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6.3.2013 B7-0079/184 

Изменение  184 

Lothar Bisky, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Sabine 

Wils, Jürgen Klute, Thomas Händel 

от името на групата GUE/NGL 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0079/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Директни плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в 

рамките на Общата селскостопанска политика (Решение за започване на 

междуинституционални преговори) 

(COM/2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Предложение за регламент 

Съображение 1 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) Необходимо е да има силна ОСП, 

подкрепена от необходимите за 

периода 2007—2013 г. финансови 

средства, за да се генерира реален 

растеж, като целта е да се даде 

възможност на Европейския съюз по 

всяко време да произвежда 

необходимото количество и 

разнообразие от висококачествени 

хранителни продукти и да се 

подпомогне насърчаването на 

заетостта, при подходящи в 

социално отношение приходи за 

самостоятелните селскостопански 

производители и при подходящо 

възнаграждение за заетите лица, за 

съхранението и производството на 

екологични стоки, борбата с 

изменението на климата и 

управлението на територията. Освен 

това ОСП следва да се основава на 

разпоредби, които са лесно 

разбираеми за селскостопанските 

производители, за другите 

заинтересовани страни и за 

гражданите като цяло, така че да се 

гарантира прозрачност при 
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прилагането им, да се позволи 

контрол и да се намалят разходите 

на операторите и 

администраторите. 

Or. de 
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6.3.2013 B7-0079/185 

Изменение  185 

Lothar Bisky, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Sabine 

Wils, Jürgen Klute, Thomas Händel 

от името на групата GUE/NGL 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0079/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Директни плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в 

рамките на Общата селскостопанска политика (Решение за започване на 

междуинституционални преговори) 

(COM/2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 – алинея 1 – буква б a) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) когато получателите на 

директни плащания, за които 

работят работници, получаващи 

трудово възнаграждение, не 

получават в съответната държава 

членка никакво подобаващо в 

социално отношение трудово 

възнаграждение или когато се 

занижават тарифните ставки на 

заплащане или съответно 

установените в националното 

законодателство минимални работни 

заплати. 

Or. de 

 

 


