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Τροπολογία  184 

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

Wils, Jürgen Klute, Thomas Händel 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0079/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων για άµεσες 

ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 

πολιτικής 

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

– 2013/2528(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Είναι απαραίτητο να υπάρχει ισχυρή 
ΚΓΠ, µε τη στήριξη των απαιτούµενων 
για την περίοδο 2007-2013 πόρων, ώστε 
να δηµιουργείται πραγµατική ανάπτυξη, 
προκειµένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να 
µπορεί να εγγυηθεί ανά πάσα στιγµή την 
παραγωγή της απαραίτητης ποσότητας 
και ποικιλίας ποιοτικών τροφίµων καθώς 
και να συµβάλλει στην απασχόληση µε 
κοινωνικά αποδεκτό εισόδηµα για τους 
αυτοαπασχολούµενους γεωργούς και 
κοινωνικά αποδεκτούς µισθούς για τους 
µισθωτούς, τη διατήρηση και την 
παραγωγή περιβαλλοντικών αγαθών, την 
καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής 
και τη διαχείριση του εδάφους. Η ΚΓΠ 
πρέπει ακόµη να στηρίζεται σε απλές 
διατάξεις, κατανοητές για τους γεωργούς, 
τους λοιπούς εµπλεκόµενους παράγοντες 
και τους πολίτες εν γένει, ώστε να 
εξασφαλίζεται η διαφάνεια της 
εκτέλεσης, να καθίσταται δυνατή η 
εποπτεία και να περιορίζεται το κόστος 
για τους φορείς εκµετάλλευσης και τους 
φορείς διαχείρισης. 

Or. de 



 

AM\929520EL.doc  PE503.600v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.3.2013 B7-0079185 

Τροπολογία  185 

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

Wils, Jürgen Klute, Thomas Händel 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0079/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων για άµεσες 
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Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 βα) όταν οι δικαιούχοι άµεσων 
ενισχύσεων οι οποίοι απασχολούν 
µισθωτούς δεν τηρούν επίπεδα µισθών τα 
οποία είναι κοινωνικά αποδεκτά στο 
οικείο κράτος µέλος ή σε περίπτωση που 
οι αµοιβές είναι χαµηλότερες από τον 
µισθό που έχει καθοριστεί βάσει 
συλλογικής σύµβασης ή από τον 
προβλεπόµενο από τον νόµο κατώτατο 
µισθό. 
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