
 

AM\1154467BG.docx  PE621.625v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

28.5.2018 A8-0178/21 

Изменение  21 

Петер Яр, Естер Еранс Гарсия, Роса Естарас Ферагут, Вероника Лопе Фонтане, 

Михаел Галер, Даниел Каспари, Томаш Здеховски, Лефтерис Христофору, 

Буркард Балц, Ани Схрейер-Пирик, Ламберт ван Нистелрой, Дейвид Макалистър, 

Йоахим Целер, Елмар Брок, Ренате Зомер, Свен Шулце, Норберт Линс, Йенс 

Гизеке, Дитер-Лебрехт Кох, Кристиян Елер, Раймер Бьоге, Алберт Дес, Вернер 

Кун, Чаба Шогор, Вим ван де Камп, Сабине Ферхайен, Анджей  Гжиб, Бенд 

Бендсен, Анжелик Дьолае, Рамон Луис Валкарсел Сисо, Петер Лизе, Райнер 

Виланд, Маркус Пипер, Норберт Ердьош, Андрей Ковачев, Ярослав Валенса, 

Зигфрид Мурешан, Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра, Даниел Буда, Михай 

Цуркану, Моника Холмайер, Марияна Петир, Биргит Колин-Ланген, Карл-Хайнц 

Флоренц, Томас Ман 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство 

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 50 

 

Предложение за резолюция Изменение 

50. счита, че е необходима по-

целенасочена подкрепа за различните 

селскостопански системи, особено по 

отношение на малките и средните 

семейни земеделски стопанства и 

младите земеделски стопани, с цел 

укрепване на регионалните икономики 

посредством продуктивно в 

икономически, екологичен и социален 

план селско стопанство; счита, че това 

може да бъде постигнато чрез 

задължителна преразпределителна по-

висока ставка на помощта за първите 

хектари на дадено стопанство, свързана 

със средния размер на стопанство в 

държавите членки с оглед на широката 

гама от размери на стопанствата в целия 

ЕС; подчертава, че подкрепата за по-

големите стопанства следва да бъде 

постепенно намаляваща, което 

отразява икономиите от мащаба, със 

задължителен таван, за който да се 

вземе решение на европейско равнище, 

50. счита, че е необходима по-

целенасочена подкрепа за различните 

селскостопански системи, особено по 

отношение на малките и средните 

семейни земеделски стопанства и 

младите земеделски стопани, с цел 

укрепване на регионалните икономики 

посредством продуктивно в 

икономически, екологичен и социален 

план селско стопанство; счита, че това 

може да бъде постигнато или чрез 

задължителна преразпределителна по-

висока ставка на помощта за първите 

хектари на дадено стопанство, свързана 

със средния размер на стопанство в 

държавите членки с оглед на широката 

гама от размери на стопанствата в целия 

ЕС, или, във връзка с икономиите от 

мащаба, посредством задължителен 

таван или прогресивно намаляване, за 

които да се вземе решение на 

европейско равнище, с гъвкави 

критерии за отчитане на капацитета на 
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и гъвкави критерии за отчитане на 

капацитета на стопанствата и 

кооперациите да предоставят стабилна 

заетост, с цел задържане на хората в 

селските райони; счита, че освободените 

средства посредством определяне на 

таван и постепенно намаляване следва 

да останат в държавата членка или 

региона, от който произлизат;  

стопанствата и кооперациите да 

предоставят стабилна заетост, с цел 

задържане на хората в селските райони; 

счита, че освободените средства 

посредством определяне на таван и 

прогресивно намаляване следва да 

останат в държавата членка или 

региона, от който произлизат; 

Or. en 

 

 


