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Projekt rezolucji Poprawka 

50. wyraża przekonanie, że konieczne 

jest bardziej ukierunkowane wsparcie dla 

zróżnicowanych systemów rolniczych, 

szczególnie dla małych i średnich 

gospodarstw rodzinnych oraz młodych 

rolników, aby umacniać regionalne 

gospodarki przez rolnictwo wydajne pod 

względem ekonomicznym, 

środowiskowym i społecznym; uważa, że 

można to osiągnąć poprzez obowiązkową 

redystrybucyjną wyższą stawkę wsparcia 

przyznawanego na pierwsze hektary 

gospodarstwa, powiązaną ze średnią 

wielkością gospodarstwa rolnego w 

państwach członkowskich, ze względu na 

dużą rozbieżność powierzchni gospodarstw 

rolnych w całej UE; podkreśla, że 

wsparcie dla większych gospodarstw 

powinno mieć charakter degresywny i 

powinno odzwierciedlać korzyści skali, z 

obowiązkowym górnym limitem 

ustanawianym na szczeblu europejskim 
oraz kryteriami elastyczności, by móc 

50. wyraża przekonanie, że konieczne 

jest bardziej ukierunkowane wsparcie dla 

zróżnicowanych systemów rolniczych, 

szczególnie dla małych i średnich 

gospodarstw rodzinnych oraz młodych 

rolników, aby umacniać regionalne 

gospodarki przez rolnictwo wydajne pod 

względem ekonomicznym, 

środowiskowym i społecznym; uważa, że 

można to osiągnąć poprzez obowiązkową 

redystrybucyjną wyższą stawkę wsparcia 

przyznawanego na pierwsze hektary 

gospodarstwa, powiązaną ze średnią 

wielkością gospodarstwa rolnego w 

państwach członkowskich, ze względu na 

dużą rozbieżność powierzchni gospodarstw 

rolnych w całej UE lub, odzwierciedlając 

korzyści skali, poprzez ustanowienie na 

szczeblu europejskim obowiązkowego 

górnego limitu bądź degresywności oraz 

kryteriów elastyczności, by móc 

uwzględnić potencjał gospodarstw rolnych 

i spółdzielni umożliwiający zapewnianie 
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uwzględnić potencjał gospodarstw rolnych 

i spółdzielni umożliwiający zapewnianie 

stabilnego zatrudnienia w celu zatrzymania 

ludzi na obszarach wiejskich; uważa, że 

środki uwolnione wskutek ustanowienia 

górnego limitu oraz degresji powinny 

pozostawać w państwie członkowskim lub 

regionie, z którego pochodzą;  

stabilnego zatrudnienia w celu zatrzymania 

ludzi na obszarach wiejskich; uważa, że 

środki uwolnione wskutek ustanowienia 

górnego limitu oraz degresywności 

powinny pozostawać w państwie 

członkowskim lub regionie, z którego 

pochodzą; 

Or. en 

 

 


