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Predlog resolucije Predlog spremembe 

50. meni, da potrebujemo bolj 

usmerjeno podporo za različne kmetijske 

sisteme, zlasti male in srednje družinske 

kmetije ter mlade kmete, da bi regionalna 

gospodarstva okrepili s kmetijstvom, ki je 

uspešno v ekonomskem, okoljskem in 

socialnem smislu; meni, da je glede na zelo 

različne velikosti kmetij v celotni EU to 

mogoče doseči z obvezno 

prerazporeditveno višjo stopnjo podpore za 

prve hektare kmetijskega gospodarstva, ki 

bo povezana s povprečno velikostjo 

kmetijskih gospodarstev v državah 

članicah; poudarja, da bi morala biti 

podpora za večje kmetije degresivna in 

odsevati ekonomije obsega ter vključevati 

obvezno zgornjo mejo, ki bi jo bilo treba 

določiti na evropski ravni, in merila za 

prožnost, ki bi upoštevala zmogljivost 

kmetij in zadrug, da bi zagotovili stabilne 

zaposlitve, zaradi katerih bi ljudje ostali na 

podeželskih območjih; meni, da bi morala 

sredstva, dana na voljo z omejitvijo in 

50. meni, da potrebujemo bolj 

usmerjeno podporo za različne kmetijske 

sisteme, zlasti male in srednje družinske 

kmetije ter mlade kmete, da bi regionalna 

gospodarstva okrepili s kmetijstvom, ki je 

uspešno v ekonomskem, okoljskem in 

socialnem smislu; meni, da je glede na zelo 

različne velikosti kmetij v celotni EU to 

mogoče doseči ali z obvezno 

prerazporeditveno višjo stopnjo podpore za 

prve hektare kmetijskega gospodarstva, ki 

bo povezana s povprečno velikostjo 

kmetijskih gospodarstev v državah 

članicah, ali z odsevanjem ekonomije 

obsega prek obvezne zgornje meje oziroma 

degresivnosti, ki bi jo bilo treba določiti na 

evropski ravni z merili za prožnost, ki bi 

upoštevala zmogljivost kmetij in zadrug, 

da bi zagotovili stabilne zaposlitve, zaradi 

katerih bi ljudje ostali na podeželskih 

območjih; meni, da bi morala sredstva, 

dana na voljo z omejitvijo in 

degresivnostjo, ostati v državi članici ali 
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degresijo, ostati v državi članici ali regiji, 

iz katere izhajajo;  

regiji, iz katere izhajajo; 

Or. en 

 

 


