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Förslag till resolution Ändringsförslag 

50. Europaparlamentet anser att det 

behövs ett mer målinriktat stöd för olika 

jordbrukssystem, framför allt små och 

medelstora familjejordbruk och unga 

jordbrukare, för att stärka regionala 

ekonomier med hjälp av en jordbrukssektor 

som är produktiv i ekonomiskt, 

miljömässigt och socialt hänseende. 

Parlamentet anser att detta kan uppnås 

genom en obligatorisk omfördelande högre 

stödnivå för ett jordbruksföretags första 

hektar, kopplad till medelstorleken på 

jordbruksföretag i medlemsstaterna, med 

tanke på att storleken på jordbruksföretag 

varierar kraftigt i EU. Parlamentet betonar 

att stöd till större jordbruk bör vara 

gradvis avtagande, med beaktande av 

stordriftsfördelar, med ett obligatoriskt tak 

som ska fastställas på europeisk nivå och 

flexibilitetkriterier för att beakta gårdars 

eller kooperativs kapacitet att skapa 

varaktig sysselsättning som håller kvar 

människor i landsbygdsområden. 

50. Europaparlamentet anser att det 

behövs ett mer målinriktat stöd för olika 

jordbrukssystem, framför allt små och 

medelstora familjejordbruk och unga 

jordbrukare, för att stärka regionala 

ekonomier med hjälp av en jordbrukssektor 

som är produktiv i ekonomiskt, 

miljömässigt och socialt hänseende. 

Parlamentet anser att detta kan uppnås 

antingen genom en obligatorisk 

omfördelande högre stödnivå för ett 

jordbruksföretags första hektar, kopplad till 

medelstorleken på jordbruksföretag i 

medlemsstaterna, med tanke på att 

storleken på jordbruksföretag varierar 

kraftigt i EU, eller, med beaktande av 

stordriftsfördelar, med ett obligatoriskt tak 

eller nedtrappning, som ska fastställas på 

europeisk nivå och innefatta 

flexibilitetkriterier för att beakta gårdars 

eller kooperativs kapacitet att skapa 

varaktig sysselsättning som håller kvar 

människor i landsbygdsområden. 
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Parlamentet anser att de medel som görs 

tillgängliga genom taket och det gradvisa 

avtagandet bör behållas i den medlemsstat 

eller region som de kommer ifrån. 

Parlamentet anser att de medel som görs 

tillgängliga genom taket och 

nedtrappningen bör behållas i den 

medlemsstat eller region som de kommer 

ifrån. 

Or. en 

 

 


