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6.3.2013 B7-0079/184 

Alteração  184 

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

Wils, Jürgen Klute, Thomas Händel 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Mandato para negociações interinstitucionais B7-0079/2013 

sob a forma de alterações legislativas 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Decisão sobre a abertura e o mandato de negociações interinstitucionais sobre os pagamentos 

diretos aos agricultores no âmbito dos regimes de apoio previstos na Política Agrícola 

Comum  

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

– 2013/2528(RSP) 

Proposta de regulamento 

Considerando 1-A (novo) 

 

Proposta da Comissão Alterações 

 (1-A) É necessária uma PAC forte, dotada 
dos meios financeiros adequados para o 
período compreendido entre 2007 e 2013, 
para gerar crescimento real e permitir, 
assim, à União garantir a produção 
permanente de alimentos de alta 
qualidade em quantidade e variedade 
suficiente, assim como contribuir para o 
emprego - garantindo aos agricultores 
independentes e aos trabalhadores 
assalariados rendimentos e salários 
socialmente aceitáveis - para a 
conservação e produção de bens 
ambientais, para o combate às alterações 
climáticas e para a gestão territorial. A 
PAC deve, além disso, basear-se em 
disposições que os agricultores, outras 
partes interessada e os cidadãos em geral 
possam facilmente compreender, de modo 
a assegurar a transparência da execução, 
permitir o controlo e reduzir os custos em 
que incorrem operadores e 
administradores. 

Or. de 
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6.3.2013 B7-0079185 

Alteração  185 

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

Wils, Jürgen Klute, Thomas Händel 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Mandato para negociações interinstitucionais B7-0079/2013 

sob a forma de alterações legislativas 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Decisão sobre a abertura e o mandato de negociações interinstitucionais sobre os pagamentos 

diretos aos agricultores no âmbito dos regimes de apoio previstos na Política Agrícola 

Comum  

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

– 2013/2528(RSP) 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 - n.º 1 - parágrafo 1 - alínea b-A) (nova) 

 

Proposta da Comissão Alterações 

 b-A) quando os beneficiários dos 
pagamentos diretos, que empregam 
trabalhadores assalariados, não 
receberem salários socialmente aceitáveis 
no Estado-Membro em causa ou os seus 
rendimentos forem inferiores ao 
estabelecido nas tabelas salariais ou aos 
salários mínimos estatutários. 

Or. de 

 

 


