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NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

– s ohledem na sdělení Komise o strategii pro udržitelnou a digitální Evropu zaměřené na 
malé a střední podniky (COM(2020)0103),

A. vzhledem k tomu, že 25 milionů malých a středních podniků v Evropě zaměstnává 
zhruba 100 milionů lidí a tvoří více než polovinu evropského HDP;

B. vzhledem k tomu, že podle údajů Komise bylo v roce 2017 v Evropě 289 000 
společností vyrábějících potraviny a nápoje, přičemž 90 % z nich byly malé a střední 
podniky;

C. vzhledem k tomu, že Zelená dohoda pro Evropu zahrnuje celou řadu hluboce 
transformačních politik pro zemědělce, např. strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ a 
také strategie týkající se biologické rozmanitosti;

1. vítá skutečnost, že tato strategie zohledňuje rozmanitost malých a středních podniků 
z hlediska obchodních modelů, velikosti, stáří a podnikatelských profilů;

2. připomíná, že výroba a zpracování potravin představuje zásadně důležité odvětví, 
v němž hrají malé a střední podniky velkou roli, a že toto odvětví bude klíčové v období 
oživení po COVID-19;

3. považuje za zásadně důležité, aby Komise i nadále zlepšovala přístup malých a 
středních podniků na trhy ve třetích zemích, a to i prostřednictvím dialogu, výměny 
osvědčených postupů s obchodními partnery a nového informačního portálu;

4. poukazuje na to, že strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ se bude týkat většiny 
zemědělců, jejichž provozy jsou často malé rodinné podniky, které fungují s nízkými 
maržemi; domnívá se, že tato strategie může přinést užitek odvětví ekologického 
zemědělství, a vyzývá k odpovídající a dostatečné podpoře malých a středních podniků, 
aby byly schopny se vypořádat s veškerými souvisejícími zvýšenými administrativními 
požadavky nebo pravidly pro dodržování předpisů;

5. domnívá se, že podpora v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) by mohla být zaměřena na zemědělské a jiné podniky ve venkovských 
oblastech, mezi něž mohou patřit malé a střední podniky, aby se zajistila dlouhodobá 
udržitelnost po celou dobu existence podniku.


