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Rezolūcijas priekšlikums 

50. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

50. uzskata, ka mērķtiecīgāks atbalsts ir 

nepieciešams daudzveidīgām 

lauksaimniecības sistēmām, jo īpaši mazām 

un vidējām ģimenes saimniecībām un 

jaunajiem lauksaimniekiem, lai stiprinātu 

reģionu ekonomiku, veidojot tādu 

lauksaimniecības nozari, kas nodrošina 

saimnieciskus un sociālus ieguvumus, kā 

arī ieguvumus videi; uzskata, ka to var 

panākt, ieviešot obligātu lielāku pārdales 

atbalsta likmi par saimniecības pirmajiem 

hektāriem, kas piesaistīta saimniecību 

vidējam lielumam dalībvalstīs, ņemot vērā 

savā ziņā atšķirīgo saimniecību lielumu 

ES; uzsver, ka, atspoguļojot apjomradītus 

ietaupījumus, lielākām saimniecībām 

atbalstam būtu jābūt samazinātam un ka 
obligāts atbalsta ierobežojums būtu 

jānosaka Eiropas līmenī, piemērojot 

elastības kritēriju, lai ņemtu vērā 

saimniecību un kooperatīvu nodrošināto 

stabilo nodarbinātības līmeni, kas mudina 

iedzīvotājus palikt lauku apvidos; uzskata, 

50. uzskata, ka mērķtiecīgāks atbalsts ir 

nepieciešams daudzveidīgām 

lauksaimniecības sistēmām, jo īpaši mazām 

un vidējām ģimenes saimniecībām un 

jaunajiem lauksaimniekiem, lai stiprinātu 

reģionu ekonomiku, veidojot tādu 

lauksaimniecības nozari, kas nodrošina 

saimnieciskus un sociālus ieguvumus, kā 

arī ieguvumus videi; uzskata, ka to var 

panākt, vai nu ieviešot obligātu lielāku 

pārdales atbalsta likmi par saimniecības 

pirmajiem hektāriem, kas piesaistīta 

saimniecību vidējam lielumam dalībvalstīs, 

ņemot vērā savā ziņā atšķirīgo saimniecību 

lielumu ES, vai arī, atspoguļojot 

apjomradītus ietaupījumus, ar obligātu 

atbalsta ierobežojumu vai samazināšanu, 

kas būtu jānosaka Eiropas līmenī, 

piemērojot elastības kritēriju, lai ņemtu 

vērā saimniecību un kooperatīvu 

nodrošināto stabilo nodarbinātības līmeni, 

kas mudina iedzīvotājus palikt lauku 

apvidos uzskata, ka līdzekļiem, kas ir 
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ka līdzekļiem, kas ir atbrīvojušies 

maksimālās un minimālās robežas 

noteikšanas dēļ, būtu jāpaliek tās 

dalībvalsts vai reģiona rīcībā, no kura tie 

iegūti;  

atbrīvojušies maksimālās un minimālās 

robežas noteikšanā, būtu jāpaliek tās 

dalībvalsts vai reģiona rīcībā, no kura tie 

iegūti; 

Or. en 

 

 


