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Propunere de rezoluție 

Punctul 50 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

50. consideră că este necesar un sprijin 

mai bine direcționat pentru diverse sisteme 

agricole, în special pentru exploatațiile 

familiale mici și mijlocii și tinerii 

agricultori, pentru a întări economiile 

regionale prin intermediul unui sector 

agricol productiv din punct de vedere 

economic, ecologic și social; consideră că 

acest lucru poate fi realizat printr-o rată 

obligatorie mai ridicată de sprijin 

redistributiv pentru primele hectare ale 

unei exploatații, legată de mărimea medie a 

unei exploatații în statele membre, având în 

vedere marea diversitate a mărimii 

fermelor în întreaga UE; subliniază că 

sprijinul pentru fermele de dimensiuni 

mai mari ar trebui să fie degresiv, 

reflectând economiile de scară, cu plafoane 

obligatorii care să fie decise la nivel 

european și criterii flexibile care să ia în 

considerare capacitatea fermelor și a 

cooperativelor de a oferi locuri de muncă 

stabile care să păstreze populația în zonele 

50. consideră că este necesar un sprijin 

mai bine direcționat pentru diverse sisteme 

agricole, în special pentru exploatațiile 

familiale mici și mijlocii și tinerii 

agricultori, pentru a întări economiile 

regionale prin intermediul unui sector 

agricol productiv din punct de vedere 

economic, ecologic și social; consideră că 

acest lucru poate fi realizat fie printr-o rată 

obligatorie mai ridicată de sprijin 

redistributiv pentru primele hectare ale 

unei exploatații, legată de mărimea medie a 

unei exploatații în statele membre, având în 

vedere marea diversitate a mărimii 

fermelor în întreaga UE, fie, reflectând 

economiile de scară, prin plafoane 

obligatorii sau degresivitate, care să fie 

decise la nivel european, cu criterii 

flexibile care să ia în considerare 

capacitatea fermelor și a cooperativelor de 

a oferi locuri de muncă stabile care să 

păstreze populația în zonele rurale; 

consideră că fondurile puse la dispoziție 
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rurale; consideră că fondurile puse la 

dispoziție prin plafonare și degresivitate ar 

trebui păstrate în statul membru sau în 

regiunea de unde provin;  

prin plafonare și degresivitate ar trebui 

păstrate în statul membru sau în regiunea 

de unde provin; 

Or. en 

 

 


