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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 50 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

50. is van mening dat gerichtere steun 

noodzakelijk is voor diverse 

landbouwsystemen, met name kleine en 

middelgrote familiebedrijven en jonge 

landbouwers, zodat de regionale 

economieën kunnen worden versterkt door 

een landbouwsector die resultaten levert in 

economisch, ecologisch en 

maatschappelijk opzicht; is van mening dat 

dit kan worden verwezenlijkt door een 

verplicht herverdelend hoger 

steunpercentage voor de eerste hectaren 

van een bedrijf, dat is gekoppeld aan de 

gemiddelde omvang van een bedrijf in de 

lidstaten, gezien de grote verschillen in 

omvang van de landbouwbedrijven in de 

EU; benadrukt dat steun voor grotere 

bedrijven degressief moet zijn, rekening 

houdend met de schaalvoordelen, waarbij 

een verplicht maximumbedrag wordt 

ingesteld op Europees niveau, evenals 

flexibele criteria om rekening te houden 

met de capaciteit van boerderijen en 

50. is van mening dat gerichtere steun 

noodzakelijk is voor diverse 

landbouwsystemen, met name kleine en 

middelgrote familiebedrijven en jonge 

landbouwers, zodat de regionale 

economieën kunnen worden versterkt door 

een landbouwsector die resultaten levert in 

economisch, ecologisch en 

maatschappelijk opzicht; is van mening dat 

dit ofwel kan worden verwezenlijkt door 

middel van een verplicht herverdelend 

hoger steunpercentage voor de eerste 

hectaren van een bedrijf, dat is gekoppeld 

aan de gemiddelde omvang van een bedrijf 

in de lidstaten, gezien de grote verschillen 

in omvang van de landbouwbedrijven in de 

EU, ofwel, rekening houdend met de 

schaalvoordelen, door middel van een 

verplicht maximumbedrag of 

degressiviteit, vastgesteld op Europees 

niveau, in combinatie met flexibele criteria 

om rekening te houden met de capaciteit 

van boerderijen en coöperaties; is van 
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coöperaties om stabiele werkgelegenheid 

te creëren waardoor mensen in 

plattelandsgebieden blijven wonen; is van 

mening dat de middelen die beschikbaar 

komen door plafonnering en degressie, in 

de lidstaat of regio moeten blijven waarvan 

ze afkomstig zijn;  

mening dat de middelen die beschikbaar 

komen door plafonnering en degressiviteit, 

in de lidstaat of regio moeten blijven 

waarvan ze afkomstig zijn; 

Or. en 

 

 


