieť poskytnúť 
odpoveď na mnohé závažné výzvy, ktorým čelia poľnohospodári, je cieľom tejto správy 
analyzovať štruktúry a trhy nachádzajúce sa vo výrobnom reťazci ešte pred 
poľnohospodárskou výrobou a navrhnúť politické alternatívy, ktoré môžu poľnohospodárom 
pomôcť znížiť náklady na vstupy, s cieľom zvýšiť ich nezávislosť a príjmy a umožniť im 
účinnejšie a udržateľnejšie využívať výrobné zdroje.

Spravodajca navrhuje vyzvať členské štáty a Komisiu, aby poskytli viac údajov o vstupných 
a výrobných nákladoch, ktoré by mala následne analyzovať a pravidelne poľnohospodárom 
poskytovať Európska agentúra na monitorovanie cien. Cenové indexy by mohli tiež prispieť k 
skvalitneniu hospodárskej súťaže v odvetví vstupov a pomôcť poľnohospodárom vymaniť sa 
z tlaku neustále koncentrovanejších a silnejších podnikov poľnohospodárskeho priemyslu, 
ktoré sa vo výrobnom reťazci nachádzajú pred primárnou výrobou i po nej.

Poľnohospodári potrebujú navyše podporu pri zlepšovaní agronomickej a environmentálnej 
výkonnosti, aby sa dokázali vyrovnať s novými klimatickými, environmentálnymi 
i hospodárskymi výzvami, ktorým budú musieť čeliť. V rámci ekologizačných opatrení, ktoré 
predpokladá nová SPP, budú poľnohospodári musieť reintegrovať externalizované výrobné 
náklady súvisiace s lepším riadením biodiverzity, vody a pôdnych živín a na to by sa im mala 
poskytnúť podpora. Tieto počiatočné výdavky im však z dlhodobého hľadiska samozrejme 
prinesú výhody, napríklad odolnosť voči klimatickej nestabilite, zdravšiu a úrodnejšiu pôdu 
a menšiu náchylnosť na choroby. Ak sa poľnohospodári naučia lepšie využívať možnosti, 
ktoré im vyplývajú z vstupov, budú aj lepšie odolávať cenovým výkyvom.

Komisia by mala navrhnúť aj opatrenia, ktorými bude možné podnietiť poľnohospodárov 
k spoločnej organizácii zachovávania a nakupovania vstupov, aby sa posilnila ich rokovacia 
pozícia, a to v súlade s vytvorením organizácie výrobcov vo fáze výrobného reťazca 
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nasledujúcej po samotnej poľnohospodárskej činnosti. Poľnohospodári by sa mali podporovať 
a odmeňovať, ak sa sami zorganizujú v záujme zlepšenia riadenia zdrojov a udržateľných 
postupov, ktorými sa znižuje ich zraniteľnosť voči cenovým výkyvom.

Spravodajca chce v tejto súvislosti zdôrazniť, že poľnohospodári v mnohých krajinách už 
vyvinuli veľké úsilie na to, aby zlepšili agronomické procesy a aby zvýšili svoju hospodársku 
nezávislosť od nakupovaných vstupov. V rámci sietí poľnohospodárov vznikla významná 
spolupráca medzi vládnymi a mimovládnymi výskumnými orgánmi a organizáciami 
poľnohospodárov (napr. CEDAPA alebo CIVAM vo Francúzsku atď.), ktorá prebieha už 
mnoho rokov a v rámci ktorej poľnohospodári poskytujú svoje skúsenosti a výsledky širšej 
poľnohospodárskej komunite. Táto iniciatíva a spolupráca by mala byť v plnom rozsahu 
uznaná na základe upevnenia spolupráce medzi výskumnými subjektmi a organizáciami 
v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka a mala by sa zohľadniť v súvislosti s budúcimi 
poradenskými službami pre poľnohospodárov a školiacimi programami.

Spravodajca navrhuje rozčleniť uznesenie podľa týchto kľúčových faktorov 
poľnohospodárskych vstupov:

Energia
Ako nasvedčujú údaje Eurostatu a analýza Komisie, zväčšujúca sa priepasť medzi cenami 
vstupov a výrobnými nákladmi na jednej strane a predajnými cenami produktov na strane 
druhej je v mnohých sektoroch ekonomicky neúnosná. Ceny energie v oblasti 
poľnohospodárstva sa v období od roku 2000 do roku 2010 zvýšili približne o 60 %. zatiaľ čo 
predajné ceny produktov vzrástli len o 25 %. Do tejto oblasti patrí aj všeobecné zvýšenie cien 
pohonných látok, plynu a elektriny.
Spravodajca navrhuje opatrenia na zvýšenie schopnosti poľnohospodárskych podnikov šetriť 
energiou v budovách, v rámci poľnohospodárskych postupov a v doprave prostredníctvom 
programov energetickej účinnosti, ako aj na investovanie do výroby energie z obnoviteľných 
zdrojov v poľnohospodárskych podnikoch alebo lokálne (veterná energia, solárna energia, 
bioplyn, geotermálna energia atď.).

V tejto súvislosti odporúča tiež analyzovať a posúdiť množstvo a cenu energií v existujúcich 
poľnohospodárskych systémoch a u príslušných poskytovateľov vstupov a systémov 
spracovania a distribúcie. V rámci nadchádzajúcej reformy SPP je nevyhnutné vziať do úvahy 
energetickú účinnosť a využívanie udržateľných zdrojov energie s cieľom reagovať na nové 
výzvy. Týka sa to aj vyváženia rastlinnej a živočíšnej výroby vo vzťahu k dostupným zdrojom 
energie a k systémom produkcie s nízkymi vstupmi, napríklad k živočíšnej výrobe s využitím 
pasienkov a extenzívnej živočíšnej výrobe.

Hnojivá a zúrodňovače pôdy
Ceny hnojív a zúrodňovačov pôdy sa v poslednom desaťročí v priemere zdvojnásobili.
Využívanie dusičnanov a fosfátov spôsobuje osobitné problémy, predovšetkým odplavovanie 
pôdy v prípade, že pôda a rastliny nedokážu v dostatočnej miere zachytávať a absorbovať 
živiny.

Na tento problém existujú riešenia: zlepšovanie analýzy a riadenia živín 
v poľnohospodárskom podniku; znižovanie nákladov na hnojivá lepšou analýzou a riadením 
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úrodnosti pôdy, konkrétne zlepšovaním štruktúry pôdy a úrovní organického humusu 
hnojením organickým hnojivom (s cieľom umožniť lepšie zachytávanie vody a živín), 
zvyšovanie kvality tekutého hnojiva, kvalitnejšie postupy rotácie plodín, využívanie vlečných 
hadíc v kombinácii s okamžitým plytkým zapracovaním (podľa niektorých výskumov je 
v poľnohospodárstve v severnej a západnej Európe možné dosiahnuť zníženie o 50 kg N / ha 
alebo až 70 % súčasných vstupov, a to bez zníženia výnosov). Presakovanie živín, ktoré je vo 
veľkom rozsahu zodpovedné za úniky dusičnanov do vodného prostredia a úniky NO2 (oxid 
dusičitý) do atmosféry, by sa mohlo obmedziť využívaním určitých energetických plodín ako 
nárazníkových zón v oblastiach s ochranou vodných zdrojov alebo popri otvorených vodných 
tokoch.

Za potenciálne zdroje živín (bioplyn) by sa mali považovať aj systémy odpadových vôd obcí 
a miest v prípade, že je možné zaručiť dostatočné odfiltrovanie potenciálne škodlivých látok.

Osivá
Ceny osív a sadív stúpli od roku 2000 v priemere o takmer 30 %. Sčasti sa to dá pripísať 
vysokým nákupným cenám certifikovaných osív a obmedzenému využívaniu osív 
uskladnených v poľnohospodárskych podnikoch. Osivá uskladnené v poľnohospodárskych 
podnikoch majú mnohé hospodárske a environmentálne výhody: v priemere sú o 40 % 
lacnejšie ako certifikované osivá, poľnohospodárom umožňujú pestovať rastliny, ktoré sú 
prispôsobené konkrétnym agronomickým podmienkam v ich regiónoch, často si vyžadujú 
menej intenzívne využívanie hnojív a prostriedkov na zúrodnenie pôdy a zároveň zachovávajú 
biodiverzitu plodín. Poľnohospodári si môžu navyše vybrať také obdobie vysádzania, ktoré 
vyhovuje ich podmienkam a nemusia sa spoliehať na dodávky semenárskych spoločností.

Viac než polovica výmery obilnín v Európe pochádza z osív uskladnených 
v poľnohospodárskych podnikoch (v Poľsku je to približne 90 % výmery), avšak rozšíreniu 
týchto osív do iných odvetví, napríklad do ovocinárstva a zeleninárstva, bráni okrem iného aj 
skutočnosť, že podľa nariadenia 2100/94 smú poľnohospodári z týchto osív vysiať len 21 
druhov rastlín. Semenársky priemysel na druhej strane považuje právo na vysádzanie osív 
uskladnených v poľnohospodárskych podnikoch za výnimku, ktorá by sa mala v rámci 
nadchádzajúcej revízie nariadenia zrušiť.

Prípravky na ochranu rastlín a iné pesticídy
Používanie prípravkov na ochranu rastlín a iných pesticídov sa za posledných desať rokov 
zvýšilo v priemere o takmer 13 %. Riešením je aj dosiahnutie vyváženého pomeru uhlíka 
a dusíka v pôde a zlepšenie pôdnej štruktúry (a v dôsledku toho aj znížená potreba používať 
pesticídy a herbicídy vzhľadom na menšiu chorobnosť rastlín a menší výskyt burín).

Zvieracie krmivá a výdavky na veterinárnu starostlivosť
V intenzívnych systémoch živočíšnej výroby sa využíva výživa s vysokým podielom 
koncentrátov kŕmnej zmesi. Olejnaté semená a bielkoviny sa väčšinou dovážajú zo zahraničia.
V uplynulom desaťročí vzrástli ceny vstupov v tomto odvetví v priemere o viac než 30 %.

Vo svojom uznesení o deficite bielkovín v EÚ z marca 2011 vyzval EP na vytvorenie 
potrebného rámca na rozvoj produkcie bielkovinových plodín a strukovín v EÚ s cieľom 
znížiť bielkovinový deficit vo výške 70 % krmivom z domácej produkcie. Na tento účel sú 
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vhodné viaceré strukoviny, predovšetkým hrach, bôb obyčajný a vlčí bôb.

Rotácia plodín vrátane rotácie strukovinových plodín s obsahom bielkovín môže navyše 
znížiť spotrebu palív pri obrábaní pôdy, pretože sa lepšie zachováva obsah humusu a vlhkosť 
pôdy a vyžaduje sa menej orby. V nedávno publikovanej štúdii Európskeho parlamentu (PE 
438.591) a v štúdii francúzskej komisie pre trvalo udržateľný rozvoj pri francúzskej vláde 
(december 2009, č. 15) sa odhaduje zníženie nákladov na priemyselné hnojivá vo Francúzsku 
až do sumy 100 miliónov EUR ročne.

Poľnohospodárske budovy a energia z obnoviteľných zdrojov
Náklady na poľnohospodárske budovy, ktoré nie sú využívané na bývanie, vzrástli v priemere 
o 20 % v súvislosti s vyššími cenami stavebného materiálu a konštrukčných prác.
Predovšetkým v živočíšnej výrobe sa náklady zvyšujú aj v dôsledku hygienických 
požiadaviek a predpisov v oblasti potravinovej bezpečnosti.

V niektorých členských štátoch sa poľnohospodári nabádali na investovanie do výroby 
energie z obnoviteľných zdrojov, napríklad veternej energie, solárnej energie a bioplynu, 
priamo v poľnohospodárskych podnikoch. Napríklad v Nemecku sa strechy 
poľnohospodárskych budov vo veľkej miere využívajú na inštaláciu solárnych panelov, 
využíva sa kvalitnejšia izolácia budov a tekutý hnoj sa využíva na bioplyn. Poskytovanie 
štátnych dotácií na bioplyn však v niektorých prípadoch viedlo aj k vzniku zariadení na 
výrobu bioplynu z kukurice a obilnín, čím sa zvýšili ceny prenájmu pôdy a pritiahli investori, 
v dôsledku čoho prišli poľnohospodári o zisky.

Ceny pôdy a prenájom pôdy
Cena za prenájom pôdy predstavuje v mnohých poľnohospodárskych odvetviach a členských 
štátoch významnú nákladovú položku a mala by sa považovať za nákladovú položku za 
poľnohospodársky vstup. Na väčšine územia západnej Európy dosiahli ceny za predaj a 
prenájom poľnohospodárskej pôdy neudržateľnú úroveň a spôsobili závažný nesúlad medzi 
výrobnými kapacitami, prístupom k pôde a hodnotou jej poľnohospodárskeho využitia.
V niektorých prípadoch je príčinou rozširovanie mestskej zástavby, tlak poľnohospodárskych 
korporácií a koncentrácia pôdy v rukách obmedzeného okruhu vlastníkov. Spravodajca 
navrhuje systém monitorovania cien pôdy a prístupu k pôde, predovšetkým pokiaľ ide o 
mladých poľnohospodárov.

Ostatný tovar a služby vrátane vody
Vzhľadom na veľký význam vody v poľnohospodárskej výrobe by EÚ mala podporovať 
členské štáty v tom, aby poľnohospodárstvu poskytovali kvalitnejšie systémy zadržiavania 
vody vrátane zlepšovania kapacity jej zadržiavania v pôde a zachytávania dažďovej vody v 
suchých oblastiach ako prevencie proti zmenám vo výskyte dažďov v dôsledku zmeny klímy.
Navyše existuje urgentná potreba lepšieho riadenia a prerozdeľovania práv na vodu a ochrany 
a vytvárania multifunkčných poľnohospodárskych ekosystémov a systémov agrolesníctva 
s cieľom zvyšovať schopnosť zachytávania vody.


