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

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2020/2131(INI)

24.9.2020

OPINIA
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie nowej strategii dla europejskich MŚP
(2020/2131(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Pina Picierno



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

PL

PA_NonLeg



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

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

– uwzględniając komunikat Komisji z 10 marca 2020 r. pt. „Strategia MŚP na rzecz 
zrównoważonej i cyfrowej Europy” (COM(2020)0103),

– uwzględniając komunikat Komisji z 20 maja 2020 r. pt. „Strategia od pola do stołu na 
rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu 
żywnościowego” (COM(2020)0381),

– uwzględniając komunikat Komisji z 20 maja 2020 r. pt. „Unijna strategia na rzecz 
bioróżnorodności 2030” (COM(2020)0380),

A. mając na uwadze, że 25 mln małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Europie 
zatrudnia ok. 100 mln ludzi i wytwarza ponad połowę europejskiego PKB; mając na 
uwadze, że przedsiębiorstwa te są kluczowymi podmiotami europejskiego krajobrazu 
społeczno-gospodarczego, np. dlatego, że przyczyniają się do atrakcyjności i 
zagospodarowania terytoriów i spójności terytorialnej, także na obszarach wiejskich;

B. mając na uwadze, że według danych Komisji w 2017 r. w Europie funkcjonowały 
22 000 spółdzielni rolniczych, a branża spożywcza liczyła 289 000 przedsiębiorstw, zaś 
90 % tych spółdzielni i przedsiębiorstw stanowiły MŚP, często działające na obszarach 
wiejskich; mając na uwadze, że przedsiębiorstwa te odgrywają zasadniczą rolę w 
gospodarce obszarów wiejskich;

C. mając na uwadze, że Europejski Zielony Ład obejmuje szeroki wachlarz strategii o 
wysoce transformacyjnym wpływie na rolników i inne podmioty prowadzące 
działalność na obszarach wiejskich, w tym strategię „od pola do stołu”, a także strategie 
na rzecz różnorodności biologicznej, których skuteczne wdrożenie będzie w dużej 
mierze zależało od spójności wspólnej polityki rolnej (WPR) i planów strategicznych 
państw członkowskich z odnośnymi celami ujętymi w tych strategiach; mając na 
uwadze, że MŚP odgrywają kluczową rolę w osiąganiu celów Zielonego Ładu;

D. mając na uwadze, że kryzys związany z COVID-19 uwydatnia niestabilną sytuację 
finansową MŚP, ponieważ wiele z nich nie zdoła przetrwać skutków kryzysu ze 
względu na środki izolacji, które wywarły największy wpływ na sprzedaż do sektora 
hotelarsko-restauracyjno-cateringowego i państw trzecich;

E. mając na uwadze, że MŚP najboleśniej odczuły skutki kryzysu zdrowotnego, który 
zmusił wiele z nich do zaprzestania działalności;

F. mając na uwadze, że UE tradycyjnie wspiera rodzinne gospodarstwa rolne, które są 
zazwyczaj MŚP, i chciałaby nadal je wspierać; mając na uwadze, że strategia „od pola 
do stołu” jest również skierowana do takich gospodarstw;
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1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w strategii „od pola do stołu” uwzględniono 
różnorodność MŚP pod względem modeli biznesowych, wielkości, okresu obecności na 
rynku i profilu przedsiębiorstwa; podkreśla, że w strategii należy uwzględnić ich wpływ 
gospodarczy i społeczny na obszary lub sektory, w których prowadzą działalność;

2. przypomina, że produkcja i przetwórstwo żywności to niezwykle istotny sektor, w 
którym MŚP odgrywają bardzo dużą rolę, i że sektor ten będzie miał kluczowe 
znaczenie w okresie odbudowy po pandemii COVID-19; podkreśla, że odbudowa w 
oparciu o Europejski Zielony Ład i transformację cyfrową stanowi okazję do 
przyspieszenia i wykorzystania ekologicznej i cyfrowej transformacji; uważa, że 
pandemia COVID-19 uwidoczniła potrzebę istnienia przedsiębiorstw gospodarki 
społecznej, takich jak dystrybutorzy żywności na niewielką skalę, oraz wsparcia 
przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze opieki zdrowotnej i sektorze 
transportu; wyraża przekonanie, że pandemia uwypukliła również potrzebę zwrócenia 
szczególnej uwagi na wspieranie działalności agroturystycznej prowadzonej przez MŚP, 
przez przyznawanie im specjalnych środków finansowych w ramach planów obudowy, 
tak by pomagać przedsiębiorstwom agroturystycznym i wspierać je w przezwyciężaniu 
skutków kryzysu; w tym kontekście podkreśla zdolność MŚP z sektora rolnego do 
dostosowania się do potrzeb rynku; zwraca uwagę na niedociągnięcia 
w funkcjonowaniu uprzywilejowanych korytarzy w okresie izolacji ze względu na brak 
harmonizacji procedur między państwami członkowskimi oraz na wynikający z tego 
negatywny wpływ na wiele MŚP z sektora rolno-spożywczego, a także podkreśla 
potrzebę zapobiegania zakłóceniom na jednolitym rynku, by zapewnić dostawy 
towarów; przypomina o zasadniczym znaczeniu zadbania o swobodny przepływ 
pracowników sezonowych w tym sektorze, by uniknąć niedoboru rąk do pracy w 
przyszłości;

3. podkreśla, że MŚP stanowią kluczowe elementy rozwoju gospodarczego i zatrudnienia 
na obszarach wiejskich, gdzie zapewniają ok. 75 % wszystkich miejsc pracy1; 
podkreśla, że dla UE rolnictwo jest i winno pozostać podstawowym i ważnym 
ustrojowo sektorem, który jako branża surowcowa, gdzie zatrudnienie jest silnie 
powiązane z ziemią i nie nadaje się do przeniesienia do innej lokalizacji, dostarcza 
wysokiej jakości surowców dla sektorów przetwórczych i branży spożywczej na rzecz 
europejskich konsumentów; uważa, że mikroprzedsiębiorstwa i MSP wraz z 
przedsiębiorstwami na obszarach wiejskich i gospodarstwami rolnymi odgrywają 
zasadniczą rolę w zrównoważonym rozwoju regionalnym przez zastosowanie zasobów 
własnych w produkcji żywności oraz innych towarów i usług, w tym usług 
ekosystemowych; podkreśla, że promowanie dywersyfikacji, na przykład przez 
agroturystykę, bezpośrednie wprowadzanie produktów do obrotu, usługi społeczne lub 
inną działalność w oparciu o gospodarstwa rolne stanowi istotną podstawę działalności 
gospodarczej, która uzupełnia dochody z gospodarstw rolnych, oraz podkreśla potrzebę 
intensyfikacji wsparcia przedsiębiorczości przez szkolenia, innowacje, dostępne 
inwestycje oraz BiR dla MŚP działających w łańcuchu dostaw żywności;

1 Sprawozdanie Europejskiej Sieci Obserwacyjnej Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej (ESPON) z 
31 stycznia 2018 r. w sprawie małych i średnich przedsiębiorstw w regionach i miastach europejskich.
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4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja zamierza opracować dostosowane 
rozwiązania, aby pomóc przetwórcom żywności będącym MŚP oraz małym 
przedsiębiorstwom detalicznym i podmiotom świadczącym usługi gastronomiczne w 
rozwijaniu nowych umiejętności i modeli biznesowych, przy jednoczesnym unikaniu 
dodatkowych obciążeń administracyjnych i kosztów, oraz świadczyć usługi doradcze za 
pośrednictwem Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości w ramach nowej strategii „od pola 
do stołu”;

5. z zadowoleniem przyjmuje tymczasowe ramy pomocy państwa ogłoszone przez 
Komisję wobec poważnych konsekwencji pandemii COVID-19, oznaczające 
podwyższenie limitów pomocy państwa i umożliwiające państwom członkowskim 
przyznawanie do 100 tys. EUR na gospodarstwo rolne oraz do 800 tys. EUR na 
przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie przetwarzania żywności i 
wprowadzania jej do obrotu; z zadowoleniem przyjmuje nowy tymczasowy środek w 
ramach rozporządzenia o rozwoju obszarów wiejskich2, umożliwiający państwom 
członkowskim UE udzielanie wsparcia w kwocie do 7 tys. EUR na rolnika i 50 tys. 
EUR na MŚP; 

6. zwraca uwagę, że produkcja rolna charakteryzuje się zmiennym zapotrzebowaniem na 
siłę roboczą i sezonowością; podkreśla, że gruntowne zrozumienie zatrudnienia i 
kosztów w rolnictwie jest niezbędne do reagowania na nieoczekiwane wahania;

7. podkreśla, że kobiety stanowią jedynie 30 % osób zarządzających gospodarstwami 
rolnymi w UE i że często gospodarstwa zarządzane przez kobiety są znacznie mniejsze 
od tych zarządzanych przez mężczyzn; podkreśla potrzebę promowania i wspierania 
przedsiębiorczości kobiet w rolnictwie przez ukierunkowane działania oraz wspierania 
różnorodności wśród MŚP w kontekście niedoboru wykwalifikowanych pracowników i 
mniejszej obecności kobiet w przedsiębiorczości; uważa, że poprawiony dostęp do 
nieprzerwanego kształcenia, szkolenia oraz dalszego szkolenia, w tym w zakresie 
umiejętności zarządczych i wiedzy eksperckiej, ma zasadnicze znaczenie dla MŚP 
i powinno obejmować odpowiednie programy mentorskie, coachingowe, systemy 
zdobywania i poszerzania kwalifikacji, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych 
kobiet-przedsiębiorców, oraz ma zasadnicze znaczenie dla skorzystania z możliwości 
stwarzanych przez technologie i innowacje oraz stałego optymalizowania wydajności w 
rolnictwie jako branży zrównoważonej gospodarki; ponadto apeluje o wspieranie 
przedsiębiorczości, zdolności i umiejętności oraz o stałe i ukierunkowane promowanie 
kształcenia i szkolenia zawodowego kobiet na obszarach wiejskich;

8. uważa, że umowy o wolnym handlu zawierane przez UE ze światowymi partnerami nie 
powinny zagrażać wrażliwym branżom rolnym UE, lecz powinny stanowić szansę dla 
MŚP z sektora rolnictwa; uważa, że jest niezwykle ważne, by Komisja unikała środków, 
które mogą położyć się cieniem na konkurencyjności MSP lub na zasadzie wolnego 
rynku i by skupiła się na zniesieniu barier na jednolitym rynku w celu wzmocnienia, i 
zróżnicowania krótkich łańcuchów dostaw w sektorze rolno-spożywczym; uważa, że 

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487).
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wysiłki na rzecz poprawy udziału MSP w rynku oraz rozwinięcia nowych rynków zbytu 
w krajach trzecich, w tym przez dialog, wymianę najlepszych sposobów postępowania z 
partnerami handlowymi i nowy portal informacyjny, można podjąć tam, gdzie nie 
działają one na szkodę bezpieczeństwa dostaw żywności zaangażowanych stron i są 
spójne z bieżącymi zobowiązaniami klimatycznymi; nalega na kontynuację kampanii 
promujących europejskie produkty w krajach trzecich w przyszłości; podkreśla, że 
spójna polityka handlowa ma zasadnicze znaczenie w unikaniu nieuczciwej konkurencji 
ze strony importowanych z krajów trzecich produktów, które nie spełniają europejskich 
norm;

9. jest zdania, że rozwijająca się od kilkudziesięciu lat globalizacja doprowadziła do 
deindustrializacji i delokalizacji w sektorach o strategicznym znaczeniu, takich jak 
branża spożywcza i sektor ochrony zdrowia, w UE oraz na świecie; podkreśla, że 
kryzys związany z pandemią COVID-19 przypomniał o znaczeniu ponownego 
przemyślenia sposobu działania gospodarki i jego wpływu na kierunki polityki UE; 
podkreśla szczególną potrzebę zreformowania kierunków polityki UE i ich 
uszeregowania; uważa, że należy dostosować WPR i politykę handlową, aby wzmocnić 
bezpieczeństwo żywnościowe UE, na przykład przez przeniesienie produkcji rolnej i 
spożywczej o zrównoważonym charakterze w całej UE;

10. zwraca uwagę, że choroby zwierząt, takie jak afrykański pomór świń, pomór małych 
przeżuwaczy, choroba guzowatej skóry bydła i inne choroby, wywarły lub nadal 
wywierają bardzo negatywny wpływ na MŚP z sektora rolno-spożywczego i 
doprowadziły do likwidacji przedsiębiorstw, co ma bardzo poważne skutki społeczno-
gospodarcze dla gospodarek lokalnych; wzywa właściwe organy do zapewnienia 
przedsiębiorstwom, których to dotyczy, równego traktowania, szybkiej i uczciwej 
reakcji oraz wsparcia;

11. zwraca uwagę, że strategia „od pola do stołu” będzie miała wpływ na większość 
rolników, którzy często prowadzą małe przedsiębiorstwa rodzinne o niskich marżach; 
uważa, że każdy rodzaj działalności rolnej może skorzystać z tej strategii; zaznacza, że 
strategia ta może stworzyć możliwości dla lokalnych łańcuchów wartości obejmujących 
małe gospodarstwa rolne i przedsiębiorstwa wytwarzające artykuły spożywcze; w tym 
kontekście z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji dotyczący rozszerzenia i 
promowania modeli biznesowych o obiegu zamkniętym, aby zapewniać nowe 
możliwości rozwoju przedsiębiorczości, w tym przy wykorzystaniu odpadów 
żywnościowych, oraz popiera specjalne środki dopasowane do MŚP z sektora rolno-
spożywczego; wzywa do wystarczającego i adekwatnego wsparcia przejścia do 
zrównoważonej działalności, w tym przez instrumenty finansowe (w szczególności w 
ramach WPR, polityki spójności i planu odbudowy), oraz podkreśla, że należy zwrócić 
szczególną uwagę na małe i średnie gospodarstwa rolne i MŚP w sektorze rolnictwa i 
branży spożywczej, by wspierać je w inwestowaniu w regionalne ekologiczne łańcuchy 
dostaw oraz by nie znalazły się one w niekorzystnej sytuacji lub nie były nadmiernie 
obciążone administracyjnie ze względu na wdrażanie strategii; uważa, że należy 
zwiększyć wsparcie innowacyjnych inwestycji podejmowanych przez MŚP, aby pomóc 
im w ekologicznej transformacji przy jednoczesnym zwiększeniu ich odporności 
gospodarczej;
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12. przypomina, że transformacja cyfrowa stanowi znaczne wyzwanie dla europejskich 
MŚP, także w sektorze rolno-spożywczym; podkreśla potrzebę promowania szkoleń i 
poszerzania kwalifikacji w dziedzinie technologii cyfrowych, jak również wspierania 
MŚP i usług doradczych dla nich w zakresie zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji; 
podkreśla potrzebę zwiększenia dostępu do sieci szerokopasmowej na wszystkich 
obszarach wiejskich i we wszystkich regionach szczególnie oddalonych oraz 
udostępniania takich łącz, by ułatwić zakładanie MŚP i promować innowacyjne metody 
produkcji, takie jak rolnictwo precyzyjne, jako że konkurencyjność MŚP jest coraz 
ściślej związana z wiarygodnym funkcjonowaniem infrastruktury cyfrowej i usług 
cyfrowych; ponadto uważa, że strategia na rzecz MŚP powinna być ukierunkowana 
przede wszystkim na zadbanie o podstawowe umiejętności cyfrowe we wszystkich 
MŚP nienależących do sektora cyfrowego, w tym informacji o ich prawach i 
obowiązkach w ramach cyfryzacji, oraz że jest to szczególnie pilne w sektorach o 
wysokim odsetku MŚP i charakteryzujących się nadal niskim poziomem cyfryzacji; w 
związku z tym wzywa do podjęcia ukierunkowanych środków, by wspierać 
innowacyjne MŚP w realizacji zrównoważonych i ekologiczno-technologicznych 
innowacji, oraz podkreśla znaczenie rozwoju technologii sztucznej inteligencji 
dostosowanych do branży rolno-spożywczej;

13. popiera apel Komisji do państw członkowskich i instytucji zamawiających o dzielenie 
dużych zamówień publicznych na mniejsze części ze względu na potencjał takiego 
podejścia w ułatwianiu udziału MŚP z sektora rolno-spożywczego w zamówieniach 
publicznych, a tym samym przyczynienia się do skrócenia i zróżnicowania łańcuchów 
dostaw, zgodnie z celami strategii „od pola do stołu”; apeluje o udzielenie organom 
publicznym i MŚP szerszych wytycznych dotyczących obowiązujących zasad 
elastyczności oraz o dostosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych w 
tym celu;

14. podkreśla, że MŚP na obszarach wiejskich, w szczególności te mające siedzibę na 
szczególnie oddalonych obszarach wiejskich, często borykają się ze szczególnymi i 
trudniejszymi warunkami prowadzenia działalności, takimi jak małe rynki lokalne i 
oddalenie od dużych rynków, mniej połączeń komunikacyjnych i mniejsza łączność 
cyfrowa oraz mniej możliwości szkoleniowych; podkreśla potrzebę odpowiedniego 
kształtowania polityki i wsparcia MŚP z obszarów wiejskich w odniesieniu do rozwoju 
rynku oraz działalności eksportowej i związanej z obrotem handlowym;

15. uważa, że w ramach kolejnej reformy WPR należy zdecydowanie dążyć do 
uproszczenia procedur administracyjnych, ponieważ biurokracja sprawia, że małe i 
średnie gospodarstwa znajdują się w niekorzystnej sytuacji w porównaniu z większymi 
gospodarstwami;

16. jest zdania, że reforma WPR powinna zapewnić bardziej zrównoważone wsparcie 
małym i średnim gospodarstwom rolnym oraz że wsparcie ze strony UE powinno być 
ukierunkowane przede wszystkim na model rodzinnego gospodarstwa rolnego;

17. apeluje o pokaźny budżet WPR, odpowiadający wyzwaniom stawianym w nowym 
Zielonym Ładzie, i wnosi, by przydział środków w ramach instrumentu „New 
Generation EU” na rzecz WPR był przede wszystkim ukierunkowany na wsparcie 
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małych i średnich przedsiębiorstw;

18. zauważa, że podstawowa produkcja rolna jest wysoce rozdrobniona w porównaniu z 
innymi podmiotami łańcucha żywnościowego, co powoduje zmniejszenie siły 
przetargowej małych gospodarstw rolnych, w związku z czym stwierdza, że niezbędne 
jest wzmocnienie stosowanych przez Unię odstępstw od reguł konkurencji w sektorze 
rolnictwa i dostosowań do nich, aby zadbać o lepszą równowagę pomiędzy 
poszczególnymi podmiotami; z zadowoleniem przyjmuje nowe przepisy dotyczące 
nieuczciwych praktyk handlowych3 i uznaje, że jest to pierwszy historyczny krok w 
kierunku ujednolicenia przepisów na szczeblu UE mogący zwiększyć siłę przetargową 
MŚP w sektorze rolno-spożywczym, lecz ubolewa, że unijna dyrektywa nie obejmuje 
kwestii sprzedaży ze stratą; podkreśla, że UE i organy krajowe muszą zintensyfikować 
wysiłki na rzecz ochrony MŚP przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi mogącymi 
być skutkiem nadużywania dominującej pozycji rynkowej przez dużych dostawców, 
przetwórców lub klientów; apeluje o bardziej rygorystyczne stosowanie dyrektywy4 
oraz wzywa Komisję do usprawnienia monitorowania i egzekwowania przepisów;

19. zdecydowanie popiera stosowanie zasady „najpierw myśl na małą skalę” lub „testu 
MŚP” we wszystkich wnioskach ustawodawczych, w szczególności podczas doboru 
środków mających znaczenie dla MŚP z obszarów wiejskich w nowej strategii „od pola 
do stołu” i strategii na rzecz różnorodności biologicznej, a w związku z tym apeluje do 
Komisji o dokonanie odpowiednich ocen skutków;

20. uważa, że wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) ma zasadnicze znaczenie dla gospodarstw rolnych i 
MŚP w sektorze rolno-spożywczym i  można by je ukierunkować na gospodarstwa 
rolne oraz inne przedsiębiorstwa na obszarach wiejskich, w tym MŚP, w celu 
zapewnienia długofalowego rozwoju, długofalowej dywersyfikacji i trwałości przez 
cały okres działalności przedsiębiorstwa; z zadowoleniem przyjmuje decyzję dotyczącą 
przeznaczenia 2 % niewykorzystanych środków w ramach EFRROW na działania 
związane ze zwalczaniem kryzysu, które mogłyby uratować MŚP najbardziej dotknięte 
skutkami pandemii;

21. zwraca uwagę, że wiele obszarów wiejskich UE to również miejsca, w których 
wytwarza się produkty rolne i żywność wysokiej jakości; podkreśla znaczenie 
spółdzielni w sektorach rolno-spożywczych oraz ich społeczną wartość dodaną dla 
obszarów wiejskich; podkreśla znaczenie MŚP w sektorze agroturystyki oraz ich rolę w 
kształtowaniu dynamicznych obszarów wiejskich dzięki tworzeniu miejsc pracy; w 
związku z tym apeluje o udzielanie wsparcia tym MŚP, które często są 
przedsiębiorstwami rodzinnymi, w szczególności w celu zadbania o ich dostęp do 
szerokopasmowego internetu i łączności szerokopasmowej oraz wsparcia promocji ich 
produktów na jednolitym rynku, a w stosownych przypadkach przez zajęcie się 

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie 
nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych 
i spożywczych (Dz.U. L 111 z 25.4.2019, s. 59).
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania 
opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, Dz.U. L 48 z 23.2.2011, s. 1.).
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barierami handlowymi w państwach trzecich; wzywa do opracowania w stosownych 
przypadkach elektronicznej etykiety UE, aby zapewniać konsumentom internetowym 
nowoczesne i cyfrowe wykazy składników oraz informacje o wartości odżywczej; 
podkreśla, że promowanie koncepcji dywersyfikacji, na przykład przez agroturystykę, 
bezpośrednie wprowadzanie do obrotu, usługi społeczne czy inne działania w 
gospodarstwie rolnym, jest istotną podstawą przedsiębiorczości i może pomóc w 
zadbaniu o wystarczające dochody przedsiębiorstw sektora rolnego;

22. wzywa Komisję do zapewnienia pełnego i jednolitego egzekwowania dyrektywy w 
sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach oraz dyrektywy dotyczącej nieuczciwych 
praktyk handlowych, aby poprawić funkcjonowanie całego łańcucha dostaw żywności 
na jednolitym rynku UE i wzmocnić siłę przetargową gospodarstw rolnych, spółdzielni 
i MŚP z sektora rolno-spożywczego;

23. wzywa organy na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, aby wspierały i 
stymulowały wykorzystywanie unijnych lub krajowych i regionalnych systemów 
jakości dotyczących produktów rolno-spożywczych, w szczególności wśród MŚP, jako 
środka przyczyniającego się do tworzenia miejsc pracy oraz zachowania tradycyjnych 
sposobów produkcji i spuścizny kulinarnej;

24. ubolewa, że nowe przepisy zaproponowane przez Komisję w kontekście rozporządzenia 
w sprawie rozwoju obszarów wiejskich w celu udzielenia pomocy gospodarstwom 
rolnym, aby umożliwić im przezwyciężenie skutków kryzysu, są dyskryminacyjne 
wobec państw, które nie mają niewykorzystanych środków pod koniec bieżącego 
okresu programowania, oraz że ta niezrównoważona sytuacja może doprowadzić do 
zakłócenia konkurencji między państwami członkowskimi;

25. przypomina, że niektóre sektory, takie jak pszczelarstwo, są zarządzane głównie przez 
mikroprzedsiębiorstwa lub MŚP, które nie mają takiej samej płynności finansowej jak 
większe przedsiębiorstwa, co z kolei sprawia, że doświadczają większych trudności w 
pozyskiwaniu pożyczek lub innych podobnych instrumentów finansowych na cele 
wzrostu i rozwoju; zwraca uwagę, że czynniki takie jak presja cenowa i 
niekontrolowane lub nadmierne stosowanie środków ochrony roślin w niektórych 
regionach mają destrukcyjne skutki gospodarcze dla pszczelarzy i MŚP zależnych od 
ich działalności;

26. uważa, że lepsza jakość ofert i instytucje świadczące usługi użyteczności publicznej są 
tak samo ważne na wsi, jak w mieście; podkreśla, że takie usługi codzienne jak opieka 
nad dziećmi i osobami starszymi, opieka zdrowotna i szkoły prowadzą do poprawy 
poziomu życia na obszarach wiejskich i ograniczają masowe opuszczanie wsi;

27. zwraca uwagę, że jedynie 11 % gospodarstw rolnych w UE, głównie MŚP, prowadzą 
osoby poniżej 40. roku życia; pochwala istniejące środki wsparcia młodych rolników, w 
tym płatność dla młodych rolników; zwraca jednak uwagę na niedostateczny przepływ 
informacji oraz na obciążenia administracyjne, co może prowadzić do sytuacji, w której 
unijne dotacje nie będą trafiały do młodych rolników; w związku z tym wzywa do 
utworzenia dodatkowych ukierunkowanych środków dla młodych rolników; apeluje, 
aby pilnie objęto wsparciem usprawnienie transferu wiedzy między pokoleniami 
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rolników i wymianę pokoleń w rolnictwie;

28. apeluje o wspieranie inicjatyw na rzecz równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym, aby uwzględniać również potrzeby rodzin rolniczych i zagwarantować 
odpowiednie środki, jak np. urlop rodzicielski lub zastępstwo w razie choroby;

29. zauważa, że budowa skutecznych centrów kompetencji w dziedzinie bioenergii ma 
decydujące znaczenie dla adekwatnego reagowania na zapotrzebowanie na rozwiązania 
w zakresie zmiany klimatu, a zatem mogłaby umożliwić przejście do 2050 r. na 
rolnictwo neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, a tym samym stać się 
jednym z głównych filarów Zielonego Ładu;

30. podkreśla, że bioenergia pochodząca z rolnictwa i leśnictwa do użytku mobilnego i 
stacjonarnego jest już dzisiaj czynnikiem napędowym sektora mobilności i 
ciepłownictwa, a w przyszłości – w rozsądnych i zrównoważonych granicach – będzie 
ją można najszybciej i najtaniej rozwijać, przy największej niskoemisyjności; zwraca 
uwagę, że stanowiłoby to dalszy wkład na rzecz regionalnego tworzenia wartości i 
znacznego ograniczenia emisji CO2;

31. wzywa Komisję do wspierania przedsiębiorczości dzięki poprawie warunków 
biznesowych w środowisku wiejskim przez sprzyjanie zrównoważonemu rozwojowi, 
szybkiemu dostępowi do elastycznych form finansowania na małą skalę (także w formie 
solidarnych kas oszczędnościowych) i wdrażanie internetu szerokopasmowego na 
całym terytorium UE;

32. uważa, że w zakresie zamówień publicznych należy wprowadzić przepisy, które 
umożliwią MŚP, zwłaszcza lokalnym, udział w zaproszeniach do składania ofert, co 
przyczyni się do wspierania krótkich łańcuchów dostaw i produktów lokalnych;

33. przypomina o znaczeniu zapewnienia dostępu do zróżnicowanych źródeł finansowania 
dla MŚP z sektora rolnego.
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