
AD\1212740FI.docx PE652.568v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2019-2024

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

2020/2131(INI)

24.9.2020

LAUSUNTO
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

uudesta eurooppalaisia pk-yrityksiä koskevasta strategiasta
(2020/2131(INI))

Valmistelija: Pina Picierno



PE652.568v02-00 2/12 AD\1212740FI.docx

FI

PA_NonLeg



AD\1212740FI.docx 3/12 PE652.568v02-00

FI

EHDOTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Pk-
yritysstrategia kestävää ja digitaalista Eurooppaa varten” (COM(2020)0103),

– ottaa huomioon 20. toukokuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Pellolta pöytään 
-strategia oikeudenmukaista, terveyttä edistävää ja ympäristöä säästävää 
elintarvikejärjestelmää varten” (COM(2020)0381),

– ottaa huomioon 20. toukokuuta 2020 annetun komission tiedonannon vuoteen 2030 
ulottuvasta EU:n biodiversiteettistrategiasta (COM(2020)0380),

A. ottaa huomioon, että Euroopan 25 miljoonaa pientä ja keskisuurta yritystä (pk-yritystä) 
työllistävät noin 100 miljoonaa ihmistä ja että niiden osuus Euroopan BKT:stä on yli 
puolet; ottaa huomioon, että ne ovat yksi Euroopan yhteiskunnan ja talouden 
kulmakivistä esimerkiksi alueellisen vetovoiman, suunnittelun ja yhteenkuuluvuuden 
kannalta maaseutualueilla ja yleensäkin;

B. ottaa huomioon, että komission tietojen mukaan vuonna 2017 Euroopassa oli 22 000 
maatalousosuuskuntaa ja 289 000 elintarvike- ja juoma-alan yritystä, joista 90 prosenttia 
oli pk-yrityksiä, joista monet toimivat maaseutualueilla; toteaa, että näillä yrityksillä on 
keskeinen rooli maaseudun taloudessa;

C. ottaa huomioon, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelma sisältää laajan kirjon 
viljelijöille ja muille maaseutualuiden toimijoille suunnattuja muutosvoimaisia 
politiikkalinjauksia, kuten ”pellolta pöytään” -strategia sekä biodiversiteettistrategiat, 
joiden menestyksekäs täytäntöönpano riippuu pitkälti siitä, miten johdonmukaisia 
yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) ja jäsenvaltioiden strategiasuunnitelmat ovat 
näiden strategioiden tavoitteiden kanssa; ottaa huomioon, että pk-yrityksillä on 
keskeinen rooli vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa;

D. ottaa huomioon, että covid-19-kriisi on tuonut selvästi esiin pk-yritysten epävarman 
taloudellisen tilanteen ja että monet niistä eivät toivu, mikä johtuu eristystoimenpiteistä, 
jotka ovat vaikuttaneet eniten hotelli- ja ravintola-alalle ja kolmansiin maihin 
suuntautuvaan myyntiin;

E. ottaa huomioon, että terveyskriisin vaikutukset ovat osuneet pahiten pk-yrityksiin, joista 
monet joutuivat lopettamaan toimintansa;

F. ottaa huomioon, että EU on perinteisesti tukenut ja haluaa edelleen tukea perhetiloja, 
jotka ovat tyypillisesti pk-yrityksiä; toteaa, että ”pellolta pöytään” -strategia on 
tarkoitettu myös tällaisille tiloille;

1. on tyytyväinen siihen, että ”pellolta pöytään” -strategiassa otetaan huomioon pk-
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yritysten liiketoimintamallien, koon, iän ja yritysprofiilien moninaisuus; painottaa, että 
strategiassa olisi otettava huomioon näiden yritysten taloudellinen ja yhteiskunnallinen 
vaikutus niillä alueilla ja aloilla, joilla ne toimivat;

2. muistuttaa, että elintarvikkeiden tuotanto ja jalostus on keskeinen ala, jolla pk-
yrityksillä on erittäin suuri rooli, ja että tämä ala on ratkaisevan tärkeä covid-19-
pandemiasta elpymisen aikana; korostaa, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan 
ja digitaaliseen siirtymään perustuva elpyminen tarjoaa mahdollisuuden nopeuttaa 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta ja hyödyntää niitä; katsoo, että covid-19-
pandemia on paljastanut, että yhteisötaloudessa tarvitaan elintarvikkeiden 
pienimuotoista jakelua harjoittavien yritysten kaltaisia yrityksiä ja että terveydenhuollon 
ja liikenteen alalla toimivia yrityksiä on tuettava; katsoo, että pandemia on myös 
korostanut tarvetta kiinnittää erityistä huomiota pk-yritysten harjoittaman 
maatilamatkailun tukemiseen elvytyssuunnitelmaan sisällytettävän erityismäärärahan 
avulla, jotta voidaan auttaa ja tukea maatilamatkailualan yrityksiä kriisin vaikutusten 
voittamisessa; painottaa tässä yhteydessä maatalousalan pk-yritysten valmiuksia 
mukautua markkinoiden tarpeisiin; toteaa, että liikkumisrajoitusten aikana vihreiden 
kaistojen toiminnassa ilmeni ongelmia, jotka johtuivat menettelyjen puutteellisesta 
yhdenmukaistamisesta jäsenvaltioiden välillä, ja että tämä on vaikuttanut kielteisesti 
moniin maatalouselintarvikealan pk-yrityksiin, sekä korostaa tarvetta ehkäistä häiriöitä 
sisämarkkinoilla, jotta voidaan taata tuotteiden saatavuus; muistuttaa, että on olennaisen 
tärkeää taata kausityöntekijöiden vapaa liikkuvuus tällä alalla, jotta vältetään 
mahdollinen työvoimapula tulevaisuudessa;

3. korostaa, että pk-yritykset ovat olennainen tekijä taloudellisen kehityksen ja 
työllisyyden kannalta maaseutualueilla, joilla niiden osuus on noin 75 prosenttia 
kokonaistyöllisyydestä1; korostaa, että maatalous on ja sen on jatkossakin oltava EU:n 
kannalta olennainen ja systeemisesti merkittävä ala, jolla työpaikat ovat voimakkaasti 
paikkasidonnaisia eikä niitä voi siirtää muualle ja joka tarjoaa korkealaatuisia raaka-
aineita teollisuussektorin ja elintarviketeollisuuden käyttöön eurooppalaisten kuluttajien 
hyödyksi; katsoo, että mikro- ja pk-yrityksillä on maaseudun yritysten ja maatilojen 
ohella keskeinen rooli kestävässä aluekehityksessä, koska niiden resursseja käytetään 
elintarviketuotantoon ja muihin tavaroihin ja palveluihin, ympäristöpalvelut mukaan 
lukien; korostaa, että monipuolistamisen edistäminen esimerkiksi maatilamatkailun, 
suoramarkkinoinnin, sosiaalipalvelujen tai muun tilaperusteisen toiminnan avulla on 
tärkeä yritystoiminnan pohja, joka täydentää maatilojen tuloja, ja korostaa, että 
elintarvikeketjun pk-yritysten yrittäjyystukea on lisättävä koulutuksen, innovoinnin, 
esteettömien investointien ja tutkimuksen ja kehittämisen avulla;

4. suhtautuu myönteisesti komission aikomukseen räätälöidä ratkaisuja, joilla autetaan 
elintarvikkeita jalostavia pk-yrityksiä sekä pieniä vähittäiskauppiaita ja 
elintarvikepalvelualan toimijoita kehittämään uusia taitoja ja liiketoimintamalleja ilman, 
että hallinnollinen rasite ja kustannukset lisääntyvät, sekä tarjota neuvontapalveluja 

1 Euroopan aluekehittämisen seurantaverkoston (ESPON) 31. tammikuuta 2018 laatima raportti pk-yrityksistä 
Euroopan alueilla ja kaupungeissa.



AD\1212740FI.docx 5/12 PE652.568v02-00

FI

Yritys-Eurooppa-verkoston kautta uuden ”pellolta pöytään” -strategian puitteissa;

5. suhtautuu myönteisesti komission covid-19-pandemian aiheuttamien vakavien 
seurausten vuoksi hyväksymiin tilapäisiin valtiontukipuitteisiin, joilla korotetaan 
valtiontuen enimmäismääriä ja annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus myöntää 
tilakohtaista tukea enintään 100 000 euroa ja elintarvikkeita jalostaville ja myyville 
yrityksille enintään 800 000 euroa; suhtautuu myönteisesti maaseudun kehittämistä 
koskevassa asetuksessa2 säädettyyn uuteen väliaikaiseen toimenpiteeseen, jonka 
puitteissa EU:n jäsenvaltiot voivat tarjota tukea enintään 7 000 euroa viljelijää kohti ja 
50 000 euroa pk-yritystä kohti; 

6. huomauttaa, että maataloustuotannolle on ominaista työvoiman kysynnän vaihtelu ja 
että se on kausiluonteista toimintaa; korostaa, että tarvitaan perusteellista ymmärrystä 
maatalousalan työllisyydestä ja kustannuksista, jotta voidaan vastata odottamattomiin 
vaihteluihin;

7. korostaa, että naisten osuus maatilan hoitajista EU:ssa on vain 30 prosenttia ja että 
heillä on usein huomattavasti pienempiä tiloja kuin miehillä; korostaa tarvetta edistää ja 
tukea naisyrittäjyyttä maataloudessa kohdennettujen toimenpiteiden avulla ja tukea 
monimuotoisuutta pk-yrityksissä tilanteessa, jossa ammattitaitoisista työntekijöistä on 
pulaa ja naiset ovat aliedustettuina yrittäjyydessä; katsoo, että pk-yritysten kannalta on 
ratkaisevan tärkeää parantaa pääsyä jatkuvaan perus-, jatko- ja täydennyskoulutukseen, 
mukaan lukien johtamistaidot ja asiantuntemus, ja että siihen olisi sisällyttävä 
asianmukaisia mentorointi-, valmennus-, ammattikoulutus- ja 
täydennyskoulutusohjelmia, joissa keskitytään erityisesti potentiaalisiin naisyrittäjiin, ja 
että se on olennaisen tärkeää maatalousalan teknologisten mahdollisuuksien ja 
innovointimahdollisuuksien hyödyntämisen sekä tuottavuuden ja talouden kestävyyden 
jatkuvan optimoinnin kannalta; kehottaa lisäksi tukemaan yrittäjyysaloitteita, -taitoja ja 
-osaamista sekä naisten ammatillisen koulutuksen jatkuvaa ja kohdennettua edistämistä 
maaseutualueilla;

8. katsoo, että EU:n ja sen globaalien kumppaneiden väliset vapaakauppasopimukset eivät 
saisi vaarantaa EU:n maatalousteollisuuden herkkiä aloja, vaan niiden olisi 
pikemminkin tarjottava mahdollisuuksia maatalousalan pk-yrityksille; pitää erittäin 
tärkeänä, että komissio välttää toimenpiteitä, jotka voivat heikentää pk-yritysten 
kilpailukykyä tai vapaiden markkinoiden periaatetta, ja keskittyy sisämarkkinoiden 
sisäisten esteiden poistamiseen, jotta maatalouselintarvikealan lyhyitä toimitusketjuja 
voidaan tehostaa ja monipuolistaa; katsoo, että toimia pk-yritysten markkinaosuuden 
kasvattamiseksi ja uusien markkinakanavien kehittämiseksi kolmansissa maissa, 
mukaan lukien vuoropuhelu, hyvien käytäntöjen vaihto kauppakumppaneiden kanssa ja 
uusi tietoportaali, voidaan toteuttaa, jos ne eivät heikennä asianomaisten osapuolten 
elintarviketurvaa ja ovat nykyisten ilmastositoumusten mukaisia; vaatii, että 
eurooppalaisten tuotteiden menekinedistämiskampanjoita jatketaan tulevaisuudessa 
kolmansissa maissa; korostaa, että johdonmukainen kauppapolitiikka on ratkaisevan 

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 17. joulukuuta 2013, Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487).
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tärkeää, jotta voidaan välttää epäreilu kilpailu, joka aiheutuu siitä, että kolmansista 
maista tuodaan tuotteita, jotka eivät täytä eurooppalaisia normeja;

9. katsoo, että vuosikymmeniä jatkunut globalisaatio on johtanut teollisuuden 
vähenemiseen ja strategisten alojen, kuten elintarvike- ja terveysalan, toiminnan 
siirtymiseen EU:ssa ja maailmanlaajuisesti; korostaa, että covid-19-kriisi on 
muistuttanut erityisesti tarpeesta pohtia uudelleen talouden toimintaa ja sen vaikutuksia 
unionin päätöksentekoon; korostaa, että EU:n toimintapolitiikkaa pitää erityisesti 
uudistaa ja johdonmukaistaa; huomauttaa, että YMP:tä ja kauppapolitiikkaa on 
mukautettava EU:n elintarviketurvan parantamiseksi esimerkiksi palauttamalla kestävää 
maatalous- ja elintarviketuotantoa kaikkialle EU:hun;

10. toteaa, että eläintaudit, kuten afrikkalainen sikarutto, pienten märehtijäin rutto ja lumpy 
skin -tauti, ovat aiheuttaneet ja/tai aiheuttavat edelleen maatalouselintarvikealan pk-
yrityksille vakavia haittoja, jotka ovat johtaneet yritysten lakkauttamiseen, millä taas on 
ollut vakavia sosioekonomisia seurauksia paikallisille talouksille; kehottaa asiasta 
vastaavia viranomaisia varmistamaan tilanteesta kärsivien yritysten yhdenvertaisen 
kohtelun sekä toteuttamaan nopeita ja tasapuolisia toimia niiden tukemiseksi;

11. huomauttaa, että ”pellolta pöytään” -strategia vaikuttaa useimpiin viljelijöihin, joiden 
tilat ovat usein pieniä perheyrityksiä ja toimivat pienellä katteella; katsoo, että 
kaikentyyppinen maatalous voi hyötyä tästä strategiasta; korostaa, että strategia voi 
tarjota mahdollisuuksia paikallisille arvoketjuille, jotka koostuvat pienviljelijöistä ja 
elintarvikeyrityksistä; suhtautuu tässä yhteydessä myönteisesti komission aikomukseen 
laajentaa ja edistää kiertotalouteen perustuvia liiketoimintamalleja uusien 
liiketoimintamahdollisuuksien tarjoamiseksi muun muassa ruokajätteen hyödyntämisen 
alalla, ja kannattaa maatalouselintarvikealan pk-yrityksille räätälöityjä 
erityistoimenpiteitä; vaatii riittävää ja asianmukaista tukea siirtymiselle kestäviin 
käytäntöihin, myös rahoitusvälineiden avulla (erityisesti YMP:n, koheesiopolitiikan ja 
elvytyssuunnitelman puitteissa), ja korostaa, että olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
pieniin ja keskisuuriin maatiloihin sekä maatalous- ja elintarvikealan pk-yrityksiin, jotta 
niitä voidaan tukea investoimalla alueellisiin luonnonmukaisiin toimitusketjuihin ja 
jotta ne eivät joudu epäedulliseen asemaan tai kärsi hallinnollisesta rasitteesta strategian 
täytäntöönpanon vuoksi; katsoo, että on tärkeää tukea vahvemmin pk-yritysten tekemiä 
innovatiivisia investointeja, jotta niitä voidaan auttaa ekologisessa siirtymässä ja 
samalla parantaa niiden taloudellista selviytymiskykyä;

12. muistuttaa, että digitaalinen siirtymä on merkittävä haaste pk-yrityksille muun muassa 
maatalouselintarvikealalla; korostaa tarvetta edistää digitaalisten taitojen opetusta ja 
digitaalisen osaamisen parantamista sekä tarjota pk-yrityksille kestävään kehitykseen ja 
digitalisointiin liittyvää tukea ja neuvontaa; korostaa tarvetta lisätä 
laajakaistayhteyksien saatavuutta kaikilla maaseutualueilla ja syrjäisillä alueilla pk-
yritysten perustamisen helpottamiseksi ja täsmäviljelyn kaltaisten innovatiivisten 
tuotantomenetelmien edistämiseksi, koska pk-yritysten kilpailukyky on yhä enemmän 
sidoksissa digitaalisen infrastruktuurin ja digitaalisten palvelujen luotettavaan 
toimintaan; katsoo lisäksi, että pk-yritysstrategiassa on asetettava etusijalle digitaalisten 
perustaitojen tarjoaminen kaikille pk-yrityksille, jotka eivät toimi digitaalialalla, 
mukaan lukien tiedot niiden oikeuksista ja velvollisuuksista digitalisoinnin yhteydessä, 
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ja katsoo, että tämä tarve on erityisen akuutti aloilla, joilla pk-yritysten osuus on suuri ja 
joilla digitalisointi on vielä vähäistä; kehottaa siksi toteuttamaan kohdennettuja toimia, 
joilla tuetaan innovatiivisia pk-yrityksiä kestävien ja vihreän teknologian innovaatioiden 
tuottamisessa, ja korostaa, että on tärkeää kehittää maatalouselintarvikealalle 
räätälöityjä tekoälyteknologioita;

13. tukee komission jäsenvaltioille ja hankintaviranomaisille esittämää kehotusta jakaa 
suuret julkiset hankintasopimukset pienempiin osiin, koska tämän lähestymistavan 
avulla on mahdollista helpottaa maatalouselintarvikealan pk-yritysten osallistumista 
julkisiin hankintoihin ja siten osaltaan lyhentää ja monipuolistaa toimitusketjuja 
”pellolta pöytään” -strategian tavoitteiden mukaisesti; kehottaa antamaan viranomaisille 
ja pk-yrityksille enemmän ohjeistusta nykyisistä joustomahdollisuuksista sekä 
mukauttamaan julkisia hankintoja koskevia sääntöjä tätä tarkoitusta varten;

14. korostaa, että maaseutualueilla ja erityisesti syrjäisillä maaseutualueilla sijaitsevilla pk-
yrityksillä on usein erityiset ja haastavammat toimintaolosuhteet, kuten pienet 
paikalliset markkinat ja pitkä välimatka suurille markkinoille, vähemmän 
liikenneyhteyksiä ja huonot verkkoyhteydet sekä vähemmän koulutusmahdollisuuksia; 
korostaa, että maaseudun pk-yritysten markkinoiden kehittämistä, vientiä ja 
markkinointia varten tarvitaan asianmukaista politiikan suunnittelua ja tukea;

15. katsoo, että seuraavassa YMP:n uudistuksessa olisi pyrittävä määrätietoisesti 
yksinkertaistamaan hallinnollisia menettelyjä, koska byrokratia asettaa pienet ja 
keskisuuret tilat huomattavasti heikompaan asemaan suurempiin tiloihin verrattuna;

16. katsoo, että YMP:n uudistuksella olisi tarjottava tasapainoisempaa tukea pienille ja 
keskisuurille tiloille ja että perhetilamalli olisi asetettava etusijalle EU:n tuissa;

17. vaatii vahvaa YMP-budjettia, jolla vastataan uusiin vihreän kehityksen ohjelman 
haasteisiin, ja pyytää, että Next Generation EU -välineestä YMP:hen myönnetyissä 
määrärahoissa asetetaan etusijalle pk-yritysten tukeminen;

18. toteaa, että maatalouden alkutuotanto on hyvin hajanaista muihin elintarvikeketjun 
toimijoihin verrattuna, mikä heikentää pienviljelijöiden neuvotteluvoimaa, ja pitää 
tarpeellisena vahvistaa poikkeuksia ja mukautuksia EU:n kilpailusääntöihin 
maatalousalalla, jotta eri toimijoiden välille saadaan parempi tasapaino; suhtautuu 
myönteisesti hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä koskevaan uuteen lainsäädäntöön3 
ja toteaa, että se on ensimmäinen tärkeä askel kohti sääntöjen yhdenmukaistamista EU:n 
tasolla, mikä parantaisi pk-yritysten neuvotteluvoimaa maatalouselintarvikealalla, mutta 
pitää valitettavana, että tappiollinen myynti ei kuulu direktiivin soveltamisalaan; 
korostaa, että EU:n ja kansallisten viranomaisten on tehostettava toimiaan pk-yritysten 
suojelemiseksi epäreiluilta markkinakäytännöiltä, jotka voivat olla seurausta määräävän 
markkina-aseman väärinkäytöstä, olipa kyse sitten suurista toimittajista, jalostajista tai 

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/633, annettu 17. huhtikuuta 2019, hyvän kauppatavan 
vastaisista käytännöistä yritysten välisissä suhteissa maataloustuote- ja elintarvikeketjussa (EUVL L 111, 
25.4.2019, s. 59).
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asiakkaista; kehottaa soveltamaan tiukemmin maksuviivästysdirektiiviä4 ja kehottaa 
komissiota parantamaan seurantaa ja täytäntöönpanon valvontaa;

19. kannattaa vahvasti ”pienet ensin” -periaatteen ja pk-yritystestin soveltamista kaikissa 
lainsäädäntöehdotuksissa ja erityisesti, kun räätälöidään maaseudun pk-yritysten 
kannalta merkityksellisiä toimenpiteitä uusien ”pellolta pöytään” -strategian ja 
biodiversiteettistrategian puitteissa, ja pyytää siksi komissiota tekemään asianmukaiset 
vaikutustenarvioinnit;

20. katsoo, että Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) 
myönnettävä tuki on hyvin tärkeää maatiloille ja maatalouselintarvikealan pk-yrityksille 
ja että sitä voitaisiin kohdentaa maatiloille ja muille maaseutualueiden yrityksille, myös 
pk-yrityksille, kun tarkoituksena on varmistaa niiden toiminnan pitkän aikavälin 
kehittäminen ja monipuolistaminen sekä kestävyys yrityksen koko elinkaaren aikana; 
pitää myönteisenä päätöstä varata 2 prosenttia maaseuturahaston käyttämättömistä 
määrärahoista kriisitoimenpiteisiin, joilla voitaisiin pelastaa pandemian seurauksista 
eniten kärsineet pk-yritykset;

21. huomauttaa, että monet EU:n maaseutualueet ovat myös alueita, joilla tuotetaan 
korkealaatuisia maataloustuotteita ja elintarvikkeita; korostaa osuuskuntien merkitystä 
maatalouselintarvikealalla ja niiden maaseutualueille tarjoamaa sosiaalista lisäarvoa; 
korostaa pk-yritysten merkitystä maatilamatkailun alalla sekä niiden roolia työpaikkojen 
tarjoamisessa ja sitä kautta elinvoimaisten maaseutualueiden varmistamisessa; pyytää 
siksi tukemaan näitä pk-yrityksiä, jotka ovat usein perheyrityksiä, ja erityisesti 
laajakaistayhteyksien saatavuutta, jotta voidaan edistää niiden tuotteiden menekkiä 
sisämarkkinoilla, ja tarvittaessa puuttumaan kaupan esteisiin kolmansissa maissa; 
kehottaa tarvittaessa kehittämään EU:lle sähköisen tuotemerkinnän, jolla kuluttajille 
tarjotaan verkossa nykyaikainen ja digitaalinen luettelo ainesosista ja ravintosisältöä 
koskevaa tietoa; korostaa, että sellaisen ajatuksen edistäminen, että toimintaa 
monipuolistetaan esimerkiksi maatilamatkailun tai suoramarkkinoinnin, 
sosiaalipalvelujen tai muun tiloilla tapahtuvan toiminnan avulla, on tärkeä pohja 
yritystoiminnalle ja sillä autetaan varmistamaan maatiloille riittävät tulot;

22. kehottaa komissiota varmistamaan, että maksuviivästysdirektiivi ja direktiivi 
epäterveistä kaupan käytännöistä pannaan täytäntöön täysimääräisesti ja 
yhdenmukaisesti, jotta voidaan parantaa koko elintarvikeketjun toimintaa EU:n 
sisämarkkinoilla ja vahvistaa maatilojen, osuuskuntien ja maatalouselintarvikealan pk-
yritysten neuvotteluasemaa;

23. kehottaa paikallisia, alueellisia ja kansallisia viranomaisia tukemaan ja kannustamaan 
erityisesti pk-yrityksiä käyttämään maatalouselintarvikkeita koskevia EU:n ja/tai 
kansallisia ja alueellisia laatujärjestelmiä keinona luoda työpaikkoja ja säilyttää 
perinteiset tuotantotavat ja ruokaperinteet;

24. pitää valitettavana, että komission maaseudun kehittämistä koskevan asetuksen 

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/7/EU, annettu 16. helmikuuta 2011, kaupallisissa toimissa 
tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta (EUVL L 48, 23.2.2011, s. 1).
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puitteissa ehdottamat uudet säännökset, joilla autetaan viljelijöitä selviytymään kriisistä, 
syrjivät maita, joilla ei ole varoja jäljellä ohjelmakauden lopussa, ja että tämä 
epätasapainoinen tilanne saattaa johtaa kilpailun vääristymiseen jäsenvaltioiden välillä;

25. palauttaa mieliin, että joistakin aloista, kuten mehiläishoidosta, vastaavat suurimmaksi 
osaksi mikro- tai pk-yritykset, joilla ei ole vastaavaa maksuvalmiutta kuin suuremmilla 
yrityksillä, mikä puolestaan vaikeuttaa lainojen tai muiden senkaltaisten 
rahoitusvälineiden saamista yrityksen kasvattamista tai kehittämistä varten; toteaa, että 
esimerkiksi hintapaine ja kasvinsuojeluaineiden hallitsematon tai liiallinen käyttö 
joillakin alueilla ovat aiheuttaneet tuhoisia taloudellisia seurauksia mehiläishoitajille ja 
pk-yrityksille, joiden liiketoiminta on heistä riippuvaista;

26. katsoo, että yleishyödyllisten palvelujen laadun parantaminen on yhtä tärkeää 
maaseutualueilla kuin kaupunkialueilla; korostaa, että jokapäiväiseen elämään liittyvät 
palvelut, kuten lastenhoito, vanhustenhoito, terveydenhuolto ja koulut, johtavat 
elintason paranemiseen maaseutualueilla ja minimoivat maaseudun väestökatoa;

27. huomauttaa, että vain 11 prosenttia EU:n maatiloista on alle 40-vuotiaiden hoidossa, ja 
että suurin osa maatiloista on pk-yrityksiä; pitää myönteisinä olemassa olevia nuorille 
viljelijöille suunnattuja tukitoimia, kuten nuorten viljelijöiden tukea; toteaa kuitenkin, 
että heikko tiedonkulku ja hallinnolliset rasitteet voivat johtaa siihen, että nuoret 
viljelijät jäävät EU:n tukien ulkopuolelle; kehottaa siksi toteuttamaan nuorille 
viljelijöille kohdennettuja lisätoimenpiteitä; kehottaa tukemaan parempaa osaamisen 
siirtoa maanviljelijöiden eri sukupolvien välillä sekä maatalousalan 
sukupolvenvaihdoksia;

28. kehottaa tukemaan työ- ja yksityiselämän tasapainottamista koskevia aloitteita, jotta 
voidaan ottaa huomioon viljelijäperheiden tarpeet ja varmistaa asianmukaiset 
toimenpiteet, kuten vanhempainloma ja korvaavien työntekijöiden saatavuus 
sairaustapauksissa;

29. toteaa, että tehokkaiden bioenergian osaamiskeskusten kehittäminen on ratkaisevan 
tärkeää, jotta voidaan vastata riittävällä tavalla tarpeeseen löytää ratkaisuja 
ilmastonmuutokseen ja näin mahdollistaa siirtyminen hiilineutraaliin maatalouteen 
vuoteen 2050 mennessä yhtenä vihreän kehityksen ohjelman pilareista;

30. korostaa, että liikenteen ja rakennusten käyttöön tarkoitettu maa- ja metsätaloudesta 
peräisin oleva bioenergia on jo nyt nopein ja edullisin kehityskohde liikkumisen ja 
lämmityksen alalla ja että sen käyttöä voidaan tulevaisuudessa laajentaa nopeasti 
kohtuullisen kestävän käytön rajoissa ja maksimoida näin hiilidioksiditehokkuus; 
huomauttaa, että se edistäisi osaltaan alueellisen lisäarvon luomista ja 
hiilidioksidipäästöjen merkittävää vähentämistä;

31. kehottaa komissiota tukemaan yrittäjyyttä parantamalla maaseutualueiden 
liiketoimintaympäristöä toimenpiteillä, joilla edistetään kestävää kasvua, joustavan 
pienimuotoisen rahoituksen nopeaa saatavuutta (mukaan lukien yhteisvastuurahastot) ja 
laajakaistayhteyksien saatavuutta kaikkialla EU:ssa;

32. katsoo, että julkisiin hankintamenettelyihin olisi sisällytettävä säännöksiä, joiden 
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perusteella pk-yritykset ja erityisesti paikalliset pk-yritykset voivat osallistua 
tarjouskilpailuihin, sillä näin tuettaisiin lähituotteita;

33. painottaa, että on tärkeää tarjota monipuolista rahoitusta maatalousalan pk-yrityksille.
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