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Amendamentul 184 

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

Wils, Jürgen Klute, Thomas Händel 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0079/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC 
(COM/2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 
– 2013/2528(RSP) 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Este nevoie de o PAC puternică, 
susținută de un buget suficient pentru 
perioada 2007-2013, care să genereze o 
creștere reală pentru a permite Uniunii 
Europene să producă în orice moment 
cantitatea și varietatea necesară de 
produse alimentare de înaltă calitate și să 
contribuie la locuri de muncă cu venituri 
și salarii adecvate din punct de vedere 
social pentru agricultorii independenți și 
angajați, la menținerea și producerea de 
bunuri de mediu, la combaterea 
schimbărilor climatice și la gestionarea 
teritoriului. În plus, PAC ar trebui să se 
bazeze pe dispoziții ușor de înțeles de către 
fermieri, de către alte părți interesate și de 
către cetățeni în general, pentru a asigura 
transparența punerii în aplicare, a 
permite supravegherea și a reduce 
costurile suportate de operatori și 
administratori. 

Or. de 
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Amendamentul 185 

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

Wils, Jürgen Klute, Thomas Händel 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0079/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 
referitoare la plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC 
(COM/2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) în cazul în care beneficiarul plăților 
directe care are angajați nu oferă salarii 
adecvate din punct de vedere social pentru 
statul membru respectiv sau acestea sunt 
mai mici decât ratele salariale stabilite 
prin contractele colective de muncă, 
respectiv decât salariile minime legale. 

Or. de 

 
 


