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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

50. mener, at der er behov for mere 

målrettet støtte til forskelligartede 

landbrugssystemer, især små og 

mellemstore familiebrug og unge 

landmænd, med henblik på at styrke 

regionernes økonomier ved hjælp af en 

landbrugssektor, der er produktiv i 

økonomisk, miljømæssig og social 

henseende; mener, at dette kan opnås 

gennem en obligatorisk højere 

omfordelingsstøttesats til de første hektar 

på en bedrift, som i betragtning af den store 

variation i bedrifternes størrelse i EU skal 

afhænge af den gennemsnitlige 

bedriftsstørrelse i medlemsstaterne; 

understreger, at støtte til større bedrifter 

bør være degressiv og afspejle 
stordriftsfordele, med mulighed for at 

indføre lofter, som fastsættes på EU-plan, 

og fleksible kriterier, som tager hensyn til 

landbrugsbedrifters og -kooperativers evne 

til at tilbyde stabil beskæftigelse, der kan 

holde folk i landdistrikterne; mener, at de 

50. mener, at der er behov for mere 

målrettet støtte til forskelligartede 

landbrugssystemer, især små og 

mellemstore familiebrug og unge 

landmænd, med henblik på at styrke 

regionernes økonomier ved hjælp af en 

landbrugssektor, der er produktiv i 

økonomisk, miljømæssig og social 

henseende; mener, at dette kan opnås enten 

gennem en obligatorisk højere 

omfordelingsstøttesats til de første hektar 

på en bedrift, som i betragtning af den store 

variation i bedrifternes størrelse i EU skal 

afhænge af den gennemsnitlige 

bedriftsstørrelse i medlemsstaterne, eller, 

hvilket afspejler stordriftsfordele, ved at 

indføre lofter eller degressiv 

proportionalitet, som fastsættes på EU-

plan, med fleksible kriterier, som tager 

hensyn til landbrugsbedrifters og -

kooperativers evne til at tilbyde stabil 

beskæftigelse, der kan holde folk i 

landdistrikterne; mener, at de midler, der 
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midler, der tilvejebringes ved at anvende 

lofter og degressiv proportionalitet, bør 

forblive i den medlemsstat eller region, 

som de stammer fra;  

tilvejebringes ved at anvende lofter og 

degressiv proportionalitet, bør forblive i 

den medlemsstat eller region, som de 

stammer fra; 

Or. en 

 

 


