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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 pt. „Strategia MŚP na rzecz cyfrowej i 
zrównoważonej Europy” (COM(2020)0103),

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;

B. mając na uwadze, że według danych Komisji w 2017 r. branża spożywcza w Europie 
liczyła 289 000 przedsiębiorstw, z których 90 % stanowiły MŚP;

C. mając na uwadze, że Europejski Zielony Ład obejmuje szeroki zakres strategii o wysoce 
transformacyjnym wpływie na rolników, w tym strategię „od pola do stołu”, a także 
strategie na rzecz różnorodności biologicznej;

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w strategii uwzględniono różnorodność MŚP pod 
względem modeli biznesowych, wielkości, wieku i profilu przedsiębiorstwa;

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;

3. uważa, że jest niezwykle ważne, by Komisja nadal zwiększała dostęp MŚP do rynków 
państw trzecich, w tym przez dialog i wymianę dobrych praktyk z partnerami 
handlowymi oraz za pośrednictwem nowego portalu informacyjnego;

4. 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 sektor produktów ekologicznych może skorzystać na tej strategii, oraz wzywa 
do zapewnienia odpowiedniego i wystarczającego wsparcia dla MŚP, umożliwiającego 
im spełnienie wszelkich związanych z nią zwiększonych wymogów administracyjnych 
lub zasad zgodności z normami;

5. uważa, że wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) można by ukierunkować na gospodarstwa rolne i inne 
przedsiębiorstwa na obszarach wiejskich, w tym MŚP, w celu zapewnienia 
długoterminowej stabilności przez cały okres funkcjonowania przedsiębiorstwa.


