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Betragtning 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) Det er nødvendigt at have en stærk 

fælles landbrugspolitik, som er støttet af et 

tilstrækkeligt budget med en reel stigning 

i perioden fra 2007 til 2013, således at 

Den Europæiske Union til enhver tid kan 

producere den nødvendige mængde af 

forskelligartede fødevarer af høj kvalitet 

og bidrage til at fremme beskæftigelsen 

med socialt passende indkomster for både 

selvstændige landbrugere og for ansatte i 

landbruget, bevare og producere 

miljøgoder, bekæmpe klimaændringer og 

forvalte landområder.  Den fælles 

landbrugspolitik bør desuden være 

baseret på bestemmelser, som er 

letforståelige for landbrugere, andre 

interessenter og borgere i almindelighed, 

med henblik på at opnå gennemsigtig 

gennemførelse, muliggøre tilsyn og 

reducere omkostningerne for aktører og 

administratorer. 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (ba) modtagere af direkte betalinger 

beskæftiger lønmodtagere, og disse ikke 

oppebærer lønninger, der i den 

pågældende medlemsstat anses for socialt 

passende, eller overenskomstmæssige 

lønsatser eller lovbestemte 

mindstelønninger ikke overholdes. 
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