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ETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

– võttes arvesse komisjoni 10. märtsi 2020. aasta teatist „VKEde strateegia kestliku ja 
digitaalse Euroopa kujundamiseks“ (COM(2020)0103),

– võttes arvesse komisjoni 20. mai 2020. aasta teatist „Strateegia „Talust taldrikule“ 
õiglase, tervisliku ja keskkonnahoidliku toidusüsteemi edendamiseks“ 
(COM(2020)0381),

– võttes arvesse komisjoni 20. mai 2020. aasta teatist „ELi bioloogilise mitmekesisuse 
strateegia aastani 2030“ (COM(2020)0380),

A. arvestades, et Euroopa 25 miljonit väikest ja keskmise suurusega ettevõtjat (VKEd) 
annavad tööd ligikaudu 100 miljonile inimesele ja annavad üle poole Euroopa SKPst; 
arvestades, et VKEd on Euroopa sotsiaal-majandusliku struktuuri tähtsaimad osalejad 
ning aitavad kaasa piirkondade atraktiivsusele ja planeerimisele ning piirkondlikule 
ühtekuuluvusele nii maapiirkondades kui mujal;

B. arvestades, et komisjoni andmetel oli 2017. aastal Euroopas 22 000 
põllumajandusühistut ja 289 000 toiduaine- ja joogisektori ettevõtet, millest 90 % olid 
VKEd, millest paljud asuvad maapiirkondades; arvestades, et nendel ettevõtetel on 
maapiirkondade majanduses ülitähtis roll;

C. arvestades, et Euroopa rohelises kokkuleppes puudutab põllumajandustootjaid ja teisi 
maapiirkonna ettevõtjaid mitu põhjalikke ümberkujundusi nõudvat poliitikameedet, 
sealhulgas strateegia „Talust taldrikule“ ja bioloogilise mitmekesisuse strateegiad, mille 
edukas elluviimine sõltub suurel määral ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) ja 
liikmesriikide strateegiliste kavade sidususest strateegiate vastavate eesmärkidega; 
arvestades, et VKEd on rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamisel põhiosalised;

D. arvestades, et COVID-19 kriis on toonud esile VKEde ebakindla majandusliku 
olukorra, kuna paljud neist ei taastu kehtestatud liikumispiirangute tõttu, mis avaldasid 
kõige suuremat mõju majutus- ja toitlustussektorile ning kolmandatele riikidele 
suunatud müügile;

E. arvestades, et tervishoiukriisi mõju tabas kõige rängemini VKEsid ja sundis paljusid 
neist oma tegevuse lõpetama;

F. arvestades, et EL on traditsiooniliselt toetanud ja soovib jätkuvalt toetada 
põllumajanduslikke pereettevõtteid, mis on tavaliselt VKEd, ning ka strateegia „Talust 
taldrikule“ on neile suunatud;

1. tunneb heameelt asjaolu üle, et strateegias „Talust taldrikule“ võetakse arvesse VKEde 
ärimudelite, suuruse, vanuse ja ettevõtlusprofiili mitmekesisust; rõhutab, et strateegia 
peaks võtma arvesse VKEde majanduslikku ja sotsiaalset mõju nendes piirkondades või 
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valdkondades, kus nad tegutsevad;

2. tuletab meelde, et toiduainete tootmine ja töötlemine on oluline sektor, milles VKEdel 
on väga suur roll, ning see sektor on COVID-19 järgsel ajal otsustava tähtsusega; 
toonitab, et majanduse taastamine Euroopa rohelisele kokkuleppele tuginedes ja 
digitehnoloogiale üleminek on võimalus kiirendada ja ära kasutada rohelist ja digitaalset 
ümberkujundamist; on seisukohal, et COVID-19 pandeemia on esile toonud vajaduse 
toetada sotsiaalmajanduse ettevõtteid, näiteks väikesemahulisi toiduainete turustajaid, 
ning neid, kes tegutsevad tervishoiu- ja transpordisektoris; on arvamusel, et pandeemia 
on rõhutanud ka vajadust pöörata erilist tähelepanu VKEde põllumajandusturismi 
tegevuste toetamisele taastamiskavas ettenähtud sihtotstarbelise eraldise kaudu, et aidata 
ja toetada põllumajandusturismi ettevõtteid kriisi mõjust ülesaamisel; rõhutab sellega 
seoses põllumajandussektori VKEde suutlikkust turu vajadustega kohaneda; juhib 
tähelepanu roheliste koridoride toimimises tuvastatud puudustele kehtestatud 
liikumispiirangute ajal, mis tulenesid ühtlustatud korra puudumisest liikmesriikide 
vahel, ja negatiivsele mõjule, mida see avaldas paljudele põllumajandusliku 
toidutööstuse VKEdele, ning rõhutab vajadust vältida ühtsel turul häireid, et tagada 
kaupade tarne ja oluliste töötajate liikumine; tuletab meelde, et on oluline tagada 
hooajatöötajate vaba liikumine selles sektoris, et edaspidi tööjõupuudust vältida;

3. toonitab, et VKEd on maapiirkondades majandusarengu ja tööhõive põhitegurid, 
moodustades seal umbes 75 % kogutööhõivest1; rõhutab, et põllumajandus on ELi jaoks 
esmatähtis ja süsteemselt oluline sektor ja peab selleks jääma, kuna ta tarnib 
primaarsektorina, kus tööhõive on lahutamatult seotud maaga ja ümberpaigutamine ei 
ole võimalik, meie Euroopa tarbijate huvides kvaliteetseid tooraineid sekundaarsektorile 
ja toidutööstusele; on seisukohal, et mikroettevõtjatel ja VKEdel on koos maapiirkonna 
ettevõtete ja põllumajandusettevõtetega keskne roll kestlikus regionaalarengus, kuna 
nende ressursse kasutatakse toidutootmises ning muudes kaupades ja teenustes, 
sealhulgas keskkonnateenustes; rõhutab, et mitmekesistamise edendamine, näiteks 
põllumajandusturismi, otseturunduse, sotsiaalteenuste või muu 
põllumajandusettevõtetes toimuva tegevuse kaudu, moodustab olulise ettevõtlusbaasi, 
mis täiendab põllumajandustootjate sissetulekut, ning rõhutab vajadust suurendada 
toiduainete tarneahela VKEde puhul ettevõtluse toetamist koolituse, innovatsiooni, 
kättesaadavate investeeringute ning teadus- ja arendustegevuse kaudu;

4. väljendab heameelt komisjoni kavatsuse üle töötada välja spetsiaalseid lahendusi, mis 
aitaksid VKEdest toidutöötlejatel ning väikestel jaemüüjatel ja toidukäitlejatel arendada 
uusi oskusi ja ärimudeleid, vältides samal ajal lisahalduskoormust ja lisakulusid, ning 
pakkuda uue strateegia „Talust taldrikule“ raames Euroopa ettevõtlusvõrgustiku kaudu 
nõustamisteenuseid;

5. väljendab heameelt COVID-19 pandeemia ränkade tagajärgede leevendamiseks loodud 
komisjoni ajutise riigiabi raamistiku üle, millega suurendatakse riigiabi ülemmäärasid, 
nii et liikmesriigid võivad anda iga põllumajandusettevõtte kohta toetust kuni 100 000 

1 Euroopa territoriaalse arengu ja ühtekuuluvuse vaatlusvõrgu (ESPON) 31. jaanuari 2018. aasta aruanne 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete kohta Euroopa piirkondades ja linnades.
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eurot ning toidutöötlemise ja toiduturundusettevõtte kohta kuni 800 000 eurot; 
väljendab heameelt maaelu arengu määruse2 raames kehtestatud uue ajutise meetme üle, 
millega võimaldatakse ELi liikmesriikidel pakkuda põllumajandustootjale kuni 7000 
eurot ja VKE-le kuni 50 000 eurot toetust; 

6. juhib tähelepanu sellele, et põllumajanduslikku tootmist iseloomustab kõikuv 
tööjõunõudlus ja hooajalisus; rõhutab, et ootamatutele kõikumistele reageerimiseks on 
vajalik, et arusaam põllumajanduses tehtavast tööst ja kuludest oleks põhjalik;

7. rõhutab, et naised moodustavad vaid 30 % ELi põllumajandusettevõtete juhtidest ja neil 
on sageli oluliselt väiksemad põllumajandusettevõtted kui meestel; rõhutab vajadust 
edendada ja toetada naiste ettevõtlust põllumajanduses sihipäraste meetmete abil ning 
toetada mitmekesisust VKEdes, pidades silmas kvalifitseeritud töötajate puudust ja 
naiste alaesindatust ettevõtluses; on seisukohal, et parem juurdepääs jätkuharidusele, 
koolitusele ja täiendkoolitusele, sealhulgas juhtimisoskuste ja oskusteabe valdkonnas, 
on VKEde jaoks ülioluline ning see peaks hõlmama asjakohaseid mentorlus-, 
juhendamis-, kvalifikatsiooni- ja täiendõppekavasid, pöörates erilist tähelepanu 
potentsiaalsetele naisettevõtjatele, samuti on see hädavajalik tehnoloogiliste ja 
innovatsioonivõimaluste kasutamiseks ja põllumajandussektori tootlikkuse pidevaks 
optimeerimiseks jätkusuutlikus majanduses; nõuab maapiirkondades ettevõtlikkuse ning 
ettevõtlusalaste oskuste ja võimete toetamist ning naiste kutsealase välja- ja 
täiendusõppe pidevat ja sihipärast edendamist;

8. on seisukohal, et ELi ja selle ülemaailmsete partnerite vahel sõlmitud 
vabakaubanduslepingud ei tohiks ELi põllumajanduse tundlikke valdkondi ohtu seada, 
vaid peaksid põllumajandussektori VKEdele pigem võimalusi pakkuma; peab äärmiselt 
oluliseks, et komisjon väldiks meetmeid, mis võivad takistada VKEde 
konkurentsivõimet või rikkuda turumajanduse põhimõtet, ning keskenduks ühtsel turul 
tõkete kõrvaldamisele, et tugevdada ja mitmekesistada lühikesi tarneahelaid 
põllumajandusliku toidutööstuse valdkonnas; on seisukohal, et VKEde turuosa 
suurendamiseks ja uute turuväljundite loomiseks kolmandates riikides, sealhulgas 
dialoogi, kaubanduspartneritega heade tavade vahetamise ja uue teabeportaali kaudu, 
võib teha jõupingutusi, kui need ei takista asjaomaste poolte toiduga kindlustatust ja on 
kooskõlas kehtivate kliimakohustustega; nõuab kolmandates riikides Euroopa 
tooteedenduskampaaniate jätkamist tulevikus; rõhutab, et ühtne kaubanduspoliitika on 
äärmiselt oluline, et vältida ebaausat konkurentsi kolmandatest riikidest imporditud 
toodete poolt, mis ei vasta Euroopa standarditele;

9. on arvamusel, et mitu aastakümmet üleilmastumist on ELis ja maailmas kaasa toonud 
deindustrialiseerumise ja strateegiliste valdkondade, näiteks toiduainete ja 
tervishoiusektori ümberpaigutamise; rõhutab, et COVID-19 kriisi oluline õppetund on 
see, kui tähtis on majanduse toimimise viisid, sealhulgas selle tagajärjed ELi poliitikale 
uuesti läbi vaadata; rõhutab, et erilist vajadust reformida ja ühtlustada ELi 
poliitikavaldkondi; rõhutab, et ühist põllumajanduspoliitikat ja kaubanduspoliitikat 

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487).
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tuleb kohandada, nii et need tugevdaksid ELi toiduga kindlustatust, näiteks kestliku 
põllumajandus- ja toidutootmise ümberpaigutamise kaudu ELi territooriumil;

10. märgib, et loomahaigustel, nagu Aafrika seakatk, väikemäletsejaliste katk, nodulaarse 
dermatiidi viiruse nakkus ja teised haigused, on avaldanud või avaldavad siiani 
põllumajandusliku toidutööstuse valdkonna VKEdele väga negatiivset mõju ja on 
põhjustanud ettevõtete sulgemist, millel on kohalikule majandusele tõsised sotsiaal-
majanduslikud tagajärjed; palub vastutavatel asutustel kohelda kannatanud ettevõtjaid 
võrdselt ning tagada nende jaoks kiire ja õiglane reageerimine ning tugi;

11. juhib tähelepanu tõsiasjale, et strateegia „Talust taldrikule“ mõjutab enamikku 
põllumajandustootjaid, kes on sageli madala marginaaliga väikesed pereettevõtted; 
usub, et sellest strateegiast võivad kasu saada kõik põllumajandusliigid; rõhutab, et 
strateegia võib luua võimalusi kohalikele väikestest põllumajandustootjatest ja 
toiduettevõtetest koosnevatele väärtusahelatele; väljendab selles kontekstis heameelt 
komisjoni kavatsuse üle laiendada ja edendada ringmajanduse ärimudeleid, et luua uusi 
ettevõtlusvõimalusi, kaasa arvatud toidujäätmete kasutamise kaudu, ning toetab 
põllumajandusliku toidutööstuse VKEdele kohandatud spetsiifilisi meetmeid; nõuab 
asjakohast ja piisavat toetust säästvatele tavadele üleminekuks, sealhulgas 
rahastamisvahendite kaudu (eelkõige ÜPP, ühtekuuluvuspoliitika ja majanduse 
taastekava raames), ning rõhutab, et erilist tähelepanu tuleks pöörata väikestele ja 
keskmise suurusega põllumajandusettevõtetele ning põllumajandus- ja toidusektori 
VKEdele, et toetada neid investeerimisel piirkondlikesse mahepõllumajanduslikesse 
tarneahelatesse ja selleks, et nad ei oleks strateegia rakendamise tõttu ebasoodsas 
olukorras ega halduslikult ülekoormatud; peab oluliseks suurendada toetust VKEde 
tehtud uuenduslikele investeeringutele, et aidata neil muutuda keskkonnahoidlikumaks 
ja tugevdada samal ajal nende majanduslikku vastupidavust;

12. tuletab meelde, et digiüleminek on nii põllumajandusliku toidutööstuse kui muude 
valdkondade VKEdele suur probleemküsimus; rõhutab vajadust edendada 
digitaaloskuste koolitusi ja täiendõpet ning pakkuda VKEdele kestikkuse ja 
digiülemineku vallas tuge ja nõustamist; toonitab vajadust suurendada kõikides 
maapiirkondades juurdepääsu lairibaühendusele ja selle kättesaadavust, et hõlbustada 
VKEde loomist ja soodustada uuenduslikke tootmismeetodeid, näiteks 
täppispõllumajandust, kuna VKEde konkurentsivõime on järjest enam seotud digitaristu 
ja digiteenuste usaldusväärse toimimisega; on seisukohal, et VKEde strateegias tuleb 
esikohale seada põhiliste digioskuste pakkumine kõigile mittedigitaalsetele VKEdele, 
sealhulgas teabe pakkumine nende õiguste ja kohustuste kohta seoses digiteerimisega, 
ning et see vajadus on eriti terav valdkondades, kus VKEde osakaal on suur ja kus 
üleminek digitaaltehnoloogiale ei ole veel levinud; nõuab seetõttu sihipäraseid 
meetmeid, et toetada innovatiivseid VKEsid jätkusuutlike ja keskkonnahoidlike 
tehnoloogiate rakendamisel, ning rõhutab, kui oluline on töötada välja 
põllumajandusliku toidutööstuse jaoks kohandatud tehisintellekti tehnoloogiad;

13. toetab komisjoni üleskutset liikmesriikidele ja avaliku sektori hankijatele jagada suured 
riigihankelepingud väiksemateks osadeks, kuna selline lähenemine võib soodustada 
põllumajandusliku toidutööstuse VKEde osalust riigihangetes ja aidata seega kaasa 
tarneahelate lühemaks ja mitmekesisemaks muutmisele, mis oleks kooskõlas strateegia 
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„Talust taldrikule“ eesmärkidega; nõuab riigi ametiasutustele ja VKEdele rohkem 
suuniseid riigihanke-eeskirjade olemasolevate paindlikkusvõimaluste kohta ja vastavate 
kohanduste tegemise kohta;

14. rõhutab, et maapiirkondades, eriti nende äärealadel, asuvad VKEd peavad sageli 
tegutsema teistsugustes ja keerulisemates tingimustes, näiteks on turud väikesed ja 
suuremad turud asuvad kaugel, transpordiühendus ja digitaalne ühenduvus on 
kehvemad ning koolitusvõimalusi on vähem; rõhutab vajadust maapiirkonna VKEde 
turu arendamise, ekspordi ja turunduse valdkonnas asjakohase poliitika kujundamise ja 
toetuse järele;

15. on arvamusel, et järgmise ÜPP reformiga peaks kindlalt taotlema haldusmenetluste 
lihtsustamist, kuna bürokraatia seab väikesed ja keskmise suurusega 
põllumajanduslikud majapidamised suurtega võrreldes märkimisväärselt 
ebasoodsamasse olukorda;

16. on arvamusel, et ÜPP reform peaks tooma tasakaalustatuma toetuse väikestele ja 
keskmise suurusega põllumajandusettevõtetele ning et ELi toetuste puhul peaks 
esikohale seadma põllumajandusliku pereettevõtte mudeli;

17. nõuab ÜPP tugevat eelarvet, mis vastab uues rohelises kokkuleppes pandud 
ülesannetele, ning palub, et taasterahastu „NextGenerationEU“ rahaeraldiste korral 
ÜPP-le seataks esikohale toetus väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele;

18. märgib, et põllumajanduslikus esmatootmises on toiduainete tarneahela teiste 
osalejatega võrreldes levinud väga suur killustumine, mis vähendab väikeste 
põllumajandustootjate läbirääkimisjõudu, ning peab seega vajalikuks suurendada 
põllumajandussektoris erandeid ja kohandusi ELi konkurentsieeskirjades, et luua eri 
osalejate vahel parem tasakaal; väljendab heameelt ebaausaid kaubandustavasid 
käsitlevate uute õigusnormide3 üle ning tõdeb, et tegemist on esimese olulise sammuga 
ELi tasandil eeskirjade ühtlustamise suunas, mis suurendab põllumajandusliku 
toidutööstuse VKEde läbirääkimisjõudu, kuid peab kahetsusväärseks, et ELi direktiiv ei 
hõlma kahjumiga müüki; rõhutab, et EL ja liikmesriikide ametiasutused peavad 
tugevdama oma jõupingutusi, et kaitsta VKEsid ebaõiglaste turutavade eest, mis võivad 
tuleneda kas suurte tarnijate, töötlejate või klientide poolsest turgu valitseva seisundi 
kuritarvitamisest; nõuab hilinenud maksmise direktiivi4 rangemat kohaldamist ning 
kutsub komisjoni tungivalt üles parandama järelevalvet ja jõustamist;

19. toetab jõuliselt põhimõtte „kõigepealt mõtle väikestele“ ja VKE-testi kohaldamist 
kõikide õigusakti ettepanekute puhul ja eriti maapiirkonna VKEsid puudutavate 
meetmete väljatöötamisel seoses uues strateegiaga „Talust taldrikule“ ja bioloogilise 
mitmekesisuse strateegiaga, ning palub komisjonil teostada nõuetekohased mõju 

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/633, mis käsitleb 
põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid 
kaubandustavasid (ELT L 111, 25.4.2019, lk 59).
4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta direktiiv 2011/7/EL hilinenud maksmisega 
võitlemise kohta äritehingute puhul, ELT L 48, 23.2.2011, lk 1.
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hindamised;

20. on seisukohal, et Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antav toetus 
on põllumajandusliku toidutööstuse põllumajandusettevõtetele ja VKEdele väga oluline 
ning see võiks olla suunatud maapiirkondade põllumajandusettevõtetele ja muudele 
äriühingutele, mille hulka võivad kuuluda ka VKEd, et tagada nende pikaajaline areng, 
tegevuse mitmekesistamine ja kestlikkus kogu ettevõtte elutsükli jooksul; väljendab 
heameelt otsuse üle eraldada 2 % EAFRD kasutamata assigneeringutest 
kriisimeetmetele, mis võivad päästa VKEsid, keda pandeemia mõju kõige rängemini 
tabas;

21. juhib tähelepanu asjaolule, et paljud ELi maapiirkonnad on ka alad, kus toodetakse 
kvaliteetseid põllumajandustooteid ja toiduaineid; rõhutab ühistute olulisust 
põllumajandusliku toidutööstuse valdkonnas ning nende sotsiaalset lisaväärtust 
maapiirkondades; rõhutab VKEde olulisust maaturismi valdkonnas ning nende rolli 
elujõuliste maapiirkondade tagamisel tööhõive pakkumise kaudu; palub seega toetada 
neid VKEsid, mis on tihti ka pereettevõtted, eriti seoses lairibaühenduse ja ühenduvuse 
tagamisega, et aidata nende tooteid ühtsel turul reklaamida, ning vajaduse korral 
kõrvaldades kaubandustõkked kolmandate riikidega; nõuab, et asjakohasteks juhtudeks 
arendataks välja ELi e-märgis, et esitada veebipõhistele tarbijatele nüüdisaegsel ja 
digitaalsel viisil koostisainete loetelu ja toitumisalane teabe; rõhutab, et 
mitmekesistamise kontseptsiooni edendamine, nt maaturismi või otseturustamise, 
sotsiaalteenuste või muude põllumajandusettevõttes toimuvate tegevuste kaudu, on 
oluline ettevõtluse alus ja aitab tagada põllumajandusettevõtjatele piisava sissetuleku;

22. palub komisjonil tagada hilinenud maksmise direktiivi ja ebaausaid kaubandustavasid 
käsitleva direktiivi täielik ja ühtne jõustamine, et parandada kogu toiduainete tarneahela 
toimimist ELi ühtsel turul ning tugevdada põllumajandusettevõtete, ühistute ja 
põllumajandusliku toidutööstuse VKEde läbirääkimispositsiooni;

23. kutsub nii kohalikke, piirkondlikke kui ka riigi ametiasutusi tungivalt üles toetama ja 
ergutama põllumajandusliku toidutööstuse ELi ja/või liikmesriikide ja piirkondlike 
kvaliteedikavade kasutamist, eriti VKEde seas, sest see aitaks luua töökohti ning 
säilitada traditsioonilisi tootmisviise ja kulinaarset pärandit;

24. väljendab kahetsust, et komisjoni väljapakutud maaelu arengu määruse uued sätted, mis 
peaksid aitama põllumajandustootjatel kriisist üle saada, diskrimineerivad neid riike, 
millel ei ole käesoleva programmiperioodi lõpus enam vahendeid, ja selline tasakaalust 
väljas olukord võib viia liikmesriikidevahelise konkurentsi moonutamiseni;

25. tuletab meelde, et teatud valdkondades, näiteks mesinduses, tegutsevad peamiselt 
mikroettevõtjad ja VKEd, kellel ei ole samasugust likviidsust kui suurtel ettevõtjatel, 
mis teeb neil kasvuks või arenguks vajalike laenude või sarnaste rahastamisvahendite 
saamise raskemaks; märgib, et teatud teguritel, näiteks hinnasurvel ning kontrollimatul 
või üleliigsel taimekaitsevahendite kasutamisel mõnes piirkonnas, on olnud hävitav 
majanduslik mõju mesinikele ja VKEdele, kes nendest teguritest sõltuvad;

26. on seisukohal, et üldhuviteenuste ja -taristu parem kvaliteet on maal sama oluline kui 
linnas; rõhutab, et sellised igapäevaelu teenused nagu lapsehoid, eakate hooldus, 
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tervishoid ja koolid aitavad parandada maapiirkondade elatustaset ja vähendada 
väljarännet maapiirkondadest;

27. juhib tähelepanu, et ainult 11 % ELi põllumajandusettevõtetest, mis on enamikus 
VKEd, juhivad alla 40aastased inimesed; tunnustab olemasolevaid meetmeid noorte 
põllumajandustootjate toetamiseks, näiteks noore põllumajandustootja toetust; märgib, 
et sellegipoolest võib puudulik teabevoog ja suur halduskoormus noored 
põllumajandustootjad ELi toetustest ilma jätta; nõuab seetõttu noortele 
põllumajandustootjatele täiendavaid sihipäraseid meetmeid; kutsub tungivalt üles 
toetama paremat teadmussiiret põllumajandustootjate eri põlvkondade vahel ja 
põlvkondade uuenemist põllumajanduses;

28. kutsub üles toetama töö- ja eraelu tasakaalustamise algatusi, et võtta arvesse ka 
põllumajanduslike pereettevõtete vajadusi ning tagada asjakohased meetmed (nt 
vanemapuhkus või asendamine haigestumise korral);

29. märgib, et tõhusate bioenergia tippkeskuste ehitamine on ülioluline, et reageerida 
asjakohaselt kliimamuutustest tingitud vajadustele, kusjuures üleminek CO2-
neutraalsele põllumajandusele 2050. aastaks võib muutuda rohelise kokkuleppe 
alustalaks;

30. rõhutab, et mobiilseks ja statsionaarseks kasutamiseks mõeldud põllu- ja 
metsamajandusest pärit bioenergia on juba praegu liikuvus- ja küttesektoris 
liikumapanev jõud ning see on tulevikus mõistlikku kestlikkust silmas pidades kiiresti ja 
odavalt suurima CO2-tõhususega arendatav; juhib tähelepanu sellele, et see aitaks veelgi 
suurendada piirkondlikku lisaväärtust ja vähendada märkimisväärselt CO2 heidet;

31. kutsub komisjoni üles toetama ettevõtlust maapiirkonnas ettevõtluskeskkonna 
parandamise kaudu, toetades kestliku arengu protsesse, kiiret juurdepääsu paindlikele ja 
väikeses mahus rahastamisvahenditele (sealhulgas ühishoiuse vormis) ning kiire 
internetiühenduse arendamist kogu ELi territooriumil;

32. on seisukohal, et riigihangete puhul tuleb ette näha õigusnormid, mis võimaldavad 
eelkõige kohalikel VKEdel pakkumismenetlustes osaleda, ning toetada sel viisil 
lühikesi tarneahelaid ja kohalikke (nn nullkilomeetri) tooteid;

33. rõhutab, et on oluline tagada põllumajanduslikele VKEdele juurdepääs erinevatele 
rahastamisvahenditele.
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