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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om försörjningskedjan för insatsvaror inom jordbruket: uppbyggnad och konsekvenser
(2011/2114(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sin resolution av den 23 juni 2011, ”Den gemensamma 
jordbrukspolitiken mot 2020: Att klara framtidens utmaningar i fråga om livsmedel, 
naturresurser och territoriell balans”1,

– med beaktande av sin resolution av den 7 september 2010, ”Skäliga inkomster för 
jordbrukare: en bättre fungerande livsmedelsförsörjningskedja i Europa”2,

– med beaktande av sin resolution av den 8 mars 2011, ”Proteinbristen i EU: vilka lösningar 
finns det på detta långvariga problem?”3,

– med beaktande av OECD:s preliminära rapport från maj 2011 om en strategi för grön 
tillväxt för livsmedel och jordbruk4,

– med beaktande av uppgifter från Eurostat om konsumentprisindex för produktionsmedel 
inom jordbruket (insatskostnader) och konsumentprisindex för jordbruksprodukter 
(producentpriser)5, 

– med beaktande av den tredje framtidsstudien från Ständiga kommittén för 
jordbruksforskning (SCAR) om hållbar livsmedelskonsumtion och livsmedelsproduktion 
i en värld med begränsade resurser (februari 2011)6,

– med beaktande av den globala rapporten om jordbruket vid en skiljeväg från IAASTD 
(den internationella utvärderingen av den roll som kunskap, vetenskap och teknik inom 
jordbruket spelar för utvecklingen),

– med beaktande av den rapport som Gemensamma forskningscentret utarbetade 2008 om 
resurssnåla jordbrukssystem: en möjlighet att utveckla ett hållbart jordbruk7,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 
21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå 
en hållbar användning av bekämpningsmedel,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0297.
2 Antagna texter, P7_TA(2010)0302.
3 Antagna texter, 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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– med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
(A7-.../2011), och av följande skäl:

A. De mycket instabila priserna på jordbruksråvaror och insatsvaror har lett till att 
jordbrukens inkomster och jordbrukarnas långsiktiga investeringar blivit osäkrare. 

B. De totala insatskostnaderna för EU:s jordbrukare gick enligt Eurostat i snitt upp med 
nästan 40 procent mellan 2000 och 2010, medan producentpriserna i snitt ökade med 
mindre än 25 procent. Under samma årtionde gick insatskostnaderna upp med 60 procent 
för energi och smörjmedel, nästan 80 procent för konstgödsel och jordförbättringsmedel, 
över 30 procent för djurfoder, omkring 36 procent för maskiner och annan utrustning, 
nästan 30 procent för utsäde och förökningsmaterial och nästan 13 procent för 
växtskyddsprodukter och bekämpningsmedel.

C. Insatspriserna kommer sannolikt att pressas upp ytterligare till följd av resursbrist och 
ökad efterfrågan i tillväxtländerna.

D. Jordbruket i EU är för närvarande mycket beroende av import av insatsvaror – främst 
fossila bränslen, men även djurfoder och jordförbättringsmineraler som det råder brist på, 
t.ex. fosfat – och därför är sektorn sårbar för prishöjningar. Detta har gett upphov till stor 
oro i fråga om EU-jordbrukarnas konkurrenskraft, särskilt inom djuruppfödningssektorn.

E. Särskilt inom djuruppfödningssektorn ökar kostnaderna också på grund av fytosanitära 
krav, hygienkrav och krav som avser livsmedelssäkerhet.

F. I genomsnitt använder jordbrukssektorn 42 procent av det vatten som levereras i Europa 
(Grekland 88 procent, Spanien 72 procent, Portugal 59 procent). Kostnaderna för 
bevattning och dränering har ökat avsevärt till följd av de uttömda färskvattenresurserna 
och förväntas öka ytterligare på grund av klimatförändringarna.

G. De ökade kostnaderna för arrenderad mark och de stigande markpriserna påverkar också i 
hög grad jordbrukets lönsamhet och antalet unga jordbrukare, och detta bör tas med i 
diskussionerna om eventuella sänkningar av insatskostnaderna. Denna situation bör 
förbättras, särskilt för unga jordbrukare, och vid behov genom bättre lagstiftning.

H. Marknadskoncentrationen av leverantörer av insatsvaror till jordbrukssektorn är mycket 
hög, eftersom sex företag kontrollerar nästan 75 procent av marknaden för 
jordbrukskemikalier och tre företag kontrollerar över 45 procent av marknaden för utsäde. 
Denna koncentration bidrar till att hålla utsädespriserna höga och har en mycket negativ 
effekt på skördarnas mångfald.

I. Certifierat och patenterat utsäde och royalties för användning av detta utsäde är den 
främsta orsaken till att utsädeskostnaderna ökat för jordbrukarna.

J. Med tanke på de extrema svängningarna i priserna på jordbruksprodukter i hela 
livsmedelskedjan och därmed relaterad finansiell spekulation är insyn i tidigare led av 
livsmedelskedjan också viktig för att öka konkurrensen och bättre stå emot 
prisvolatiliteten.
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K. Det krävs långsiktiga investeringar i bättre insats- och resursförvaltning (energi, jord, 
näringsämnen och vatten) för att man ska kunna svara på de nya ekonomiska och 
miljömässiga utmaningarna, bland annat inom ramen för Europa 2020-strategin. 
Jordbrukarna bör få tillräcklig avkastning för sina investeringar, så att de kan tillägna sig 
mer resurseffektiva, hållbara och innovativa jordbrukssystem.

L. Bättre avloppssystem på gårdarna och i landsbygdsområdena samt kompostering av 
flytgödsel erbjuder avsevärda möjligheter såsom närings- och energikällor, under 
förutsättning att man noga undersöker hur de eventuellt kan användas, hanterar potentiellt 
skadliga ämnen på lämpligt sätt samt genomför strikta kontroller.

M. Inom jordbrukssektorn finns det en betydande potential för energi- och 
kostnadsbesparingar genom bättre energieffektivitet och lokal produktion av förnybar 
energi (särskilt vindkraft och solkraft, biogas, användning av avfallsprodukter m.m.).

N. Växelbruk bör tas med bland de miljöåtgärder som ska vidtas inom ramen för reformen av 
den gemensamma jordbrukspolitiken, med tanke på växelbrukets viktiga bidrag till att 
mildra klimatförändringarna och dess möjligheter att begränsa användningen av 
konstgödsel och bekämpningsmedel.

O. Produktionen av proteinhaltiga baljväxter i EU och bättre vallbaserade produktionssystem 
skulle minska unionens proteinunderskott och beroende av importerat foder samt erbjuda 
jordbrukarna viktiga ekonomiska fördelar.

P. Integrering av vissa energigrödor i system med växelbruk och extensiv 
animalieproduktion skulle också kunna bidra avsevärt till att begränsa insatskostnaderna, 
NO2-utsläppen i atmosfären och näringsämnesläckaget. 

Q. Egenproducerat utsäde kan ge stora ekonomiska och miljömässiga fördelar, bland annat 
lägre kostnader för jordbrukarna och minskat råvaruberoende, och därmed motsvara de 
särskilda agronomiska förhållandena på gårdarna. Bättre infrastruktur på detta område kan 
på lång sikt minska kostnaderna betydligt för produktion av djurfoder och utsäde.

Allmänna lösningar

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sitt arbetsprogram ta med en översyn av 
lagstiftningen för att förbättra insynen i insatspriserna inom jordbruket samt 
prismarginalerna inom industrier i tidigare led.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja bättre jordbrukspraxis och bättre 
förvaltning av resurserna inom jordbruket i syfte att minska insatskostnaderna och 
slöseriet med näringsämnen samt utöka nyskapandet, resurseffektiviteten och hållbarheten 
inom jordbrukssystemen.

3. Europaparlamentet betonar framför allt att det behövs ett europeiskt instrument för 
övervakning av livsmedelspriserna, som skulle öka insynen i hur insatspriserna utvecklas 
och göra det möjligt att knyta producentpriserna till produktionskostnaderna.
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4. Europaparlamentet uppmanar konkurrensmyndigheter på nationell nivå och EU-nivå att ta 
krafttag mot den dominerande ställning som innehas av jordbruksindustrins handlare och 
insatsvaruföretag samt överväga att lägga fram förslag om lagstiftning om 
konkurrensbegränsande samverkan.

5. Europaparlamentet betonar också att det behövs ett unionsomfattande system för utbyte av 
information och bästa praxis inom förvaltning av näringsämnen, energi och naturresurser 
som minskar insatskostnaderna.

6. Europaparlamentet vill att den nya politiken för landsbygdsutveckling ska omfatta 
särskilda åtgärder till stöd för bättre resursförvaltning och hållbara metoder, som minskar 
insatskostnaderna och sårbarheten för prissvängningar och som särskilt stöder korta 
insats- och livsmedelskedjor.

7. Europaparlamentet vill att en avsevärd andel av nästa forskningsramprogram ska 
öronmärkas för tillämpad forskning och utveckling som hänför sig till förvaltningen av 
insatsvaror inom jordbruket, i syfte att reducera insatskostnaderna och förbättra 
jordbruksmetoderna, bland annat genom involvering av och bättre utbildning och 
kapacitetsuppbyggnad för jordbrukarna samt genom bättre samarbete mellan offentliga 
och privata vetenskapliga organisationer och jordbrukarorganisationer.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att titta närmare på 
producentorganisationernas och kooperativens roll när det gäller att organisera kollektiva 
inköp av insatsvaror till jordbruken, i syfte att öka jordbrukarnas förhandlingsstyrka 
gentemot industrier i tidigare led.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda en EU-informationskampanj för 
jordbrukare och konsumenter och i det sammanhanget betona behovet av bättre 
förvaltning av energi, vatten och naturresurser i hela livsmedelskedjan, i syfte att begränsa 
slöseriet med resurser och livsmedel avsevärt. 

Energi

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att genom 
lagstiftningsåtgärder främja investeringar i energibesparingar och förnybar 
energiproduktion på gårdarna eller i lokala partnerskapsprojekt (vindkraft, solkraft, 
biogas, jordvärme m.m.), med särskild fokus på användning av avfall och biprodukter på 
lokal nivå.

11. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att se till att 
offentliga åtgärder till stöd för biomassa och biobränslen, bland annat biogas, inte bidrar 
till ohållbar konkurrens om resurser mellan livsmedelsproduktion och energiproduktion 
och inte heller får insatskostnader och arrendepriser att gå upp ytterligare.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att bidra till att 
generera nya intäkter för jordbrukarna genom att göra det lättare att integrera energi som 
producerats av förnybara jordbrukskällor i privata och offentliga energisystem och 
energinät.
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13. Europaparlamentet anser att effektiva åtgärder för energibesparingar och energiförvaltning 
på gårdarna och på lokal nivå bör göras tillgängliga i hela EU genom programmen för 
landsbygdsutveckling, och att dessa åtgärder bör vara en del av rådgivningstjänsterna för 
jordbruken.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att analysera energikostnaderna inom de 
befintliga jordbrukssystemen samt de insatsleverantörer, bearbetningsindustrier och 
distributionssystem som är kopplade till dem, och i det sammanhanget ta hänsyn till 
energieffektivitet, användning av förnybara energikällor som svar på de nya utmaningarna 
samt den balans som bör återställas mellan vegetabilieproduktion och animalieproduktion.

Jordförbättringsmedel och växtskyddsmedel

15. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning om att växelbruk och odlingarnas mångfald 
bör tas med i en EU-omfattande förteckning över miljöåtgärder som ska belönas inom 
ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, med beaktande av den positiva effekt 
som dessa åtgärder har på att mildra klimatförändringarna, på markens och vattnets 
kvalitet och på jordbrukarnas finanser (genom avsevärt minskad användning av gödsel, 
jordförbättringsmedel, växtskyddsmedel och bekämpningsmedel, vilket kommer att sänka 
insatskostnaderna för jordbrukarna).

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att uppmuntra 
återanvändning av näringsämnen från avfallsströmmar, särskilt flytgödsel, organiskt avfall 
och lokala avfallssystem, under förutsättning att man noga undersöker hur de eventuellt 
kan användas, hanterar potentiellt skadliga ämnen på lämpligt sätt samt genomför strikta 
kontroller. Parlamentet framhåller att detta kan bidra till att sänka insatskostnaderna för 
gödsel samt återvinna kväve och fosfat.

Djurfoder

17. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att snarast lägga fram 
en rapport för parlamentet och rådet om möjligheterna att öka den inhemska produktionen 
av proteingrödor i EU genom nya politiska styrmedel, för att därmed minska unionens 
beroende av importerade proteingrödor och den externa insatsen av mineralgödselmedel 
och bekämpningsmedel samt undersöka de potentiella effekterna av dessa alternativ på 
jordbrukarnas intäkter.

18. Europaparlamentet betonar återigen att man inom den nya gemensamma 
jordbrukspolitiken bör införa lämpliga åtgärder och instrument till stöd för de jordbrukare 
som odlar proteingrödor i växelbruk, för att därmed minska unionens underskott av 
proteingrödor och prissvängningarna, förbättra jordbruksmetoderna, minska utsläppen av 
växthusgaser samt förbättra sjukdomsbekämpningen och markens bördighet.

Utsäde

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja insatser för 
att upprätthålla användningen av egenproducerat utsäde inom jordbruket i EU, med tanke 
på dess stora ekonomiska och miljömässiga fördelar och dess bidrag till mångfalden inom 
jordbruket. 
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20. Europaparlamentet uppmanar särskilt kommissionen att i samband med den kommande
översynen av förordning (EG) nr 2100/94 om gemenskapens växtförädlarrätt föreslå att 
begränsningarna av användningen av egenproducerat utsäde enligt artikel 14.1 och 14.2 
i den förordningen ska upphävas.

21. Mot bakgrund av den kommande Rio+20-världskonferensen efterlyser Europaparlamentet 
ett nytt EU-initiativ om bevarande, hållbar utveckling och kvalitetsmarknadsföring av 
biologisk mångfald i jordbruket, i syfte att minska utgifterna för inköp av utsäde och öka 
jordbrukets mervärde.

Markpriser och arrenden

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en undersökning av de 
effekter som arrenden och ökade kostnader för inköp av mark och arrenden har på 
jordbrukssektorn i medlemsstaterna, och att fastställa huruvida det är nödvändigt att 
övervaka tillgången till mark och att anta ny lagstiftning på detta område för att förhindra 
att kopplingen mellan markpriser, arrenden och värde för jordbruket blir allt svagare.

Vatten

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, som en del av reformen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken och ramdirektivet om vatten, arbeta för bättre 
bevattningssystem och vattenlagringssystem inom jordbruket, så att man inkluderar både 
bättre vattenlagringskapacitet för marken och utvinning av vatten i torra områden som 
metoder för att begränsa användningen av färskvatten och som en säkerhetsåtgärd mot 
förändrade nederbördsmönster till följd av klimatförändringarna.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att förbättra 
förvaltningen och omfördelningen av vattenrättigheter samt stärka jordbruksekosystem 
och jord- och skogsbrukssystem som har många funktioner.

25. Europaparlamentet efterlyser ökat stöd för utbildning av jordbrukare i fråga om 
vattenförvaltning och bevattning, däribland om praktiska verktyg för lagring av vatten och 
åtgärder för förebyggande av näringsämnesförluster eller försaltning, samt bättre 
vattenprissättning och bättre vattenförvaltningssystem på lokal och regional nivå, i syfte 
att minska insatskostnaderna på lång sikt.

26. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

I sin resolution av den 7 september 2010, ”Skäliga inkomster för jordbrukarna: en bättre 
fungerande livsmedelsförsörjningskedja i Europa” antog Europaparlamentet ett antal 
rekommendationer för att lösa problemen i de led i försörjningskedjan som följer efter 
jordbruksproduktionen, i syfte att förbättra jordbrukarnas inkomster. Parlamentet föreslog 
omfattande ändringar av EU:s konkurrenslagstiftning och lade fram rekommendationer om 
åtgärder som ska ingå i lagstiftningsförslagen om reformen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken 2020. Den 23 november 2010 antog kommissionen 
en uppföljningsskrivelse om parlamentets resolution, där man aviserar åtgärder på detta 
område.

I detta nya initiativbetänkande fastställs problem i leden före jordbruksproduktionen, och man 
fokuserar på att kostnaderna för inköp av insatsvaror till jordbruksföretagen under det senaste 
årtiondet har ökat för energi, maskiner, foderblandningar, gödsel, bekämpningsmedel, utsäde 
och vatten. I initiativbetänkandet lyfter man fram konsekvenserna för flera 
produktionssektorer och jordbrukarnas ökande beroende av en insatsindustri som koncentreras 
alltmer, och det läggs fram förslag om åtgärder som ska vidtas under den kommande reformen 
av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Vi står inför en omfattande reform av den gemensamma jordbrukspolitiken, och denna reform 
måste kunna bemöta några av de stora utmaningar som jordbrukarna konfronteras med. Syftet 
med detta betänkande är därför att analysera strukturer och marknader i leden före 
jordbruksproduktionen och att lägga fram förslag om politiska strategier som kan hjälpa 
jordbrukarna att skära ned på insatskostnaderna för öka sin autonomi och sina inkomster, och 
därmed att börja använda produktionsresurser på ett effektivare och mer hållbart sätt. 

Föredraganden föreslår att man ska uppmana medlemsstaterna och kommissionen att 
tillhandahålla mer information om insats- och produktionskostnader, som därefter bör 
analyseras och regelbundet delges jordbrukarna via en europeisk prisövervakningsbyrå. 
Prisindex skulle också kunna förbättra konkurrensen i insatssektorn och förhoppningsvis 
hjälpa jordbrukare att ta sig ur det trängda läget mellan en jordbruksindustri som blir allt 
mäktigare och alltmer koncentrerad i leden såväl före som efter primärproduktionen. 

Jordbrukarna behöver också stöd för att förbättra sina agronomiska och miljömässiga resultat 
och kunna bemöta de nya klimatmässiga, miljömässiga och ekonomiska utmaningar som 
väntar. Som en del av de miljöåtgärder som fastställts för den nya gemensamma 
jordbrukspolitiken blir jordbrukarna tvungna att återintegrera de externaliserade 
produktionskostnader som är förknippade med bättre förvaltning av den biologiska 
mångfalden, vattenresurser och näringsämnen i marken, och de bör få stöd att göra detta. 
Självfallet kommer dessa inledande kostnader på lång sikt att innebära fördelar för 
jordbrukarna, t.ex. i form av motståndskraft mot instabila klimatförhållanden, bättre tillstånd 
och bördighet för marken samt lägre risk för sjukdomar. När jordbrukarna kan utnyttja 
gårdarnas insatspotential på ett bättre sätt kommer de också att vara mindre sårbara för 
prissvängningar. 
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Kommissionen bör även föreslå åtgärder som kan uppmuntra jordbrukarna att kollektivt 
organisera bevarande och inköp av insatsvaror för att förbättra deras förhandlingskraft 
allteftersom det inrättas producentorganisationer i leden efter jordbruksproduktionen. 
Jordbrukarna bör också uppmuntras och belönas om de själva inför åtgärder för bättre 
resursförvaltning och hållbara metoder som minskar sårbarheten för prissvängningar. 

I detta sammanhang vill föredraganden understryka att jordbrukare i många länder redan har 
arbetat hårt för att förbättra jordbruksmetoderna och öka det ekonomiska oberoendet när det 
gäller inköp av insatsvaror. Under många år har jordbrukarnätverk etablerat viktiga 
samarbetsformer mellan statliga och icke-statliga forskningsorgan och 
jordbrukarorganisationer (som CEDAPA eller CIVAM i Frankrike, m.m.), och de sprider 
aktivt sina erfarenheter och resultat till bredare grupper inom jordbrukssektorn. Detta initiativ 
och engagemang bör erkännas helt och fullt genom att man förbättrar samarbetet mellan 
forskningsenheter, jordbruksorganisationer och organisationer för landsbygdsutveckling, och 
det bör beaktas i framtida rådgivningstjänster och utbildningsprogram inom jordbrukssektorn.

Föredraganden föreslår att resolutionen ska struktureras enligt följande centrala insatsfaktorer
inom jordbruket:

Energi

Av uppgifter från Eurostat och kommissionens analyser framgår det att den allt större klyftan 
mellan dels insatskostnader och produktionskostnader, dels producentpriser inte är 
ekonomiskt bärkraftiga inom många sektorer. Mellan 2000 och 2010 ökade energikostnaderna 
inom jordbruket med omkring 60 procent, medan producentpriserna endast gick upp med 
25 procent. Dessa energiutgifter omfattar generella prishöjningar för bränsle, gas och el.

Föredraganden föreslår åtgärder som syftar till att öka gårdarnas möjligheter att via program 
för energieffektivitet spara energi i samband med byggnader, jordbruksmetoder och 
transporter, och att investera i gårdsbaserad eller lokal produktion av förnybar energi 
(vindkraft, solkraft, biogas, jordvärme m.m.).

I det sammanhanget rekommenderar föredraganden också att man analyserar och bedömer 
den mängd energi som används i de befintliga jordbrukssystemen, dess kostnader samt de 
insatsleverantörer, bearbetningssystem och distributionssystem som är kopplade till dem. 
Under den kommande reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken är det viktigt att 
beakta energieffektivitet och användning av hållbara energikällor för att kunna anta de nya 
utmaningarna. Hit hör att man återställer balansen mellan vegetabilieproduktion och 
animalieproduktion i förhållande till tillgängliga resurser och produktionssystem med låg 
resursanvändning, t.ex. vallbaserad och extensiv animalieproduktion.

Gödsel och jordförbättringsmedel

Kostnaderna för gödsel och jordförbättringsmedel har i genomsnitt fördubblats under det 
senaste årtiondet. Användningen av nitrat och fosfat för med sig särskilda problem, framför 
allt avrinning, när marken och grödorna inte kan lagra och uppta näringsämnen i tillräcklig 
omfattning.
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Det finns lösningar: bättre analys och förvaltning av näringsämnen på gårdarna, begränsning 
av gödselförbrukningen genom bättre analyser av markens bördighet och bättre 
markförvaltning, särskilt så att markstrukturen och nivåerna av organisk mylla förbättras 
(vilket möjliggör bättre bindning av vatten och näringsämnen) med hjälp av gödsling, bättre 
flytgödselkvalitet, bättre växelbruksmetoder, användning av släpslangar i kombination med 
direkt nedfällning i marken strax vid markytan (enligt vissa forskningsrön gör detta det 
möjligt att i norra och västra Europa minska 50 kg N/ha inom jordbrukssektorn, det vill säga 
upp till 70 procent av de nuvarande mängderna, utan att avkastningen minskar). 
Näringsämnesläckaget, som är en viktig orsak till att nitrit kommer ut i vattenmiljön och 
NO2 (dikväveoxid) i atmosfären, skulle kunna minskas genom att man använder vissa 
energigrödor som buffert för vattenskyddsområden och längs öppna vattenströmmar.

Avloppssystem i byar och städer bör likaledes ses som potentiella källor till näringsämnen 
(biogas) om man kan garantera tillräcklig avskiljning av ämnen som kan vara skadliga. 

Utsäde

Kostnaderna för utsäde och planteringsmaterial har i snitt gått upp med nästan 30 procent 
sedan 2000. Detta beror delvis på att kostnaderna för uppköp av certifierat utsäde är höga och 
på att användningen av egenproducerat utsäde har minskat. Egenproducerat utsäde erbjuder 
många ekonomiska och miljömässiga fördelar: det kostar jordbrukarna i snitt 40 procent 
mindre än certifierat utsäde, det gör det möjligt för jordbrukarna att odla växter som är 
anpassade till de specifika agronomiska förhållandena i deras regioner, det kräver ofta mindre 
gödsel och växtskyddsmedel samtidigt som det bevarar skördarnas biologiska mångfald. 
Dessutom kan jordbrukarna välja sådana tidpunkter för sådd som är anpassade till de 
förhållanden under vilka de bedriver sitt jordbruk, utan att vara tvungna att vänta på 
leveranser från utsädesproducerande företag.

Mer än 50 procent av Europas spannmålsareal planteras med egenproducerat utsäde, och 
i ett land som Polen uppgår siffran till 90 procent. Utvecklingen när det gäller användning 
inom andra sektorer, t.ex. frukt- och grönsakssektorn, hämmas dock bland annat av att 
jordbrukare enligt förordning (EG) nr 2100/94 endast får plantera 21 olika arter av 
egenproducerat utsäde. Utsädesindustrin betraktar dock rätten att använda egenproducerat 
utsäde som ett undantag som bör avskaffas under den kommande översynen av förordningen.

Växtskyddsmedel och andra bekämpningsmedel

Kostnaderna för växtskyddsmedel och andra bekämpningsmedel har i snitt ökat med nästan 
13 procent under det senaste årtiondet. Några av lösningarna på detta problem inbegriper att 
man skapar ett balanserat förhållande mellan kol och kväve i marken och förbättrar 
markstrukturen (och därmed begränsar behovet av att använda bekämpningsmedel och 
ogräsbekämpningsmedel, i och med att förekomsten av växtsjukdomar och ogräs minskar).

Djurfoder och veterinärkostnader

System med intensiv animalieproduktion använder foder med hög andel av 
foderblandningskoncentrat. De oljeväxter och det protein som används importeras främst från 
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utomeuropeiska länder. I denna sektor har insatspriserna i snitt gått upp med mer än 
30 procent under det senaste årtiondet.

I sin resolution från mars 2011 om proteinbristen i EU efterlyste Europaparlamentet den ram 
som krävs för att utveckla produktionen av proteinväxter och baljväxter i unionen, i syfte att 
minska det 70-procentiga proteinunderskottet med hjälp av foder från EU:s egen produktion. 
Det finns flera baljväxter som kan användas för detta ändamål, framför allt ärter, åkerbönor 
och lupiner.

Vidare kan ett växelbrukssystem med proteinhaltiga baljväxter minska den mängd bränsle 
som behövs för att bereda marken, eftersom myllan och markens fuktighet bevaras bättre och 
kräver mindre bearbetning. Enligt en studie som nyligen publicerades av Europaparlamentet 
(PE438.591) och en studie utarbetad av den franska regeringens kommission för hållbar 
utveckling (december 2009, nr 15) beräknas kostnaderna för användningen av gödselmedel 
i Frankrike minska med upp till 100 miljoner euro per år.

Jordbruksbyggnader och förnybar energi

Kostnaderna för jordbruksbyggnader som inte utnyttjas för boende har i snitt ökat med 
20 procent till följd av att byggmaterial och byggarbete blivit dyrare. Särskilt inom 
djuruppfödningssektorn ökar kostnaderna också på grund av hygienkrav och krav som avser 
livsmedelssäkerhet.

I vissa medlemsstater har man uppmuntrat jordbrukare att investera i produktion av förnybar 
energi på gården, t.ex. vindkraft, solenergi och biogas. I Tyskland används t.ex. taken på 
jordbruksbyggnader i stor omfattning för installation av solceller. Byggnader isoleras bättre, 
och flytgödsel används för att producera biogas. Nationella subventioner på biogasområdet 
har dock i vissa fall lett till att man odlar majs och spannmålsbaserade biogasväxter, vilket fått 
arrendepriserna att gå upp och attraherat investerare som tar jordbrukarnas vinster.

Markpriser och arrenden

Arrendekostnader är en betydande kostnadsfaktor i många jordbrukssektorer och 
medlemsstater, och bör betraktas som insatskostnader. I de flesta västeuropeiska länder har 
försäljnings- och arrendepriserna på jordbruksmark nått ohållbara nivåer, vilket har medfört 
att kopplingen mellan produktionskapacitet, tillgång till mark och värde för jordbruket har 
försvagats gravt. I vissa fall beror detta på urbaniseringen, trycket från det industriella 
jordbruket och på att marken ägs av ett fåtal personer. Föredraganden rekommenderar att man 
inför ett system för övervakning av markpriserna och tillgången till mark, särskilt för unga 
jordbrukare.

Andra varor och tjänster, däribland vatten

Med tanke på vattnets stora betydelse för jordbruksproduktionen bör EU stödja 
medlemsstaterna att tillhandahålla bättre system för lagring av vatten inom jordbruket. Hit hör 
bland annat att man förbättrar markens vattenlagringskapacitet och utvinner vatten i torra 
områden som försiktighetsåtgärd mot förändrade nederbördsmönster till följd av 
klimatförändringarna.
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Det finns även ett trängande behov av bättre förvaltning och omfördelning av 
vattenrättigheter, liksom av att man bevarar och inrättar jordbruksekosystem med många 
funktioner i syfte att öka vattenbindningskapaciteten.


