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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

– като взе предвид съобщението на Комисията относно „Стратегия за мястото на 
МСП в устойчива и цифрова Европа“ (COM(2020)0103),

А. като има предвид, че 25 милиона малки и средни предприятия в Европа 
осигуряват заетост на около 100 милиона души и представляват повече от 
половината от БВП на Европа;

Б. като има предвид, че по данни на Комисията през 2017 г. в Европа е имало 
289 000 предприятия за храни и напитки, 90% от които са били МСП;

В. като има предвид, че Европейският зелен пакт включва широк спектър от дълбоко 
преобразуващи политики за земеделските стопани, включително стратегията „от 
фермата до трапезата“, както и стратегии за биологичното разнообразие;

1. приветства факта, че стратегията отчита многообразието на МСП от гледна точка 
на техния бизнес модел, размер, време на съществуване и предприемачески 
профил;

2. припомня, че производството и преработката на храни са важен сектор, в който 
МСП играят много голяма роля и че този сектор ще бъде от решаващо значение за 
периода на възстановяване от COVID-19;

3. счита, че е изключително важно Комисията да продължи да подобрява достъпа на 
МСП до пазарите на трети държави, включително посредством диалог, обмен на 
добри практики с търговските партньори и нов информационен портал;

4. посочва, че стратегията „От фермата до трапезата“ ще засегне повечето 
земеделски стопани, които често извършват дейност в малки семейни 
предприятия с ниски маржове; счита, че секторът на биологичното земеделие 
може да се възползва от тази стратегия и призовава за подходяща и достатъчна 
подкрепа за МСП с цел справяне с всички завишени административни изисквания 
или правила за съответствие, свързани с него;

5. счита, че подкрепата по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) би могла да бъде насочена към земеделски стопанства 
и други предприятия в селските райони, които могат да включват МСП, за да се 
гарантира дългосрочна устойчивост по време на целия жизнен цикъл на дадено 
дружество.


