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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

50. úgy véli, hogy a különféle 

mezőgazdasági rendszerek, különösen a 

kis- és közepes méretű családi gazdaságok 

és a fiatal mezőgazdasági termelők 

célzottabb támogatására van szükség, hogy 

egy gazdasági, környezeti és társadalmi 

szempontból termelékeny mezőgazdaság 

révén erősítsék a regionális gazdaságokat; 

úgy véli, hogy ez – tekintettel az Unióban 

működő különféle méretű gazdaságokra – a 

mezőgazdasági üzemek első hektárjai után 

járó kötelező, átcsoportosítással nyújtható 

magasabb támogatási aránnyal érhető el, 

amelyet a tagállamokban jellemző átlagos 

üzemméret alapján állapítanak meg; 

hangsúlyozza, hogy a nagyobb 

gazdaságok támogatásának 
méretgazdaságossági okokból 

degresszívnek kell lennie, és európai 

szinten kell dönteni a felső korlát kötelező 

bevezetéséről olyan rugalmas kritériumok 

mellett, amelyek révén figyelembe vehető 

a gazdaságok vagy szövetkezetek azon 

50. úgy véli, hogy a különféle 

mezőgazdasági rendszerek, különösen a 

kis- és közepes méretű családi gazdaságok 

és a fiatal mezőgazdasági termelők 

célzottabb támogatására van szükség, hogy 

egy gazdasági, környezeti és társadalmi 

szempontból termelékeny mezőgazdaság 

révén erősítsék a regionális gazdaságokat; 

úgy véli, hogy ez – tekintettel az Unióban 

működő különféle méretű gazdaságokra – 

vagy a mezőgazdasági üzemek első 

hektárjai után járó kötelező, 

átcsoportosítással nyújtható magasabb 

támogatási aránnyal érhető el, amelyet a 

tagállamokban jellemző átlagos üzemméret 

alapján állapítanak meg, vagy – 

méretgazdaságossági okokból – európai 

szintű döntés alapján a felső korlát 

kötelező bevezetése vagy fokozatos 

csökkentés révén, olyan rugalmas 

kritériumok mellett, amelyek révén 

figyelembe vehető a gazdaságok vagy 

szövetkezetek azon képessége, hogy stabil 
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képessége, hogy stabil munkahelyeket 

biztosítsanak, amelyeknek köszönhetően az 

emberek a vidéki területen maradnak; úgy 

véli, hogy a felső korlát bevezetése és a 

degresszivitás révén szabaddá tett 

pénzeszközöknek abban a tagállamban 

vagy régióban kell maradniuk, ahonnan 

származnak;  

munkahelyeket biztosítsanak, amelyeknek 

köszönhetően az emberek a vidéki 

területen maradnak; úgy véli, hogy a felső 

korlát bevezetése és a fokozatos 

csökkentés révén szabaddá tett 

pénzeszközöknek abban a tagállamban 

vagy régióban kell maradniuk, ahonnan 

származnak; 

Or. en 

 

 


