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JAVASLATOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
az alábbi javaslatokat:

– tekintettel a „Kkv-stratégia a fenntartható és digitális Európáért” című, 2020. március 
10-i bizottsági közleményre (COM(2020)0103),

– tekintettel a Bizottságnak „A „termelőtől a fogyasztóig” stratégia a méltányos, 
egészséges és környezetbarát élelmiszerrendszerért” című, 2020. május 20-i 
közleményére (COM(2020)0381),

– tekintettel a Bizottság „A 2030-ig tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégia” 
című, 2020. május 20-i közleményére (COM(2020)0380),

A. mivel Európa 25 millió kis- és középvállalkozása (kkv) mintegy 100 millió embert 
foglalkoztat, és Európa GDP-jének több mint felét adja; mivel ezek Európa társadalmi 
és gazdasági tartóoszlopai közé tartoznak, például a regionális fejlesztés, tervezés és 
kohézió szempontjából a vidéki térségekben és máshol;

B. mivel a Bizottság adatai szerint 2017-ben 22 000 mezőgazdasági termelőszövetkezet és 
289 000 élelmiszer- és italgyártó vállalat működött Európában, amelyek 90%-a kkv 
volt, és amelyek közül sok vidéki területen működik; mivel ezek a vállalatok 
létfontosságú szerepet játszanak a vidéki gazdaságban;

C. mivel az európai zöld megállapodás a mezőgazdasági termelőket és a vidéki területek 
más szereplőit érintő, mélyrehatóan átalakító politikák széles körét foglalja magában, 
többek között a „termelőtől a fogyasztóig” stratégiát, valamint a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos stratégiákat, amelyek sikeres végrehajtása nagymértékben függ attól, hogy a 
közös agrárpolitika (KAP) és a tagállamok stratégiai tervei mennyire vannak 
összhangban a stratégiák megfelelő céljaival; mivel a kkv-k kulcsszerepet játszanak a 
zöld megállapodás céljainak elérésében;

D. mivel a Covid19-válság rávilágított a kkv-k bizonytalan pénzügyi helyzetére, és 
közülük sokan nem fognak talpra állni a korlátozó intézkedések miatt, amelyek a 
szálloda- és vendéglátóiparba (a HoReCa-ágazatba) és a harmadik országokba irányuló 
értékesítésekre gyakorolták a legerősebb hatást;

E. mivel az egészségügyi válság a legsúlyosabban a kkv-kat sújtotta, és sokukat a piacról 
való kivonulásra kényszerített;

F. mivel az EU hagyományosan támogatja a családi gazdaságokat, amelyek jellemzően 
kkv-k, és továbbra is támogatni kívánja őket; mivel „a termelőtől a fogyasztóig” 
stratégia is az ilyen gazdaságokra is irányul;

1. üdvözli, hogy „a termelőtől a fogyasztóig” stratégia figyelembe veszi a kkv-k üzleti 
modell, méret, életkor és vállalkozói profil tekintetében fennálló sokféleségét; 
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hangsúlyozza, hogy a stratégiának figyelembe kell vennie a kkv-k által a működési 
területeikre vagy ágazataikra gyakorolt gazdasági és társadalmi hatást;

2. emlékeztet arra, hogy az élelmiszer-termelés és -feldolgozás olyan alapvető ágazat, 
amelyben a kkv-k igen fontos szerepet töltenek be, és hogy ez az ágazat 
kulcsfontosságú lesz a Covid19 utáni helyreállítási időszakban; kiemeli, hogy az 
európai zöld megállapodáson és a digitális átálláson alapuló fellendülés lehetőséget 
kínál a zöld és digitális transzformációk felgyorsítására és kihasználására; úgy véli, 
hogy a Covid19-világjárvány rávilágított a szociális gazdaságban működő 
vállalkozások, például a kis élelmiszer-forgalmazók fontosságára, valamint az 
egészségügy és a közlekedés területén tevékenykedők támogatásának szükségességére; 
úgy véli, hogy a világjárvány rávilágított arra is, hogy külön figyelmet kell fordítani a 
kkv-k által végzett agroturizmus támogatására a helyreállítási tervben elkülönített 
források révén annak érdekében, hogy segítsék és támogassák az agroturizmussal 
foglalkozó vállalkozásokat a válság hatásainak leküzdésében; e tekintetben 
hangsúlyozza, hogy a mezőgazdasági ágazatban működő kkv-k képesek alkalmazkodni 
a piaci igényekhez; rámutat a kijárási korlátozások idején a zöld sávok működésében 
tapasztalt hiányosságokra, amelyek a tagállamok közötti eljárások harmonizálásának 
hiányából adódtak, valamint ezen hiányosságoknak az agrár-élelmiszeripari kkv-ra 
gyakorolt negatív hatására, és hangsúlyozza, hogy meg kell előzni az egységes piac 
zavarait az áruellátás biztosítása érdekében; emlékeztet arra, hogy a jövőbeni 
munkaerőhiány elkerülése érdekében alapvető fontosságú az idénymunkások szabad 
mozgásának biztosítása ebben az ágazatban;

3. kiemeli, hogy a kkv-k a gazdasági fejlődés és a foglalkoztatás kulcsfontosságú elemei a 
vidéki térségekben, ahol a teljes foglalkoztatás mintegy 75 %-át adják1; hangsúlyozza, 
hogy a mezőgazdasági ágazat alapvető és rendszerszinten fontos ágazat az EU számára, 
és annak is kell maradnia, amely primer szektorként – amelyben a foglalkoztatás 
szorosan kapcsolódik a földterülethez, és nem alkalmas a delokalizációra – kiváló 
minőségű nyersanyagokat biztosít a szekunder szektor és az élelmiszeripar számára az 
európai fogyasztók érdekében; úgy véli, hogy a mikrovállalkozások és a kkv-k – a 
vidéki vállalkozások és a mezőgazdasági üzemek mellett – kulcsfontosságú szerepet 
játszanak a fenntartható regionális fejlődésben azáltal, hogy erőforrásaikat 
élelmiszertermelésre, valamint egyéb termékekre és szolgáltatásokra, többek között 
környezetvédelmi szolgáltatásokra fordítják; hangsúlyozza, hogy a diverzifikáció – 
például az agroturizmus, a direkt marketing, a szociális szolgáltatások vagy más, 
mezőgazdasági üzemeken alapuló tevékenységek révén történő – előmozdítása fontos 
vállalkozási alapot képez, amely kiegészíti a mezőgazdasági üzemek jövedelmét, és 
kiemeli, hogy az élelmiszer-ellátási láncban részt vevő kkv-k számára nyújtott képzés, 
innováció, hozzáférhető beruházások és kutatás-fejlesztés révén fokozni kell a 
vállalkozói szellem támogatását;

4. üdvözli a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy a megoldásokat úgy alakítsa ki, hogy 
segítse az élelmiszer-feldolgozó kkv-kat, valamint a kiskereskedelmi és vendéglátóipari 

1 Az Európai Területi Tervezési Megfigyelő Hálózat (ESPON) 2018. január 31-i jelentése az európai régiókban 
és városokban működő kis- és középvállalkozásokról.
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kisvállalkozásokat új készségek és üzleti modellek kifejlesztésében, elkerülve 
ugyanakkor a további adminisztratív és költségterheket, valamint hogy az Enterprise 
Europe Network hálózaton keresztül tanácsadási szolgáltatásokat nyújtson az új „a 
termelőtől a fogyasztóig” stratégia keretében;

5. üdvözli a Bizottság által a Covid19-világjárvány súlyos következményei miatt adandó 
állami támogatásokhoz létrehozott ideiglenes keretrendszert, amely megnöveli az állami 
támogatások felső határát, lehetővé téve a tagállamok számára, hogy az egyéni 
gazdaságok számára akár 100 000 eurót, az élelmiszer-feldolgozó és -forgalmazó 
vállalkozások számára pedig akár 800 000 eurót juttassanak; üdvözli a vidékfejlesztési 
rendelet2 szerinti új ideiglenes intézkedést, amely lehetővé teszi az uniós tagállamok 
számára, hogy mezőgazdasági termelőnként akár 7 000 EUR, kkv-nként pedig akár 
50 000 EUR támogatást nyújtsanak; 

6. rámutat, hogy a mezőgazdasági termelést a munkaerő iránti változó kereslet jellemzi, és 
szezonális jellegű; hangsúlyozza, hogy a váratlan ingadozásokra való reagálás 
érdekében alaposan meg kell érteni a mezőgazdasági foglalkoztatást és költségeket;

7. hangsúlyozza, hogy az uniós mezőgazdasági üzemek vezetőinek csupán 30 %-a nő, és 
gyakran sokkal kisebb gazdasággal rendelkeznek, mint a férfiak; hangsúlyozza, hogy 
célzott intézkedések révén elő kell mozdítani és támogatni kell a női vállalkozókat a 
mezőgazdaságban, és támogatni kell a kkv-k sokszínűségét, tekintettel a szakképzett 
munkaerő hiányára és a női vállalkozók alulreprezentáltságára; úgy véli, hogy – többek 
között a vezetői készségek és szakértelem területén – a folyamatos oktatáshoz, 
képzéshez és továbbképzéshez való jobb hozzáférés döntő fontosságú a kkv-k számára, 
és magában kell foglalnia a megfelelő mentorálási, coaching, készségfejlesztő és 
továbbképzési rendszereket, különös tekintettel a potenciális női vállalkozókra, továbbá 
hogy ez elengedhetetlen a technológiai és innovációs lehetőségek megragadásához és a 
mezőgazdasági ágazat termelékenységének folyamatos optimalizálásához a fenntartható 
gazdaságban; szorgalmazza továbbá a vállalkozói kezdeményezések, készségek és 
kompetenciák támogatását, valamint a vidéki térségekben élő nők szakképzésének 
folyamatos és célzott előmozdítását;

8. úgy véli, hogy az EU és globális partnerei között kötött szabadkereskedelmi 
megállapodások nem veszélyeztethetik az uniós mezőgazdaság érzékeny ágazatait, 
hanem inkább lehetőséget kell kínálniuk a mezőgazdasági ágazatban működő kkv-k 
számára; rendkívül fontosnak tartja, hogy a Bizottság kerülje el az olyan intézkedéseket, 
amelyek gátolhatják a kkv-k versenyképességét vagy a szabad piac elvét, és hogy az 
egységes piacon belüli akadályok felszámolására összpontosítson az agrár-
élelmiszeripari ágazat rövid ellátási láncainak megerősítése és változatossá tétele 
érdekében; úgy véli, hogy erőfeszítéseket lehet tenni a kkv-k piaci részesedésének 
növelésére és új piacok kialakítására harmadik országokban, többek között párbeszéd, a 
bevált gyakorlatok kereskedelmi partnerekkel való cseréje és egy új információs portál 
révén, amennyiben azok nem akadályozzák az érintett felek élelmezésbiztonságát, és 

2 Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 487. o.).
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összhangban vannak a meglévő éghajlat-politikai kötelezettségvállalásokkal; 
ragaszkodik ahhoz, hogy a jövőben folytatódjanak az európai termékpromóciós 
kampányok a harmadik országokban; hangsúlyozza, hogy a következetes 
kereskedelempolitika alapvető fontosságú az olyan harmadik országokból importált 
termékek által támasztott tisztességtelen verseny elkerülése érdekében, amelyek nem 
felelnek meg az európai normáknak;

9. úgy véli, hogy a több évtizedes globalizáció az ipar leépülését és az olyan stratégiai 
ágazatok áthelyezését eredményezte, mint az élelmiszeripar és az egészségügy az Unión 
belül és világszerte; hangsúlyozza a Covid19-válság fontos tanulságait azzal 
kapcsolatban, hogy újra kell gondolni a gazdaság működését és ennek az uniós 
szakpolitikai döntéshozatalra gyakorolt hatásait; hangsúlyozza, hogy különösen szükség 
van az uniós szakpolitikák reformjára és összehangolására; rámutat, hogy a KAP-ot és a 
kereskedelempolitikát az uniós élelmezésbiztonság fokozása érdekében ki kell igazítani, 
például a fenntartható mezőgazdasági és élelmiszer-termelés Unió-szerte történő 
áthelyezése révén;

10. megjegyzi, hogy az olyan állatbetegségek, mint az afrikai sertéspestis, a kiskérődzők 
pestise, a bőrcsomósodáskór és más betegségek nagyon negatív hatást gyakoroltak 
és/vagy gyakorolnak az agrár-élelmiszeripari ágazatban működő kkv-kra, ami 
vállalkozások megszűnését okozza, ez pedig súlyos társadalmi-gazdasági 
következményekkel jár a helyi gazdaságokra nézve; felhívja a felelős közigazgatási 
szerveket, hogy biztosítsanak egyenlő bánásmódot, valamint gyors és méltányos választ 
és támogatást az érintett vállalkozások számára;

11. rámutat arra, hogy a „termelőtől a fogyasztóig” stratégia a legtöbb mezőgazdasági 
termelőt érinti, akik üzemei gyakran alacsony árréssel működő kis családi 
vállalkozások; úgy véli, hogy e stratégia a mezőgazdaság minden típusa számára 
előnyös lehet; hangsúlyozza, hogy e stratégia lehetőségeket teremthet a mezőgazdasági 
kistermelőkből és élelmiszeripari vállalkozásokból álló helyi értékláncok számára; 
üdvözli e tekintetben a Bizottság azon szándékát, hogy fokozza és támogassa a 
körforgásos üzleti modelleket annak érdekében, hogy új vállalkozási lehetőségeket 
teremtsenek, többek között az élelmiszer-hulladék felhasználása révén, és támogatja az 
agrár-élelmiszeripari kkv-kra szabott egyedi intézkedéseket; kéri, hogy biztosítsanak 
elegendő és megfelelő támogatást a fenntartható gyakorlatokra való átálláshoz, többek 
között pénzügyi eszközök révén (különösen a KAP, a kohéziós politika és a 
helyreállítási terv keretében), és hangsúlyozza, hogy különös figyelmet kell fordítani a 
mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazatban működő kis- és közepes méretű 
gazdaságokra és kkv-kra annak érdekében, hogy támogassák őket a regionalizált 
ökológiai ellátási láncokba való beruházásokban, és hogy ne kerüljenek hátrányos 
helyzetbe vagy adminisztratív szempontból túlterhelt helyzetbe a stratégia végrehajtása 
révén; úgy véli, hogy meg kell erősíteni a kkv-k által végrehajtott innovatív 
beruházások támogatását annak érdekében, hogy segítsék őket az ökológiai átállásban, 
fokozva egyben gazdasági ellenálló képességüket;

12. emlékeztet arra, hogy a digitális átállás komoly kérdés a kkv-k számára, az agrár-
élelmiszeripari ágazatban és máshol egyaránt; hangsúlyozza, hogy elő kell mozdítani a 
digitális képzést és készségfejlesztést, valamint támogatást és tanácsadást kell nyújtani a 
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kkv-k számára a fenntarthatóság és a digitalizálás tekintetében; hangsúlyozza, hogy a 
kkv-k létrehozásának megkönnyítése és az innovatív termelési módszerek, például a 
precíziós gazdálkodás előmozdítása érdekében valamennyi vidéki területen és 
peremterületen növelni kell a széles sávú kapcsolat elérhetőségét és az ahhoz való 
hozzáférést, mivel a kkv-k versenyképessége egyre inkább kapcsolódik a digitális 
infrastruktúra és szolgáltatások megbízható működéséhez; úgy véli továbbá, hogy a 
kkv-stratégián belül prioritásként kell kezelni az alapvető digitális készségek 
biztosítását valamennyi nem digitális kkv számára, beleértve a digitalizáláson belüli 
jogaikra és kötelezettségeikre vonatkozó tájékoztatást, és hogy ez különösen sürgető 
azokban az ágazatokban, amelyekben a kkv-k aránya magas, és amelyek még nincsenek 
előrehaladottan digitalizálva; ezért célzott intézkedésekre szólít fel az innovatív kkv-k 
támogatását illetően a fenntartható és környezetbarát technológiai innovációk 
megvalósításában, és hangsúlyozza az agrár-élelmiszeripari ágazatra szabott 
mesterségesintelligencia-technológiák kifejlesztésének fontosságát;

13. támogatja a Bizottság tagállamokhoz és ajánlatkérő szervekhez intézett azon felhívását, 
hogy a nagy közbeszerzési szerződéseket osszák kisebb részekre, tekintettel az e 
megközelítésben rejlő azon lehetőségre, hogy könnyebbé válik az agrár-élelmiszeripari 
kkv-k közbeszerzésben való részvétele, és ez hozzájárul az ellátási láncok 
lerövidítéséhez és diverzifikálásához, összhangban a „termelőtől a fogyasztóig” 
stratégia céljaival; több iránymutatást kér a hatóságok és a kkv-k számára a meglévő 
rugalmassági mechanizmusokkal és a közbeszerzési szabályok e célból történő 
kiigazításával kapcsolatban;

14. hangsúlyozza, hogy a vidéki térségekben – különösen a peremterületeken – működő 
kkv-k gyakran sajátos és nagyobb kihívást jelentő működési feltételekkel szembesülnek, 
mint például a helyi piacok kis mérete és a nagyobb piacok távoli elhelyezkedése, 
kevesebb közlekedési és rosszabb digitális összeköttetés, valamint kevesebb képzési 
lehetőség; hangsúlyozza, hogy megfelelő szakpolitikai tervezésre és támogatásra van 
szükség a vidéki kkv-k piacfejlesztése, exportja és marketingje tekintetében;

15. úgy véli, hogy a KAP következő reformjának határozottan törekednie kell az 
adminisztratív eljárások egyszerűsítésére, mivel a bürokrácia jelentősen növeli a kis- és 
közepes méretű gazdaságok hátrányait a nagyobbakhoz képest;

16. úgy véli, hogy a KAP reformjának kiegyensúlyozottabb támogatást kell nyújtania a kis- 
és közepes méretű gazdaságok számára, és hogy az uniós támogatásnak előnyben kell 
részesítenie a családi gazdaság modelljét;

17. olyan erős KAP-költségvetésre szólít fel, amely megfelel az új zöld megállapodással 
kapcsolatos kihívásoknak, és kéri, hogy az Európai Uniós Helyreállítási Eszköz KAP 
számára biztosított előirányzatai részesítsék előnyben a kis- és középvállalkozások 
támogatását;

18. megjegyzi, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelés az élelmiszerlánc más 
szereplőihez képest nagymértékben széttagolt, ami hátrányosan érinti a mezőgazdasági 
kistermelők alkupozícióját, és ezért szükségesnek tartja a mezőgazdasági ágazatra 
vonatkozó uniós versenyszabályok eltéréseinek és kiigazításainak megerősítését a 
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különböző szereplők közötti jobb egyensúly megteremtése érdekében; üdvözli a 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló új jogszabályt3, és elismeri, hogy ez 
az első fontos lépés a szabályok uniós szintű harmonizációja felé, ami előnyös lenne a 
kkv-k alkupozíciója számára az agrár-élelmiszeripari ágazatban, ugyanakkor sajnálja, 
hogy a veszteséges értékesítések nem tartoznak az uniós irányelv hatálya alá; 
hangsúlyozza, hogy az EU-nak és a nemzeti hatóságoknak fokozniuk kell 
erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy megvédjék a kkv-kat a piaci erőfölénnyel való 
visszaélésből eredő tisztességtelen piaci gyakorlatoktól, függetlenül attól, hogy nagy 
beszállítókról, feldolgozókról vagy ügyfelekről van-e szó, és felszólít a késedelmes 
fizetésekről szóló irányelv4 szigorúbb alkalmazására, valamint sürgeti a Bizottságot, 
hogy javítsa a nyomon követést és a végrehajtást;

19. határozottan támogatja az „gondolkozz először kicsiben” elv/kkv-teszt alkalmazását 
valamennyi jogalkotási javaslatban, és különösen a vidéki kkv-kra vonatkozó 
intézkedések testre szabásában a „termelőtől a fogyasztóig” és a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos új stratégiákban, és ezért kéri, hogy a Bizottság végezzen megfelelő 
hatásvizsgálatokat;

20. úgy véli, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) keretében 
nyújtott támogatás nagyon fontos az agrár-élelmiszeripari ágazatban működő 
gazdaságok és kkv-k számára, és a vidéki térségekben működő mezőgazdasági 
üzemekre és más vállalkozásokra – köztük a kkv-kra – lehetne fordítani annak 
érdekében, hogy biztosítsák a hosszú távú fejlesztést, diverzifikálást, és 
fenntarthatóságot a vállalkozások teljes életciklusa során; üdvözli azt a döntést, hogy a 
fel nem használt EMVA-előirányzatok 2 %-át olyan válságintézkedésekre különítsék el, 
amelyek megmenthetik a világjárvány kitörése által leginkább sújtott kkv-kat;

21. felhívja a figyelmet, hogy az EU számos vidéki térsége olyan övezet, ahol kiváló 
minőségű mezőgazdasági termékeket és élelmiszereket állítanak elő; hangsúlyozza a 
szövetkezetek fontosságát az agrár-élelmiszeripari ágazatokban, valamint társadalmi 
hozzáadott értéküket a vidéki területeken; hangsúlyozza a kkv-k agroturizmusban 
betöltött jelentőségét, valamint a munkahelyteremtés révén a dinamikus vidéki területek 
biztosításában betöltött szerepüket; ezért kéri e kkv-k – gyakran családi vállalkozások – 
támogatását, különösen a széles sávú hozzáférés és az összeköttetés tekintetében annak 
érdekében, hogy támogassuk termékeik promócióját az egységes piacon és adott esetben 
segítsük őket a harmadik országokbeli kereskedelmi akadályok leküzdésében; felszólít 
adott esetben egy uniós e-címke kidolgozására, amely az online vásárló fogyasztók 
számára biztosítja az összetevők és a tápérték korszerű és digitális listáját; 
hangsúlyozza, hogy a diverzifikálás koncepciójának pl. agroturizmus vagy közvetlen 
értékesítés, szociális szolgáltatások vagy más, mezőgazdasági üzemeken alapuló 
tevékenységek révén történő előmozdítása fontos vállalkozási alapot képez, és segíthet 

3 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/633 irányelve (2019. április 17.) a mezőgazdasági és élelmiszer-
ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen piaci gyakorlatokról (HL L 
111., 2019.4.25., 59. o.)
4 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/7/EU irányelve (2011. február 16.) a kereskedelmi ügyletekhez 
kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről (HL L 48., 2011.2.23., 1. o.).
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abban, hogy biztosított legyen a mezőgazdasági vállalkozások megfelelő jövedelme;

22. felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa a késedelmes fizetésekről szóló irányelv, 
valamint a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv teljes körű és 
egységes végrehajtását az uniós egységes piacon belüli teljes élelmiszer-ellátási lánc 
működésének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek, szövetkezetek és agrár-
élelmiszeripari kkv-k alkupozíciójának megerősítése érdekében;

23. sürgeti a helyi, regionális és nemzeti hatóságokat, hogy támogassák és ösztönözzék az 
agrár-élelmiszeripari uniós és/vagy nemzeti és regionális minőségrendszerek 
alkalmazását, különösen a kkv-k körében, a munkahelyteremtés, valamint a 
hagyományos termelési gyakorlatok és a gasztronómiai örökség megőrzésének 
eszközeként;

24. sajnálja, hogy a Bizottság által a vidékfejlesztési rendelettel összefüggésben a 
mezőgazdasági termelők válságból való kilábalása érdekében javasolt új rendelkezések 
diszkriminatívak azokkal az országokkal szemben, amelyek e programozási időszak 
végén nem rendelkeznek pénzeszközökkel, és ez a kiegyensúlyozatlan helyzet a 
tagállamok közötti verseny torzulásához vezethet;

25. emlékeztet arra, hogy egyes ágazatokat, mint például a méhészetet, főként 
mikrovállalkozások vagy kkv-k irányítanak, amelyek nem rendelkeznek ugyanolyan 
pénzügyi likviditással, mint a nagyobb vállalkozások, ami megnehezíti a növekedés 
vagy fejlődés érdekében hitelhez vagy más hasonló pénzügyi eszközhöz való jutásukat; 
megjegyzi, hogy az olyan tényezők, mint az árak által gyakorolt nyomás, vagy a 
növényvédő szerek ellenőrizetlen vagy túlzott használata egyes régiókban pusztító 
gazdasági hatást fejtettek ki a méhészekre és a tőlük függő kkv-kra;

26. úgy véli, hogy az általános érdekű szolgáltatások és létesítmények minőségének javítása 
ugyanolyan fontos a vidéki területeken, mint a városi területeken; hangsúlyozza, hogy 
az ilyen, a mindennapi életet szolgáló szolgáltatások, mint például a gyermekgondozás, 
az idősgondozás, az egészségügyi ellátás és az iskolák, jobb életszínvonalat 
eredményeznek a vidéki területeken, és minimálisra csökkentik a vidék 
elnéptelenedését;

27. rámutat, hogy az uniós mezőgazdasági üzemeknek – főként a kkv-knak – csupán 11 %-
át működtetik 40 év alatti személyek; elismerését fejezi ki a fiatal mezőgazdasági 
termelők támogatását célzó, meglévő intézkedésekért, például a fiatal mezőgazdasági 
termelőknek nyújtott támogatásért (YFP); megjegyzi azonban, hogy az információ 
gyenge áramlása és az adminisztratív terhek ahhoz vezethetnek, hogy a fiatal 
mezőgazdasági termelők elesnek az uniós támogatásoktól; ezért további célzott 
intézkedéseket kér a fiatal mezőgazdasági termelők számára; sürgeti a mezőgazdasági 
termelők generációi közötti jobb tudásátadás és a mezőgazdasági generációs megújulás 
támogatását;

28. felszólít a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtését célzó 
kezdeményezések támogatására a gazdálkodó családok szükségleteinek 
figyelembevétele, és megfelelő intézkedések, például szülői szabadság vagy betegség 
esetén helyettesítő munkavállalók biztosítása érdekében;
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29. megjegyzi, hogy a hatékony bioenergia-kompetenciaközpontok kialakítása 
kulcsfontosságú az éghajlatváltozással kapcsolatos megoldások iránti igény megfelelő 
kezeléséhez, ezért lehetővé teheti, hogy a szén-dioxid-semleges mezőgazdaságra való 
áttérés 2050-ig a zöld megállapodás egyik pillérévé váljon;

30. hangsúlyozza, hogy a mezőgazdaságból és az erdőgazdálkodásból származó, mobil és 
helyhez kötött felhasználásra szánt bioenergia már most is a lehető leggyorsabb és 
legolcsóbb fejlesztés a mobilitási és fűtési ágazatban, és a jövőben – észszerű 
fenntartható korlátok között, maximális szén-dioxid-hatékonyság mellett – gyorsan 
bővíthető; rámutat, hogy ez még inkább hozzájárulna a regionális hozzáadott érték 
létrehozásához és a szén-dioxid-kibocsátás jelentős csökkentéséhez;

31. felhívja a Bizottságot, hogy támogassa a vállalkozói szellemet a vidéki területek üzleti 
környezetének javítása révén, olyan intézkedésekkel, amelyek Unió-szerte előmozdítják 
a fenntartható növekedést, a rugalmas, kis összegű finanszírozáshoz való gyors 
hozzáférést (beleértve a szolidaritási megtakarításokat) és a széles sávú internethez való 
hozzáférést;

32. úgy véli, hogy a közbeszerzési eljárásokba olyan rendelkezéseket kell beépíteni (ezáltal 
támogatva az alacsony és a nulla kilométeres termékeket), amelyek lehetővé teszik a 
kkv-k, különösen a helyi kkv-k számára az ajánlati felhívásokban való részvételt;

33. hangsúlyozza a kkv-k diverzifikált finanszírozásának fontosságát a mezőgazdasági 
ágazatban.
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