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Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 50 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

50. domnívá se, že je nezbytná cílenější 

podpora pro různorodé zemědělské 

systémy, zejména pro malé a střední 

rodinné zemědělské podniky a mladé 

zemědělce s cílem posílit regionální 

ekonomiky prostřednictvím produktivního 

zemědělství v hospodářské, 

environmentální a sociální oblasti; 

domnívá se, že toho lze vzhledem k široké 

škále velikostí zemědělských podniků v 

celé EU dosáhnout prostřednictvím 

povinné redistributivní vyšší míry podpory 

pro první hektary podniku, která bude 

spojena s průměrnou velikostí 

zemědělských pozemků v členských 

státech; zdůrazňuje, že podpora pro větší 

zemědělské podniky by měla postupně 

klesat, a odrážet tak úspory z rozsahu, 

přičemž na evropské úrovni by se 

rozhodovalo o povinném stanovení stropu, 

a flexibilní kritéria, aby se zohlednila 

kapacita zemědělských podniků a družstev 

poskytovat stabilní zaměstnání, díky 

50. domnívá se, že je nezbytná cílenější 

podpora pro různorodé zemědělské 

systémy, zejména pro malé a střední 

rodinné zemědělské podniky a mladé 

zemědělce s cílem posílit regionální 

ekonomiky prostřednictvím produktivního 

zemědělství v hospodářské, 

environmentální a sociální oblasti; 

domnívá se, že toho lze vzhledem k široké 

škále velikostí zemědělských podniků v 

celé EU dosáhnout buď prostřednictvím 

povinné redistributivní vyšší míry podpory 

pro první hektary podniku, která bude 

spojena s průměrnou velikostí 

zemědělských pozemků v členských 

státech, nebo s ohledem na úspory 

z rozsahu zavedením povinného stropu 

nebo degresivního přístupu, o nichž se 

rozhodne na evropské úrovni, a na 

flexibilní kritéria, aby se zohlednila 

kapacita zemědělských podniků a družstev 

poskytovat stabilní zaměstnání, díky 

němuž lidé zůstanou ve venkovských 
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němuž lidé zůstanou ve venkovských 

oblastech; domnívá se, že finanční 

prostředky zpřístupněné díky stanovení 

stropu a postupně klesající podpoře by 

měly zůstat v členském státě nebo regionu, 

z něhož pocházejí;  

oblastech;  domnívá se, že finanční 

prostředky zpřístupněné díky stanovení 

stropu a degresivnímu přístupu by měly 

zůstat v členském státě nebo regionu, z 

něhož pocházejí; 

Or. en 

 

 


