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SUGESTII

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare 
și energie, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

– având în vedere comunicarea Comisiei din 10 martie 2020 intitulată „O strategie pentru 
IMM-uri pentru o Europă sustenabilă și digitală” (COM(2020)0103),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 mai 2020 cu privire la O strategie „De la 
fermă la consumator” pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic” 
(COM(2020)0381),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 mai 2020 intitulată „Strategia UE privind 
biodiversitatea pentru 2030” (COM(2020)0380),

A. întrucât cele 25 de milioane de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) din Europa 
asigură locuri de muncă pentru aproximativ 100 de milioane de persoane și reprezintă 
mai mult de jumătate din PIB-ul Europei; întrucât acestea se numără printre pilonii 
sociali și economici ai Europei, de exemplu în ceea ce privește dezvoltarea regională, 
planificarea și coeziunea în zonele rurale și în alte zone;

B. întrucât, potrivit datelor Comisiei, în 2017 existau în Europa 22 000 de cooperative 
agricole și 289 000 de întreprinderi producătoare de alimente și băuturi, dintre care 
90 % erau IMM-uri, multe dintre acestea în zone rurale; întrucât aceste întreprinderi 
joacă un rol vital în economia rurală;

C. întrucât Pactul verde european cuprinde o gamă largă de politici care ar putea aduce 
mari schimbări pentru agricultori și alți operatori din zonele rurale, în special strategia 
„de la fermă la consumator”, precum și strategiile privind biodiversitatea, a căror punere 
în aplicare cu succes va depinde, în mare măsură, de coerența politicii agricole comune 
(PAC) și a planurilor strategice ale statelor membre cu obiectivele respective ale 
strategiilor; întrucât IMM-urile joacă un rol esențial în realizarea obiectivelor Pactului 
verde;

D. întrucât criza provocată de pandemia de COVID-19 a evidențiat situația financiară 
precară a IMM-urilor, dintre care multe nu își vor putea reveni în urma măsurilor de 
izolare, care au avut cel mai puternic impact asupra vânzărilor către sectorul HORECA 
și către țările terțe;

E. întrucât IMM-urile au fost cel mai grav afectate de criza sanitară, care a constrâns multe 
dintre ele să își înceteze activitatea;

F. întrucât UE a sprijinit în mod tradițional fermele familiale, iar acestea sunt de obicei 
IMM-uri, și dorește să le sprijine în continuare; întrucât strategia „de la fermă la 
consumator” vizează și aceste ferme;

1. salută faptul că strategia „de la fermă la consumator” ține seama de diversitatea IMM-
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urilor în ceea ce privește modelele de afaceri, dimensiunea, vârsta și profilul 
antreprenorial; subliniază că strategia ar trebui să țină seama de impactul lor economic 
și social asupra domeniilor sau sectoarelor în care își desfășoară activitatea;

2. reamintește că producția și prelucrarea alimentelor reprezintă un sector esențial în care 
IMM-urile joacă un rol foarte important și că acest sector va fi esențial în perioada de 
redresare în urma pandemiei de COVID-19; subliniază că o redresare bazată pe Pactul 
verde european și pe tranziția digitală este o oportunitate pentru a accelera și a profita de 
transformarea ecologică și digitală; consideră că pandemia de COVID-19 a scos în 
evidență importanța întreprinderilor din economia socială, cum ar fi micii distribuitori 
de alimente, și a întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul sănătății și al 
transporturilor; consideră că pandemia a reliefat și necesitatea de a acorda o atenție 
deosebită sprijinirii activităților de agroturism desfășurate de IMM-uri printr-o alocare 
dedicată de fonduri în planul de redresare pentru a asista și a sprijini întreprinderile de 
agroturism să depășească impactul crizei; subliniază, în acest sens, capacitatea IMM-
urilor din sectorul agricol de a se adapta la nevoile pieței; atrage atenția asupra 
deficiențelor din funcționarea culoarelor verzi în timpul perioadei de izolare, din cauza 
lipsei de armonizare a procedurilor între statele membre, precum și asupra impactului 
negativ pe care acest lucru l-a avut asupra IMM-urilor din sectorul agroalimentar și 
subliniază necesitatea de a evita perturbările de pe piața unică pentru a garanta 
aprovizionarea cu bunuri; reamintește că este esențial să se garanteze libera circulație a 
lucrătorilor sezonieri în acest sector pentru a evita orice deficit viitor de forță de muncă;

3. subliniază că IMM-urile sunt elemente-cheie ale dezvoltării economice și ocupării forței 
de muncă în zonele rurale, unde reprezintă aproximativ 75 % din totalul locurilor de 
muncă1; subliniază că agricultura este și trebuie să rămână un sector esențial și 
important din punct de vedere sistemic pentru UE, și care, ca sector primar în care forța 
de muncă este strâns legată de pământ și nu poate fi relocalizată, furnizează materii 
prime de înaltă calitate pentru sectorul secundar și pentru industria alimentară, în 
interesul consumatorilor europeni; consideră că microîntreprinderile și IMM-urile, 
alături de întreprinderile și exploatațiile agricole rurale, joacă un rol esențial în 
dezvoltarea regională durabilă prin utilizarea resurselor lor în producția de alimente și 
alte bunuri și servicii, inclusiv servicii de mediu; subliniază că promovarea 
diversificării, de exemplu prin agroturism, desfacere directă, servicii sociale sau alte 
activități la ferme, reprezintă o bază antreprenorială importantă care completează 
veniturile agricole și subliniază necesitatea de a stimula antreprenoriatul prin formare, 
inovare, investiții accesibile și C&D pentru IMM-urile din lanțul de aprovizionare cu 
alimente;

4. salută intenția Comisiei de a adapta soluțiile pentru a ajuta IMM-urile din sectorul 
prelucrării alimentelor și micii comercianți cu amănuntul și operatori de servicii 
alimentare să dezvolte noi competențe și modele de afaceri, evitând, în același timp, 
sarcini administrative și costuri suplimentare, și de a oferi servicii de consiliere prin 
intermediul Rețelei întreprinderilor europene, în cadrul noii strategii „de la fermă la 

1 Raportul Rețelei europene de observare a amenajării teritoriului (ESPON) din 31 ianuarie 2018 privind 
întreprinderile mici și mijlocii din regiunile și orașele europene.
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consumator”;

5. salută cadrul temporar al Comisiei privind ajutorul de stat în contextul consecințelor 
grave ale pandemiei de COVID-19, care va crește plafoanele la ajutoarele de stat, 
permițându-le statelor membre să acorde ajutoare de până la 100 000 EUR pentru ferme 
individuale și de până la 800 000 EUR pentru întreprinderile de prelucrare și 
comercializare a alimentelor; salută noua măsură temporară introdusă în temeiul 
Regulamentului privind dezvoltarea rurală2, care le permite statelor membre ale UE să 
ofere sprijin de până la 7 000 EUR pentru agricultori individuali și de 50 000 EUR per 
IMM; 

6. subliniază că producția agricolă este caracterizată de o cerere fluctuantă de forță de 
muncă și are un caracter sezonier; subliniază necesitatea unei înțelegeri aprofundate a 
ocupării forței de muncă și a costurilor din agricultură pentru a răspunde fluctuațiilor 
neprevăzute;

7. subliniază faptul că femeile reprezintă doar 30 % din administratorii de ferme din UE și 
au adesea ferme considerabil mai mici decât bărbații; subliniază că este necesar să se 
promoveze și să se sprijine antreprenoriatul feminin în agricultură prin măsuri specifice 
și să se sprijine diversitatea în cadrul IMM-urilor, în contextul unui deficit de angajați 
calificați și al subreprezentării femeilor în antreprenoriat; consideră că accesul sporit la 
educație continuă, la formare și la perfecționare profesională, inclusiv în ceea ce 
privește aptitudinile și expertiza de conducere, este esențial pentru IMM-uri, ar trebui să 
includă programe adecvate de îndrumare, formare, calificare și perfecționare, cu accent 
special pe femeile antreprenoare potențiale, și este esențial pentru valorificarea 
oportunităților tehnologice și de inovare și optimizarea continuă a productivității în 
sectorul agricol în cadrul unei economii durabile; solicită și sprijinirea inițiativelor, a 
abilităților și a competențelor antreprenoriale, precum și promovarea continuă și 
orientată a educației și formării profesionale a femeilor din zonele rurale;

8. consideră că acordurile de liber schimb încheiate între UE și partenerii săi globali nu ar 
trebui să pună în pericol sectoarele sensibile din agricultura UE, ci ar trebui să 
reprezinte mai degrabă o oportunitate pentru IMM-urile din sectorul agricol; consideră 
că este extrem de important ca Comisia să evite măsurile care pot dăuna competitivității 
IMM-urilor sau principiului pieței libere și să se concentreze pe eliminarea barierelor 
din cadrul pieței unice, pentru a consolida și diversifica lanțurile scurte de aprovizionare 
din sectorul agroalimentar; consideră că eforturile de consolidare a cotei de piață a 
IMM-urilor și de creare a unor noi piețe de desfacere în țările terțe, inclusiv prin dialog, 
schimb de bune practici cu partenerii comerciali și un nou portal de informații, sunt utile 
dacă nu afectează securitatea alimentară a părților implicate și respectă angajamentele 
asumate în materie de climă; insistă asupra continuării pe viitor a campaniilor de 
promovare a produselor europene în țările terțe; subliniază că o politică comercială 
coerentă este esențială pentru a evita concurența neloială din partea produselor 

2 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind 
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487).
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importate din țări terțe care nu respectă standardele europene;

9. consideră că deceniile de globalizare au avut drept rezultat dezindustrializarea și 
relocalizarea unor sectoare strategice, cum ar fi sectorul alimentar și cel al sănătății, atât 
în UE, cât și la nivel mondial; subliniază lecțiile importante ale crizei COVID-19, 
anume necesitatea de a regândi modul în care funcționează economia și implicațiile 
acestui lucru pentru procesul de elaborare a politicilor Uniunii; subliniază necesitatea 
deosebită de a reforma și de a alinia politicile Uniunii; subliniază că PAC și politica 
comercială trebuie adaptate pentru a accentua securitatea alimentară în Uniune, de 
exemplu prin relocarea producției agricole și alimentare sustenabile în întreaga Uniune;

10. constată că bolile animalelor, cum ar fi pesta porcină africană, pesta micilor 
rumegătoare, dermatoza nodulară contagioasă și altele au avut și/sau încă au un impact 
negativ foarte puternic asupra IMM-urilor din sectorul agroalimentar, provocând 
închiderea întreprinderilor, fapt care a avut consecințe socioeconomice grave pentru 
economiile locale; invită administrațiile responsabile să asigure un tratament egal și 
răspuns și sprijin rapide și echitabile pentru întreprinderile afectate;

11. subliniază că strategia „de la fermă la consumator” va avea consecințe pentru 
majoritatea fermierilor, ale căror exploatații sunt adesea mici întreprinderi familiale care 
operează cu marje reduse; consideră că toate tipurile de agricultură pot beneficia de 
această strategie; subliniază că strategia „de la fermă la consumator” poate crea 
oportunități pentru lanțurile locale de valori, compuse din mici fermieri și întreprinderi 
din sectorul alimentar; salută, în acest context, intenția Comisiei de a extinde și de a 
promova modelele de afaceri circulare pentru a oferi noi oportunități antreprenoriale, 
inclusiv prin utilizarea deșeurilor alimentare, și sprijină măsurile specifice adaptate 
IMM-urilor din sectorul agroalimentar; solicită sprijin suficient și adecvat pentru 
tranziția către practici sustenabile, inclusiv prin instrumente financiare (în special în 
cadrul PAC, al politicii de coeziune și al planului de redresare), și subliniază că ar trebui 
să se acorde o atenție deosebită exploatațiilor agricole și IMM-urilor și fermelor mici și 
mijlocii din sectorul agricol și alimentar, pentru a le sprijini să investească în lanțuri de 
aprovizionare ecologice regionalizate și astfel încât acestea să nu fie dezavantajate sau 
împovărate din punct de vedere administrativ prin punerea în aplicare a strategiei; 
consideră că este important să se consolideze sprijinul pentru investițiile inovatoare 
realizate de IMM-uri pentru a le ajuta să facă tranziția ecologică, îmbunătățind totodată 
reziliența economică a acestora;

12. reamintește că tranziția digitală este o problemă majoră pentru IMM-uri în sectorul 
agroalimentar și în alte sectoare; subliniază necesitatea promovării formării și 
perfecționării în domeniul digital și a furnizării de sprijin și consiliere pentru IMM-uri 
în ceea ce privește sustenabilitatea și digitalizarea; subliniază că trebuie crescut accesul 
la internet în bandă largă în toate zonele rurale și periferice, pentru a facilita înființarea 
de IMM-uri și că trebuie promovate metodele inovatoare de producție, cum ar fi 
agricultura de precizie, având în vedere că competitivitatea IMM-urilor este din ce în ce 
mai legată de funcționarea fiabilă a infrastructurii digitale și a serviciilor digitale; 
consideră totodată că, în cadrul strategiei pentru IMM-uri, trebuie să se acorde prioritate 
asigurării de competențe digitale de bază pentru toate IMM-urile nedigitale, inclusiv 
informații privind drepturile și obligațiile lor în contextul digitalizării, și că această 
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necesitate este deosebit de acută în sectoarele cu proporții ridicate de IMM-uri și în care 
digitalizarea nu este încă dezvoltată; solicită, prin urmare, măsuri specifice pentru 
sprijinirea IMM-urilor inovatoare în ceea ce privește realizarea de inovații sustenabile și 
ecologice și subliniază importanța dezvoltării de tehnologii bazate pe inteligența 
artificială (IA) adaptate sectorului agroalimentar;

13. se alătură apelului Comisiei către statele membre și autoritățile contractante de a împărți 
marile contracte de achiziții publice în loturi mai mici, putând înlesni participarea IMM-
urilor din sectorul agroalimentar la achizițiile publice și contribui astfel la scurtarea și 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare, în conformitate cu obiectivele strategiei „de la 
fermă la consumator”; solicită mai multe orientări pentru autoritățile publice și IMM-uri 
cu privire la opțiunile existente și la adaptarea normelor de achiziții publice în acest 
scop;

14. subliniază că IMM-urile din zonele rurale, în special cele situate în zonele rurale 
periferice, se confruntă adesea cu condiții specifice și mai dificile de funcționare, cum 
ar fi piețe locale mici și distanțe mari față de piețele principale, mai puține legături de 
transport și conectivitate digitală redusă și mai puține posibilități de formare; atrage 
atenția asupra nevoii de politici și sprijin adecvate pentru dezvoltarea pieței, export și 
desfacere pentru IMM-urile din mediul rural;

15. consideră că următoarea reformă a PAC ar trebui să urmărească în mod hotărât o 
simplificare a procedurilor administrative, întrucât birocrația agravează dezavantajele 
resimțite de exploatațiile mici și mijlocii în raport cu cele de dimensiuni mai mari;

16. este de părere că reforma PAC ar trebui să asigure un sprijin mai echilibrat pentru 
fermele mici și mijlocii și că sprijinul UE ar trebui să acorde prioritate modelului 
fermelor familiale;

17. solicită un buget puternic pentru PAC, care să răspundă noilor provocări ale Pactului 
verde și solicită ca alocarea în cadrul instrumentului „Next Generation EU” pentru PAC 
să acorde prioritate sprijinului acordat întreprinderilor mici și mijlocii;

18. constată un nivel ridicat de fragmentare în producția agricolă în comparație cu alți 
operatori din lanțul alimentar, în detrimentul puterii de negociere a micilor fermieri și 
consideră că este necesar să se consolideze derogările de la normele UE privind 
concurența din sectorul agricol și adaptările la acestea, pentru a se stabili un echilibru 
mai bun între diferiții operatori; salută noua legislație privind practicile comerciale 
neloiale3 și recunoaște că este un prim pas important în direcția armonizării normelor la 
nivelul UE, care ar fi în beneficiul puterii de negociere a IMM-urilor din sectorul 
agroalimentar, dar regretă faptul că vânzările în pierdere nu sunt vizate de directivă; 
atrage atenția că UE și autoritățile naționale trebuie să își intensifice eforturile pentru a 
proteja IMM-urile de practicile comerciale neloiale care pot rezulta din abuzul de 
poziție dominantă pe piață, indiferent dacă este vorba despre furnizori, procesatori sau 

3 Directiva (UE) 2019/633 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind practicile 
comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar (JO L 111, 
25.4.2019, p. 59).
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clienți de mari dimensiuni și solicită o aplicare mai strictă a Directivei privind 
întârzierea în efectuarea plăților4 și îndeamnă Comisia să îmbunătățească monitorizarea 
și asigurarea respectării ei;

19. sprijină ferm aplicarea principiului „a gândi mai întâi la scară mică”/testul IMM în toate 
propunerile legislative și, în special, în adaptarea măsurilor relevante pentru IMM-urile 
din zonele rurale în cadrul noii strategii „de la fermă la consumator” și al strategiei în 
domeniul biodiversității și solicită deci Comisiei să efectueze evaluări corespunzătoare 
ale impactului;

20. consideră că sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR) este foarte important pentru IMM-urile din sectorul agroindustrial și ar putea 
fi orientat către ferme și alte întreprinderi din zonele rurale, printre care se pot număra 
IMM-uri, pentru a asigura dezvoltarea, diversificarea și sustenabilitatea pe durata 
întregului ciclu de viață al societății; salută decizia de a rezerva 2 % din creditele 
FEADR necheltuite pentru măsuri de criză care ar putea salva IMM-urile cele mai 
afectate de prezenta pandemie;

21. evidențiază că în multe zone rurale din UE se produc bunuri agricole și alimentare de 
înaltă calitate; subliniază importanța cooperativelor din sectoarele agroalimentare și 
valoarea lor adăugată socială pentru zonele rurale; subliniază importanța IMM-urilor 
din sectorul agroturismului și rolul lor în a asigura dinamismul zonelor rurale prin 
crearea de locuri de muncă; solicită, prin urmare, sprijinirea acestor IMM-uri, care sunt 
adesea întreprinderi familiale, în special în ceea ce privește accesul la internet în bandă 
largă și conectivitatea, precum și promovarea produselor lor pe piața unică și, unde este 
necesar, eliminarea barierelor comerciale din țările terțe; solicită crearea unei etichete 
electronice a UE, pentru produsele eligibile, pentru a pune la dispoziția consumatorilor 
online o listă modernă și digitală a ingredientelor și a informațiilor nutriționale; 
subliniază că promovarea conceptului de diversificare, de exemplu prin intermediul 
agroturismului sau al desfacerii directe, al serviciilor sociale sau al altor activități la 
fermă, reprezintă o bază antreprenorială importantă și care poate asigura un venit 
adecvat pentru societățile din domeniul agricol;

22. invită Comisia să asigure respectarea deplină și omogenă a Directivei privind întârzierea 
în efectuarea plăților, precum și a Directivei privind practicile comerciale neloiale, 
pentru a îmbunătăți funcționarea întregului lanț de aprovizionare cu alimente în cadrul 
pieței unice a UE și pentru a consolida poziția de negociere a fermelor, a cooperativelor 
și a IMM-urilor din sectorul agroalimentar;

23. îndeamnă autoritățile locale, regionale și naționale să sprijine și să încurajeze utilizarea 
sistemelor UE și/sau naționale și regionale de control al calității din domeniul 
agroalimentar, în special în rândul IMM-urilor, ca mijloc de creare a locurilor de muncă 
și de conservare a practicilor tradiționale de producție și a patrimoniului culinar;

24. regretă că noile dispoziții propuse de Comisie în contextul Regulamentului privind 

4 Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea 
întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale (JO L 48, 23.2.2011, p. 1).
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dezvoltarea rurală pentru a ajuta fermierii să depășească criza sunt discriminatorii față 
de țările care nu mai dispun de fonduri la sfârșitul acestei perioade de programare, iar 
această situație dezechilibrată poate duce la o denaturare a concurenței între statele 
membre;

25. reamintește că unele sectoare, cum ar fi apicultura, sunt gestionate în principal de 
microîntreprinderi sau de IMM-uri, care nu dispun de lichiditate financiară în aceeași 
măsură ca întreprinderile mai mari, ceea ce îngreunează obținerea de împrumuturi sau 
de alte instrumente financiare similare necesare pentru creștere sau dezvoltare; constată 
că factori precum presiunea prețurilor și utilizarea necontrolată sau excesivă a 
produselor de protecție a plantelor în unele regiuni au avut efecte economice 
devastatoare asupra apicultorilor și IMM-urilor din aval;

26. consideră că îmbunătățirea calității serviciilor și a infrastructurii de interes general este 
la fel de importantă în zonele rurale ca și în zonele urbane; subliniază că infrastructura 
socială cotidiană, cum ar fi îngrijirea copiilor, îngrijirea persoanelor în vârstă, asistența 
medicală și școlile, conduc la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale și reduc la 
minimum depopularea zonelor rurale;

27. evidențiază că numai 11 % din fermele din UE, în mare parte IMM-uri, sunt operate de 
persoane cu vârsta sub 40 de ani; salută măsurile deja existente de sprijinire a tinerilor 
fermieri, cum ar fi plățile pentru tinerii fermieri; constată, cu toate acestea, că fluxurile 
de informații deficiente și sarcinile administrative ar putea face ca tinerii fermieri să nu 
poată profita de subvențiile acordate de UE; solicită, prin urmare, măsuri specifice 
suplimentare pentru tinerii fermieri; solicită sprijin pentru îmbunătățirea transferului de 
cunoștințe între generațiile de fermieri și reînnoirea generațiilor în agricultură;

28. solicită sprijinirea inițiativelor privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată, 
pentru a ține seama de nevoile familiilor agricole și pentru a asigura măsuri adecvate, 
cum ar fi concediul pentru creșterea copilului și furnizarea de forță de muncă de 
înlocuire în caz de boală;

29. constată că dezvoltarea unor centre eficiente de competență în materie de bioenergie 
este esențială pentru a găsi soluții adecvate la schimbările climatice, permițând trecerea 
la o agricultură neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon până în 
2050, care să devină unul dintre pilonii Pactului verde;

30. subliniază că bioenergia din agricultură și silvicultură pentru utilizare mobilă și 
staționară este deja cea mai rapidă și mai ieftină evoluție posibilă în sectorul mobilității 
și al încălzirii și poate fi extinsă rapid în viitor, în limite rezonabile și sustenabile, cu un 
nivel maxim de eficiență a CO2; subliniază că aceasta ar contribui și mai mult la crearea 
de valoare adăugată regională și la o reducere semnificativă a emisiilor de CO2;

31. invită Comisia să sprijine spiritul antreprenorial prin îmbunătățirea mediului de afaceri 
din zonele rurale prin măsuri de promovare a creșterii durabile, prin accesul rapid la 
finanțare flexibilă la scară redusă (inclusiv prin economii de solidaritate) și prin accesul 
la internet în bandă largă în întreaga Uniune;

32. consideră că ar trebui incluse în procedurile de achiziții publice dispoziții care să 
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permită IMM-urilor, în special IMM-urilor locale, să participe la procedurile de 
ofertare, sprijinind astfel produsele din lanțuri scurte de aprovizionare și produsele de la 
fața locului;

33. subliniază importanța asigurării unei finanțări diversificate pentru IMM-uri în sectorul 
agricol.
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