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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

50. πιστεύει ότι απαιτείται περισσότερο 

στοχευμένη στήριξη προς τα διάφορα 

γεωργικά συστήματα, ιδίως τις μικρές και 

μεσαίες οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις και τους νέους αγρότες, 

προκειμένου να ενισχυθούν οι 

περιφερειακές οικονομίες μέσω ενός 

παραγωγικού γεωργικού τομέα από 

οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική 

σκοπιά· θεωρεί ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί μέσα από ένα υποχρεωτικό 

υψηλότερο ποσοστό αναδιανεμητικής 

ενίσχυσης για τα πρώτα εκτάρια μιας 

εκμετάλλευσης, σε σύνδεση με το μέσο 

μέγεθος των εκμεταλλεύσεων στα κράτη 

μέλη, δεδομένου του ευρέος φάσματος 

μεγεθών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

σε ολόκληρη την ΕΕ· τονίζει ότι η 

στήριξη σε μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις 

θα πρέπει να είναι φθίνουσα, 

αντικατοπτρίζοντας τις οικονομίες 

κλίμακας, με υποχρεωτική επιβολή 

ανώτατου ορίου το οποίο θα αποφασισθεί 

50. πιστεύει ότι απαιτείται περισσότερο 

στοχευμένη στήριξη προς τα διάφορα 

γεωργικά συστήματα, ιδίως τις μικρές και 

μεσαίες οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις και τους νέους αγρότες, 

προκειμένου να ενισχυθούν οι 

περιφερειακές οικονομίες μέσω ενός 

παραγωγικού γεωργικού τομέα από 

οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική 

σκοπιά· θεωρεί ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί είτε μέσω ενός υποχρεωτικού 

υψηλότερου ποσοστού αναδιανεμητικής 

ενίσχυσης για τα πρώτα εκτάρια μιας 

εκμετάλλευσης, σε σύνδεση με το μέσο 

μέγεθος των εκμεταλλεύσεων στα κράτη 

μέλη, δεδομένου του ευρέος φάσματος 

μεγεθών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

στην ΕΕ, είτε, αντικατοπτρίζοντας τις 

οικονομίες κλίμακας, μέσω της 

υποχρεωτικής θέσπισης ανώτατου ορίου 

ή σταδιακής μείωσης, που πρέπει να 

αποφασιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με 

ευέλικτα κριτήρια τα οποία θα λαμβάνουν 
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σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και ευέλικτα 

κριτήρια τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τη 

δυνατότητα των εκμεταλλεύσεων και των 

συνεταιρισμών να παρέχουν σταθερή 

απασχόληση που θα κρατά τους 

ανθρώπους στις αγροτικές περιοχές· 

θεωρεί ότι τα κεφάλαια που θα 

καθίστανται διαθέσιμα από την επιβολή 

ανώτατων ορίων και την προοδευτική 

μείωση θα πρέπει να παραμένουν στο 

κράτος μέλος ή την περιφέρεια από την 

οποία προέρχονται·  

υπόψη τη δυνατότητα των 

εκμεταλλεύσεων και των συνεταιρισμών 

να παρέχουν σταθερή απασχόληση που θα 

κρατά τους ανθρώπους στις αγροτικές 

περιοχές· θεωρεί ότι τα κεφάλαια που θα 

καθίστανται διαθέσιμα από την επιβολή 

ανώτατων ορίων και σταδιακής μείωσης 

θα πρέπει να παραμένουν στο κράτος 

μέλος ή την περιφέρεια από την οποία 

προέρχονται· 

Or. en 

 

 


