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Herbert Dorfmann 

Maisto ir ūkininkavimo ateitis 

2018/2037(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

50 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

50. laikosi nuomonės, kad būtina 

tikslingiau remti įvairias žemės ūkio 

sistemas, visų pirma mažus ir vidutinius 

šeimos ūkius ir jaunus ūkininkus, kad 

plėtojant ekonominiu, aplinkosaugos ir 

socialiniu požiūriu našų žemės ūkio 

sektorių būtų sustiprinta regionų 

ekonomika; mano, kad šio tikslo galima 

pasiekti taikant didesnio privalomo 

parskirstomosios paramos už pirmuosius 

ūkio valdos hektarus lygio nuostatą, susietą 

su vidutiniu valdos dydžiu valstybėse 

narėse, atsižvelgiant į ūkių dydžio įvairovę 

visoje ES; pabrėžia, kad parama 

didesniems ūkiams turėtų būti 

proporcingai mažinama atsižvelgiant į 

masto ekonomiją, Europos lygmeniu 

nustatant privalomą viršutinę ribą ir 

lanksčius kriterijus, siekiant atsižvelgti į 

ūkių ir kooperatyvų pajėgumą užtikrinti 

stabilias darbo vietas, kurios išlaiko 

žmones kaimo vietovėse; mano, kad dėl 

ribojimo ir laipsniško mažinimo 

50. laikosi nuomonės, kad būtina 

tikslingiau remti įvairias žemės ūkio 

sistemas, visų pirma mažus ir vidutinius 

šeimos ūkius ir jaunus ūkininkus, kad 

plėtojant ekonominiu, aplinkosaugos ir 

socialiniu požiūriu našų žemės ūkio 

sektorių būtų sustiprinta regionų 

ekonomika; mano, kad šio tikslo galima 

pasiekti arba taikant didesnio privalomo 

parskirstomosios paramos už pirmuosius 

ūkio valdos hektarus lygio nuostatą, susietą 

su vidutiniu valdos dydžiu valstybėse 

narėse, atsižvelgiant į ūkių dydžio įvairovę 

visoje ES, arba, atsižvelgiant į masto 

ekonomiją, Europos lygmeniu nustatant 

privalomą viršutinę ribą ar proporcingo 

sumažinimo nuostatas ir lanksčius 

kriterijus, siekiant atsižvelgti į ūkių ir 

kooperatyvų pajėgumą užtikrinti stabilias 

darbo vietas, kurios išlaiko žmones kaimo 

vietovėse; mano, kad dėl ribojimo ir 

proporcingo sumažinimo sutaupytos lėšos 

turėtų likti valstybėje narėje ar regione, iš 
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sutaupytos lėšos turėtų likti valstybėje 

narėje ar regione, iš kurių jos buvo gautos;  

kurių jos buvo gautos; 

Or. en 

 

 


