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Proposta de resolução Alteração 

50. Entende que é necessário um apoio 

mais direcionado para vários sistemas 

agrícolas, nomeadamente para as 

explorações agrícolas familiares pequenas 

e médias e os jovens agricultores, com 

vista a fortalecer as economias regionais 

através de um setor agrícola produtivo em 

termos económicos, ambientais e sociais; 

considera que tal poderá ser alcançado 

através da criação de uma taxa de apoio 

obrigatória mais elevada, de natureza 

redistributiva, para os primeiros hectares 

de uma exploração, associada à dimensão 

média de uma exploração nos 

Estados-Membros, tendo em conta a 

grande diversidade de dimensões das 

explorações em toda a UE; salienta que o 

apoio às grandes explorações deve ser 

degressivo, refletindo as economias de 

escala, com um plafonamento obrigatório a 

ser decidido a nível europeu e critérios 

flexíveis que tenham em conta a 

capacidade das explorações e cooperativas 

50. Entende que é necessário um apoio 

mais direcionado para vários sistemas 

agrícolas, nomeadamente para as 

explorações agrícolas familiares pequenas 

e médias e os jovens agricultores, com 

vista a fortalecer as economias regionais 

através de um setor agrícola produtivo em 

termos económicos, ambientais e sociais; 

considera que tal poderá ser alcançado 

quer através da criação de uma taxa de 

apoio obrigatória mais elevada, de natureza 

redistributiva, para os primeiros hectares 

de uma exploração, associada à dimensão 

média de uma exploração nos 

Estados-Membros, tendo em conta a 

grande diversidade de dimensões das 

explorações em toda a UE, quer, em 

virtude das economias de escala, através 

de um plafonamento obrigatório ou de 

pagamentos degressivos a decidir a nível 

europeu, com critérios flexíveis que 

tenham em conta a capacidade das 

explorações e cooperativas agrícolas de 
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agrícolas de assegurar empregos estáveis 

que mantenham as pessoas em territórios 

rurais; considera que os fundos libertados 

por um plafonamento ou degressividade 

devem ser mantidos no Estado-Membro ou 

na região de onde provêm;  

assegurar empregos estáveis que 

mantenham as pessoas em territórios 

rurais; considera que os fundos libertados 

por um plafonamento ou degressividade 

devem ser mantidos no Estado-Membro ou 

na região de onde provêm; 

Or. en 

 

 


