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NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 10. března 2020 nazvané „Strategie pro udržitelnou 
a digitální Evropu zaměřená na malé a střední podniky“ (COM(2020)0103),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. května 2020 nazvané „Strategie ‚od zemědělce 
ke spotřebiteli‘ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy“ 
(COM(2020)0381),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. května 2020 nazvané „Strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2030“ (COM(2020)0380),

A. vzhledem k tomu, že 25 milionů malých a středních podniků v Evropě zaměstnává 
zhruba 100 milionů lidí a vytváří více než polovinu evropského HDP; vzhledem k tomu, 
že tyto podniky patří mezi hlavní sociální a ekonomické pilíře Evropy, například pokud 
jde o zlepšování regionálního rozvoje, plánování a soudržnost ve venkovských 
oblastech i jinde;

B. vzhledem k tomu, že podle údajů Komise bylo v roce 2017 v Evropě 22 000 
zemědělských družstev a 289 000 společností vyrábějících potraviny a nápoje, přičemž 
90 % z nich byly malé a střední podniky, z nichž mnohé působily ve venkovských 
oblastech; vzhledem k tomu, že tyto společnosti hrají zásadní úlohu ve venkovském 
hospodářství;

C. vzhledem k tomu, že Zelená dohoda pro Evropu zahrnuje celou řadu hluboce 
transformačních politik pro zemědělce a další hospodářské subjekty v zemědělských 
oblastech, včetně strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“, a také strategie týkající se 
biologické rozmanitosti, jejichž úspěšné provádění bude do značné míry záviset na 
soudržnosti společné zemědělské politiky (SZP) a strategických plánů členských států s 
příslušnými cíli těchto strategií; vzhledem k tomu, že při dosahování cílů Zelené dohody 
pro Evropu hrají klíčovou úlohu malé a střední podniky;

D. vzhledem k tomu, že krize v oblasti epidemie COVID-19 poukázala na nejistou finanční 
situaci malých a středních podniků, z nichž se mnoho nezotaví z důvodu opatření 
omezujících volný pohyb osob, která měla nejsilnější dopad na prodej zaměřený na 
odvětví hotelových, restauračních a stravovacích služeb a na třetí země;

E. vzhledem k tomu, že malé a střední podniky byly dopady zdravotní krize zasaženy 
nejvíce a mnohé z nich byly nuceny ukončit podnikání;

F. vzhledem k tomu, že EU tradičně podporuje rodinné zemědělské podniky, které jsou 
typicky malými a středními podniky, a chce je podporovat i nadále; vzhledem k tomu, 
že strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ je zaměřena i na tyto zemědělské podniky;

1. vítá skutečnost, že strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ zohledňuje rozmanitost 
malých a středních podniků z hlediska obchodních modelů, velikosti, věku a 
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podnikatelských profilů; zdůrazňuje, že tato strategie by měla zohledňovat jejich 
hospodářský a sociální dopad na oblasti nebo odvětví, v nichž působí;

2. připomíná, že produkce a zpracování potravin je zásadně důležitým odvětvím, v němž 
malé a střední podniky hrají velmi velkou roli, a že toto odvětví bude klíčové v období 
oživení po COVID-19; zdůrazňuje, že oživení založené na Zelené dohodě pro Evropu a 
digitální transformaci je příležitostí k urychlení a využití zelené a digitální 
transformace; domnívá se, že pandemie COVID-19 poukázala na nutnost existence 
podniků sociální ekonomiky, jako jsou drobní distributoři potravin, a poskytování 
podpory těm z nich, které působí v odvětví zdravotnictví a dopravy; domnívá se, že 
pandemie rovněž poukázala na skutečnost, že je třeba věnovat zvláštní pozornost 
podpoře činností v oblasti agroturistiky prováděných malými a středními podniky, to 
prostřednictvím zvláštního přídělu v plánu na podporu oživení, s cílem pomoci a 
podpořit podniky v oblasti agroturistiky při překonávání dopadů krize; zdůrazňuje v 
tomto ohledu schopnost malých a středních podniků v zemědělském odvětví přizpůsobit 
se potřebám trhu; poukazuje na nedostatky při fungování tzv. zelených pruhů v době 
omezení volného pohybu osob kvůli nedostatečné harmonizaci postupů mezi členskými 
státy a na negativní dopady, které tato skutečnost měla na malé a střední podniky v 
zemědělsko-potravinářském odvětví, a zdůrazňuje, že je třeba zabránit narušením 
jednotného trhu, aby byly zaručeny dodávky zboží; připomíná, že je nezbytné zaručit 
volný pohyb sezónních pracovníků v tomto odvětví, aby se zabránilo jakémukoli 
budoucímu nedostatku pracovních sil;

3. zdůrazňuje, že malé a střední podniky jsou klíčovými prvky hospodářského rozvoje a 
zaměstnanosti ve venkovských oblastech, kde představují přibližně 75 % z celkového 
počtu pracovních míst1; zdůrazňuje, že zemědělství je a musí zůstat základním a 
systémově významným odvětvím pro EU, neboť jako primární průmyslové odvětví, v 
němž jsou pracovní místa úzce vázána na půdu a které je nevhodné k delokalizaci, 
dodává vysoce kvalitní suroviny pro sekundární odvětví a potravinářský průmysl v 
zájmu evropských spotřebitelů; domnívá se, že mikropodniky a malé a střední podniky 
spolu s venkovskými podniky a zemědělskými podniky hrají klíčovou úlohu v 
udržitelném regionálním rozvoji, neboť své zdroje využívají k produkci potravin a 
dalšího zboží a k poskytování služeb, včetně environmentálních služeb; zdůrazňuje, že 
podpora diverzifikace, například prostřednictvím agroturistiky, přímého marketingu, 
sociálních služeb nebo jiných zemědělských činností, tvoří důležitý podnikatelský 
základ, který doplňuje příjmy zemědělců, a upozorňuje, že je třeba posílit podporu 
podnikání prostřednictvím odborné přípravy, inovací, dostupných investic a výzkumu a 
vývoje pro malé a střední podniky v potravinovém řetězci;

4. vítá záměr Komise upravit řešení tak, aby se malým a středním podnikům v oblasti 
zpracování potravin a malým maloobchodním a potravinářským poskytovatelům služeb 
dostalo pomoci při rozvíjení nových dovedností a obchodních modelů a současně se 
vyhnuli dodatečné zátěži spojené s administrativou a náklady, a poskytovat poradenské 
služby prostřednictvím sítě Enterprise Europe Network v rámci nové strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“;

1 Zpráva Evropské pozorovací sítě pro územní plánování (ESPON) ze dne 31. ledna 2018 o malých a středních 
podnicích v evropských regionech a městech.
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5. vítá dočasný rámec Komise pro státní podporu v kontextu závažných důsledků 
pandemie COVID-19, který zvýší stropy státní podpory, což členským státům umožní 
poskytnout až 100 000 EUR na jednotlivý zemědělský podnik a až 800 000 EUR 
společnostem působícím v odvětví zpracování potravin a uvádění na trh; vítá nové 
dočasné opatření uvedené v nařízení o rozvoji venkova2, které členským státům EU 
umožňuje nabízet podporu až do výše 7 000 EUR na zemědělce a 50 000 EUR na malý 
nebo střední podnik; 

6. poukazuje na to, že zemědělská výroba se vyznačuje kolísavou poptávkou po pracovní 
síle a má sezónní charakter; zdůrazňuje, že je nutné důkladně rozumět zaměstnanosti a 
nákladům v zemědělství, má-li být možné reagovat na neočekávané výkyvy;

7. zdůrazňuje, že ženy tvoří pouze 30 % vedoucích pracovníků v zemědělství v EU a často 
mají výrazně menší zemědělské podniky než muži; zdůrazňuje, že v souvislosti s 
nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců a nedostatečným zastoupením žen v 
podnikání je třeba prosazovat a podporovat prostřednictvím cílených opatření podnikání 
žen v zemědělství a podporovat rovněž rozmanitost malých a středních podniků; 
zdůrazňuje, že lepší přístup k průběžnému vzdělávání, odborné přípravě a k další 
odborné přípravě, včetně přípravy v oblasti manažerských dovedností a znalostí, je pro 
malé a střední podniky klíčový a měl by se týkat i vhodného poradenství, odborného 
vedení, získávání dovedností a zvyšování kvalifikace se zvláštní pozorností zaměřenou 
na potenciální podnikatelky; má rovněž zásadní význam pro zajištění technologických a 
inovačních příležitostí a pro trvalou optimalizaci produktivity v zemědělském odvětví v 
rámci udržitelného hospodářství; vyzývá dále k podpoře podnikatelských iniciativ, 
dovedností a kompetencí a k průběžné a cílené podpoře odborného vzdělávání a 
přípravy žen ve venkovských oblastech;

8. domnívá se, že dohody o volném obchodu uzavřené mezi EU a jejími globálními 
partnery by neměly ohrožovat citlivá odvětví zemědělského zpracovatelského průmyslu 
v EU, ale měly by být spíše příležitostí pro malé a střední podniky v odvětví 
zemědělství; považuje za zásadně důležité, aby se Komise vyhýbala opatřením, která by 
mohla omezovat konkurenceschopnost malých a středních podniků nebo zásadu 
volného trhu, a soustředila se na odstraňování překážek v rámci jednotného trhu s cílem 
posílit a diverzifikovat krátké dodavatelské řetězce v zemědělsko-potravinářském 
odvětví; domnívá se, že je možné usilovat o zvýšení podílu malých a středních podniků 
na trhu a o rozvoj nových odbytišť ve třetích zemích, mimo jiné prostřednictvím 
dialogu, výměny osvědčených postupů s obchodními partnery a nového informačního 
portálu, pokud tyto snahy nebrání potravinovému zabezpečení dotčených stran a jsou v 
souladu se stávajícími závazky v oblasti klimatu; trvá na tom, aby v budoucnu 
pokračovaly kampaně propagující evropské produkty ve třetích zemích; zdůrazňuje, že 
má-li se zabránit nekalé soutěži ze strany produktů dovážených ze třetích zemí, které 
nesplňují evropské normy, je klíčová soudržná obchodní politika;

9. domnívá se, že desetiletí globalizace vedla k deindustrializaci a přemisťování 
strategických odvětví, jako je potravinářství a zdravotnictví, v EU i na celém světě; 
poukazuje na významná ponaučení z krize COVID-19, konkrétně na potřebu 

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 
1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487).
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přehodnotit způsob fungování ekonomiky a na důsledky tohoto přehodnocení pro 
tvorbu politik v EU; zdůrazňuje, že je obzvláště nutné reformovat a sladit politiky EU; 
poukazuje na to, že SZP a obchodní politika musí být přizpůsobeny tak, aby posílily 
zabezpečení potravin v EU, například prostřednictvím rozmístění udržitelné zemědělské 
a potravinářské výroby po celé EU;

10. konstatuje, že nákazy zvířat, jako je africký mor prasat, mor malých přežvýkavců, 
nodulární dermatitida skotu a další měly nebo stále mají velmi negativní dopad na malé 
a střední podniky v zemědělsko-potravinářském odvětví a vedly k uzavírání podniků, 
což má závažné socioekonomické dopady na místní hospodářství; vyzývá odpovědné 
správní orgány, aby zajistily rovné zacházení a rychlou a spravedlivou reakci a podporu 
postiženým podnikům;

11. poukazuje na to, že strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ se bude týkat většiny 
zemědělců, jejichž provozy jsou často malé rodinné podniky, které fungují s nízkými 
maržemi; domnívá se, že z této strategie mohou mít prospěch všechny druhy 
zemědělství; zdůrazňuje, že tato strategie může vytvářet příležitosti pro místní 
hodnotové řetězce, které se skládají z drobných zemědělců a potravinářských podniků; 
vítá v této souvislosti záměr Komise rozšířit a podporovat oběhové obchodní modely s 
cílem poskytnout nové podnikatelské příležitosti, včetně využívání potravinového 
odpadu, a podporuje zvláštní opatření přizpůsobená malým a středním podnikům v 
zemědělsko-potravinářském odvětví; vyzývá k dostatečné a odpovídající podpoře 
transformace na udržitelné postupy, mimo jiné s využitím finančních nástrojů (zejména 
v rámci SZP, politiky soudržnosti a plánu na podporu oživení), a zdůrazňuje, že je třeba 
věnovat zvláštní pozornost malým a středním zemědělským podnikům a malým a 
středním podnikům v odvětví zemědělství a potravinářství s cílem podpořit je při 
investicích do regionalizovaných ekologických dodavatelských řetězců, aby nebyly při 
provádění strategie znevýhodněny nebo vystaveny nadměrné administrativní zátěži; 
považuje za důležité posílit podporu inovačních investic, které provádějí malé a střední 
podniky, s cílem pomoci jim při realizaci ekologické transformace a současném 
posilování jejich ekonomické odolnosti;

12. připomíná, že digitální transformace je velkým problémem pro malé a střední podniky v 
zemědělsko-potravinářském odvětví i jinde; zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
odbornou přípravu a zvyšování kvalifikací v oblasti digitálních technologií pro malé a 
střední podniky a poskytovat jim podporu a poradenství ohledně udržitelnosti a 
digitalizace; zdůrazňuje, že je třeba zlepšit přístup k širokopásmovému připojení a jeho 
dostupnost ve všech venkovských oblastech a okrajových regionech s cílem usnadnit 
zakládání malých a středních podniků a podpořit inovační výrobní metody, jako je 
přesné zemědělství, neboť konkurenceschopnost malých a středních podniků je stále 
více spojena se spolehlivým fungováním digitální infrastruktury a služeb; domnívá se 
navíc, že v rámci strategie pro malé a střední podniky musí být upřednostněno 
poskytování základních digitálních dovedností všem nedigitálním malým a středním 
podnikům, včetně informací o jejich právech a povinnostech vyplývajících z 
digitalizace, a že tato potřeba je obzvláště naléhavá v odvětvích s vysokým podílem 
malých a středních podniků, kde se digitalizace dosud nerozvinula; vyzývá proto k 
přijetí cílených opatření na podporu inovačních malých a středních podniků při 
zajišťování udržitelných a ekologických inovací a zdůrazňuje význam vývoje 
technologií umělé inteligence, jež budou přizpůsobeny zemědělsko-potravinářskému 
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odvětví;

13. podporuje výzvu Komise, aby členské státy a veřejní zadavatelé rozdělovali velké 
veřejné zakázky na menší části, neboť tento přístup může usnadnit účast malých a 
středních zemědělsko-potravinářských podniků na zadávání veřejných zakázek, a tím 
přispět ke zkrácení a diverzifikaci dodavatelských řetězců v souladu s cíli strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“; požaduje, aby veřejné orgány a malé a střední podniky 
dostaly více pokynů ohledně stávajících možností flexibility a přizpůsobení pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek za tímto účelem;

14. zdůrazňuje, že malé a střední podniky ve venkovských oblastech, zejména ty, které se 
nacházejí v okrajových venkovských oblastech, se často potýkají s osobitými a 
náročnějšími podmínkami fungování, jako jsou malé místní trhy a velká vzdálenost 
hlavních trhů, horší dopravní spojení, špatné digitální připojení a méně příležitostí k 
odborné přípravě; zdůrazňuje, že je třeba vypracovávat vhodné politiky a poskytovat 
odpovídající podporu v oblasti rozvoje trhu, vývozu a marketingu pro malé a střední 
podniky ve venkovských oblastech;

15. domnívá se, že by příští reforma SZP měla důrazně usilovat o zjednodušení 
administrativních postupů, protože byrokracie malé a střední podniky ve srovnání s 
většími výrazně znevýhodňuje;

16. zastává názor, že by reforma SZP měla zajistit vyváženější podporu malých a středních 
zemědělských podniků a že by podpora EU měla upřednostňovat model rodinných 
zemědělských podniků;

17. požaduje silný rozpočet SZP, který bude reagovat na nové výzvy obsažené v Zelené 
dohodě pro Evropu, a žádá, aby byla při přidělování prostředků z nástroje „Next 
Generation EU“ určených pro SZP upřednostněna podpora malých a středních podniků;

18. všímá si velké míry fragmentace v zemědělské prvovýrobě 

 ve srovnání s jinými hospodářskými subjekty v potravinovém řetězci, což je na úkor 
vyjednávací síly malých zemědělců, a považuje proto za nezbytné posílit výjimky a 
úpravy v pravidlech EU pro hospodářskou soutěž v zemědělském odvětví s cílem 
dosáhnout lepší rovnováhy mezi různými hospodářskými subjekty; vítá nové právní 
předpisy o nekalých obchodních praktikách3 a uznává, že se jedná o první významný 
krok směrem k harmonizaci pravidel na úrovni EU, což by bylo přínosem pro 
vyjednávací sílu malých a středních podniků v zemědělsko-potravinářském odvětví, 
vyjadřuje však politování nad tím, že se tato směrnice nevztahuje na prodej se ztrátou; 
zdůrazňuje, že EU a vnitrostátní orgány musí vyvíjet větší úsilí o ochranu malých a 
středních podniků před nekalými tržními praktikami, které mohou být důsledkem 
zneužívání dominantního postavení na trhu, ať již se jedná o velké dodavatele, 
zpracovatele, nebo zákazníky; požaduje přísnější uplatňování směrnice o opožděných 
platbách4 a naléhavě vyzývá Komisi, aby zlepšila monitorování a prosazování;

3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o nekalých obchodních 
praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci (Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59).
4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným 
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19. důrazně podporuje uplatňování zásady „zelenou malým a středním podnikům / test 
dopadů na malé a střední podniky“ ve všech legislativních návrzích a zejména při 
přizpůsobování opatření, která jsou relevantní pro venkovské malé a střední podniky, v 
nové strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ a ve strategii v oblasti biologické 
rozmanitosti, a žádá proto Komisi, aby provedla náležité posouzení dopadů;

20. domnívá se, že podpora z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) je pro zemědělské podniky a malé a střední podniky v zemědělsko-
potravinářském odvětví velmi důležitá a mohla by být zaměřena na zemědělské a jiné 
podniky ve venkovských oblastech, mezi něž mohou patřit i malé a střední podniky, aby 
se zajistil dlouhodobý rozvoj, diverzifikace a udržitelnost po celou dobu existence 
podniku; vítá rozhodnutí vyčlenit 2 % nevyčerpaných prostředků z EZFRV na krizová 
opatření, která by mohla zachránit malé a střední podniky nejvíce postižené dopady 
pandemie;

21. poukazuje na to, že mnoho venkovských oblastí EU je také oblastmi produkujícími 
velmi kvalitní zemědělské produkty a potraviny; podtrhuje význam družstev v 
zemědělsko-potravinářském odvětví a jejich sociální přínos pro venkovské oblasti; 
zdůrazňuje význam malých a středních podniků v odvětví agroturistiky a jejich úlohu 
při zajišťování dynamického rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím poskytování 
pracovních míst; vyzývá proto k podpoře těchto malých a středních podniků, které jsou 
často rodinnými podniky, zejména pokud jde o širokopásmový přístup a připojení s 
cílem napomoci propagaci jejich produktů na jednotném trhu a případně i při 
odstraňování obchodních překážek ve třetích zemích; vyzývá k vytvoření případného 
elektronického štítku EU, který by na internetu spotřebitelům poskytoval moderní a 
digitální seznam složek a informace o výživové hodnotě; zdůrazňuje, že podpora 
koncepce diverzifikace, např. prostřednictvím agroturistiky, přímého marketingu, 
sociálních služeb nebo jiných aktivit v zemědělském podniku, tvoří důležitou 
podnikatelskou základnu a může přispět k zajištění dostatečného příjmu pro zemědělské 
podniky;

22. vyzývá Komisi, aby zajistila úplné a jednotné prosazování směrnice o opožděných 
platbách a směrnice o nekalých obchodních praktikách s cílem zlepšit fungování celého 
potravinového řetězce v rámci jednotného trhu EU a posílit vyjednávací postavení 
zemědělských podniků, družstev a malých a středních podniků v zemědělsko-
potravinářském odvětví;

23. naléhavě vyzývá místní, regionální a vnitrostátní orgány, aby podporovaly a 
povzbuzovaly využívání unijních nebo vnitrostátních a regionálních zemědělsko-
potravinářských režimů jakosti, zejména mezi malými a středními podniky, jako 
prostředku pro vytváření pracovních míst a zachování tradičních výrobních postupů a 
kulinářského dědictví;

24. vyjadřuje politování nad tím, že nová ustanovení navržená Komisí v rámci nařízení o 
rozvoji venkova, která mají pomoci zemědělcům překonat krizi, jsou diskriminační vůči 
zemím, které na konci daného programového období nemají zbylé finanční prostředky, 
a že tato nevyvážená situace by mohla vést k narušení hospodářské soutěže mezi 

platbám v obchodních transakcích (Úř. věst. L 48, 23.2.2011, s. 1).
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členskými státy;

25. připomíná, že v některých odvětvích, jako je včelařství, působí většinou mikropodniky 
nebo malé a střední podniky, které nemají stejnou finanční likviditu jako větší 
společnosti, což dále ztěžuje získávání půjček nebo jiných podobných finančních 
nástrojů za účelem růstu nebo rozvoje; konstatuje, že faktory, jako je tlak na ceny a 
nekontrolované nebo nadměrné používání přípravků na ochranu rostlin v některých 
regionech, měly ničivé hospodářské dopady na včelaře a na malé a střední podniky, 
jejichž podnikání na včelařích závisí;

26. domnívá se, že lepší kvalita služeb a zařízení obecného zájmu je stejně důležitá na 
venkově jako ve městě; zdůrazňuje, že každodenní služby, jako je péče o děti, péče o 
seniory, zdravotní péče a školy, vedou ke zlepšení životní úrovně ve venkovských 
oblastech a minimalizují vylidňování venkova;

27. poukazuje na skutečnost, že pouze 11 % zemědělských podniků v EU, převážně malých 
a středních podniků, řídí lidé mladší 40 let; oceňuje existující opatření na podporu 
mladých zemědělců, jako je například platba pro mladé zemědělce; konstatuje však, že 
špatné informační toky a administrativní zátěž mohou vést k tomu, že mladí zemědělci 
dotace EU promeškají; požaduje proto přijetí dalších opatření cílených na mladé 
zemědělce; naléhavě vyzývá k podpoře lepšího předávání znalostí mezi generacemi 
zemědělců a generační obnovy v zemědělství;

28. vyzývá k podpoře iniciativ zaměřených na sladění pracovního a soukromého života s 
cílem zohlednit potřeby rodin zemědělců a zajistit odpovídající opatření, jako je 
rodičovská dovolená a zajištění náhradních pracovníků v případě nemoci;

29. konstatuje, že pro adekvátní řešení problematiky změny klimatu je zásadní budování 
účinných odborných středisek v oblasti bioenergie, jež by mohlo umožnit, aby se 
přechod k uhlíkově neutrálnímu zemědělství do roku 2050 stal jedním z pilířů Zelené 
dohody pro Evropu;

30. zdůrazňuje, že bioenergie ze zemědělství a lesnictví pro mobilní a stacionární využití je 
již dnes nejrychleji se rozvíjející a nejlevnější možnou variantou v odvětví mobility a 
vytápění, která může být v budoucnu rychle rozšířena – v rozumných udržitelných 
mezích a s maximální uhlíkovou účinností; upozorňuje, že by to dále přispělo k 
vytváření regionální přidané hodnoty a k výraznému snížení emisí CO2;

31. vyzývá Komisi, aby podporovala podnikání zlepšováním podnikatelského prostředí ve 
venkovských oblastech prostřednictvím opatření na podporu udržitelného růstu, 
rychlého přístupu k flexibilnímu financování malého rozsahu (včetně solidárních úspor) 
a širokopásmového přístupu k internetu v celé EU;

32. domnívá se, že postupy pro zadávání veřejných zakázek by měly zahrnovat ustanovení, 
která malým a středním podnikům, zejména místním malým a středním podnikům, 
umožní účastnit se nabídkových řízení, čímž se podpoří krátké dodavatelské řetězce a 
místní produkce;

33. zdůrazňuje, že je důležité poskytovat malým a středním podnikům v zemědělském 
odvětví diverzifikované financování.
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