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50.
leiab, et sihipärasem toetus on
vajalik erinevatele
põllumajandussüsteemidele, eriti väikestele
ja keskmise suurusega põllumajanduslikele
pereettevõtetele ning noortele
põllumajandusettevõtjatele, et tugevdada
piirkondade majandust majanduslikult,
keskkonnaalaselt ja sotsiaalselt tulemusliku
põllumajanduse kaudu; leiab, et seda saaks
saavutada kohustusliku ümberjaotava
kõrgema toetusmääraga majapidamise
esimeste hektarite eest, arvestades samas
ka liikmesriikide põllumajanduslike
majapidamiste keskmist suurust, kuna see
varieerub ELis suuresti; rõhutab, et toetus
suurtele põllumajandusettevõtetele peaks
olema kahanev, kajastades
mastaabisäästu, kohustusliku piirmääraga
(mille üle otsustatakse Euroopa tasandil) ja
paindlikkuskriteeriumidega, et võtta
arvesse põllumajandusettevõte või ühistu
stabiilsete töökohtade loomise võimet,
hoidmaks inimesi maapiirkondades; usub,

50.
leiab, et sihipärasem toetus on
vajalik erinevatele
põllumajandussüsteemidele, eriti väikestele
ja keskmise suurusega põllumajanduslikele
pereettevõtetele ning noortele
põllumajandusettevõtjatele, et tugevdada
piirkondade majandust majanduslikult,
keskkonnaalaselt ja sotsiaalselt tulemusliku
põllumajanduse kaudu; leiab, et seda saaks
saavutada kas kohustusliku ümberjaotava
kõrgema toetusmääraga majapidamise
esimeste hektarite eest, arvestades samas
ka liikmesriikide põllumajanduslike
majapidamiste keskmist suurust, kuna see
varieerub ELis suuresti, või, võttes arvesse
mastaabisäästu, kohustusliku piiramise või
järkjärgulise vähendamisega (mille üle
otsustatakse Euroopa tasandil) ja
paindlikkuskriteeriumidega, et võtta
arvesse põllumajandusettevõtte või ühistu
stabiilsete töökohtade loomise võimet,
hoidmaks inimesi maapiirkondades; usub,
et piirmäära kehtestamise ja toetuste
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et piirmäära kehtestamise ja toetuste
vähendamisega vabanevad vahendid
peaksid jääma liikmesriiki või piirkonda,
kust need pärinevad;

järkjärgulise vähendamisega vabanevad
vahendid peaksid jääma liikmesriiki või
piirkonda, kust need pärinevad;

Or. en
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