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6.3.2013 B7-0079/184 

Grozījums Nr.  184 

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

Wils, Jürgen Klute, Thomas Händel 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Iestāžu sarunu mandāts B7-0079/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lauksaimniekiem paredzētie tiešie maksājumi, kurus veic saskaĦā ar kopējās 

lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām (lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu 

mandātu) 

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

– 2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

1.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) Ir nepieciešama spēcīga KLP, kura 

būtu atbalstīta ar 2007.–2013. gada 

laikposmā nepieciešamajiem finanšu 

līdzekĜiem, lai radītu patiesu izaugsmi un 

lai Eiropas Savienība tādējādi būtu 

spējīga vienmēr nodrošināt kvalitatīvu 

pārtikas produktu ražošanu 

nepieciešamajā daudzumā un 

daudzveidīgā sortimentā, kā arī lai 

veicinātu nodarbinātību, nodrošinot no 

sociālā viedokĜa pienācīgus ienākumus 

pašnodarbinātajiem lauksaimniekiem un 

pienācīgas algas viĦu nodarbinātajiem 

algotajiem darbiniekiem, un dotu 

ieguldījumu vides labumu saglabāšanā un 

ražošanā, cīĦā pret klimata pārmaiĦām 

un teritoriju apsaimniekošanā. Turklāt 

KLP būtu jābalstās uz vienkāršiem 

noteikumiem, kas būtu viegli saprotami 

lauksaimniekiem, citām ieinteresētajām 

personām un sabiedrībai kopumā, lai 

nodrošinātu pārredzamu īstenošanu un 

uzraudzību un samazinātu izmaksas 

iesaistītajiem dalībniekiem un 

administrācijai. 

Or. de 
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6.3.2013 B7-0079/185 

Grozījums Nr.  185 

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

Wils, Jürgen Klute, Thomas Händel 

 

GUE/NGL grupas vārdā 

Iestāžu sarunu mandāts B7-0079/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lauksaimniekiem paredzētie tiešie maksājumi, kurus veic saskaĦā ar kopējās 

lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām (lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu 

mandātu) 

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

– 2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. punkts – 1. daĜa – ba apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) ja tiešo maksājumu saĦēmēji, kuri 

nodarbina algotus darbiniekus, nesaĦem 

pienācīgas algas attiecīgās dalībvalsts 

sociālās situācijas kontekstā vai ja netiek 

ievērotas tarifikācijā noteiktās algas 

likmes vai attiecīgi algas ir zemākas par 

likumā noteikto minimālo algu. 

Or. de 

 

 


