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Pozmeňujúci návrh  21 

Peter Jahr, Esther Herranz García, Rosa Estaràs Ferragut, Verónica Lope Fontagné, 

Michael Gahler, Daniel Caspary, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Burkhard 

Balz, Annie Schreijer-Pierik, Lambert van Nistelrooij, David McAllister, Joachim 

Zeller, Elmar Brok, Renate Sommer, Sven Schulze, Norbert Lins, Jens Gieseke, Dieter-

Lebrecht Koch, Christian Ehler, Reimer Böge, Albert Deß, Werner Kuhn, Csaba Sógor, 

Wim van de Camp, Sabine Verheyen, Andrzej Grzyb, Bendt Bendtsen, Angélique 

Delahaye, Ramón Luis Valcárcel Siso, Peter Liese, Rainer Wieland, Markus Pieper, 

Norbert Erdős, Andrey Kovatchev, Jarosław Wałęsa, Siegfried Mureşan, José Ignacio 

Salafranca Sánchez-Neyra, Daniel Buda, Mihai Ţurcanu, Monika Hohlmeier, Marijana 

Petir, Birgit Collin-Langen, Karl Heinz Florenz, Thomas Mann 

 

Správa A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva 

2018/2037(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 50 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

50. je presvedčený, že pre rozmanité 

poľnohospodárske systémy, najmä malé 

a stredné rodinné poľnohospodárske 

podniky a mladých poľnohospodárov, je 

potrebná cielenejšia podpora s cieľom 

posilňovať regionálne hospodárstva 

prostredníctvom poľnohospodárskeho 

sektora produktívneho z hospodárskeho, 

environmentálneho a sociálneho hľadiska; 

domnieva sa, že to možno dosiahnuť 

vyššou mierou povinnej, redistribučnej 

podpory pre prvé hektáre podniku spojenou 

s priemernou veľkosťou podniku 

v členských štátoch so zreteľom na širokú 

škálu veľkostí poľnohospodárskych 

podnikov v celej EÚ; zdôrazňuje, že 

podpora väčších poľnohospodárskych 

podnikov by mala mať zostupnú 

tendenciu s ohľadom na úspory z rozsahu 

s možnosťou, aby sa o povinných 

stropoch rozhodovalo na európskej úrovni, 

a na flexibilné kritériá, aby sa zohľadnila 

schopnosť poľnohospodárskych podnikov 

a družstiev poskytovať stabilné 

50. je presvedčený, že pre rozmanité 

poľnohospodárske systémy, najmä malé 

a stredné rodinné poľnohospodárske 

podniky a mladých poľnohospodárov, je 

potrebná cielenejšia podpora s cieľom 

posilňovať regionálne hospodárstva 

prostredníctvom poľnohospodárskeho 

sektora produktívneho z hospodárskeho, 

environmentálneho a sociálneho hľadiska; 

domnieva sa, že to možno dosiahnuť buď 

vyššou mierou povinnej redistribučnej 

podpory pre prvé hektáre podniku spojenou 

s priemernou veľkosťou podniku 

v členských štátoch so zreteľom na širokú 

škálu veľkostí poľnohospodárskych 

podnikov v celej EÚ alebo s ohľadom na 

úspory z rozsahu 

prostredníctvom povinných stropov alebo 

degresívnosti, o ktorých sa rozhodne na 

európskej úrovni, a na flexibilné kritériá, 

aby sa zohľadnila schopnosť 

poľnohospodárskych podnikov a družstiev 

poskytovať stabilné zamestnanie, ktoré 

ľudí udrží na vidieku; domnieva sa, že 
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zamestnanie, ktoré ľudí udrží na vidieku; 

domnieva sa, že finančné prostriedky 

sprístupnené prostredníctvom stropov 

a zostupnej tendencie by sa mali ponechať 

v členskom štáte alebo regióne, z ktorého 

pochádzajú;  

finančné prostriedky sprístupnené 

prostredníctvom stropov a degresívnosti by 

sa mali ponechať v členskom štáte alebo 

regióne, z ktorého pochádzajú; 

Or. en 

 

 


