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Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący negocjacji 

międzyinstytucjonalnych  

 B7-0079/2013 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Płatności bezpośrednie dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej 

polityki rolnej (decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych) 

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

– 2013/2528(RSP) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 a (nowy) 

 

Wniosek Komisji Poprawka 

 (1a) Konieczne jest istnienie silnej WPR, 

wspieranej w latach 2007-2013 

niezbędnymi środkami finansowymi, aby 

wygenerować rzeczywisty wzrost, dzięki 

któremu Unia Europejska będzie w stanie 

ciągle gwarantować produkcję koniecznej 

ilości odpowiednio róŜnorodnych 

wysokowartościowych środków 

spoŜywczych, jak równieŜ przyczyniać się 

do zatrudnienia – przy zapewnieniu 

socjalnej adekwatności dochodów 

rolników samodzielnych oraz płac 

pracowników zaleŜnych – a takŜe do 

zachowania i produkcji dóbr 

środowiskowych, do walki ze zmianą 

klimatu oraz do zarządzania 

terytorialnego. Ponadto WPR powinna 

opierać się na przepisach prostych 

i zrozumiałych dla rolników, innych 

podmiotów i obywateli ogólnie, aby 

zagwarantować przejrzystość ich 

egzekwowania, umoŜliwić kontrolę oraz 

obniŜyć koszty ponoszone przez 

operatorów i administratorów. 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b a (nowa) 

 

Wniosek Komisji Poprawka 

 ba) gdy beneficjenci płatności 

bezpośrednich zatrudniający 

wynagradzanych pracowników nie 

utrzymują płac socjalnie adekwatnych 

w danym państwie członkowskim lub gdy 

stawki płac ustalone w układzie 

zbiorowym względnie ustawowa płaca 

minimalna nie są osiągane; 
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