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6.3.2013 B7-0079/184 

Predlog spremembe  184 
Lothar Bisky, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Sabine 
Wils, Jürgen Klute, Thomas Händel 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0079/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o neposrednih plačilih kmetom 

v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike 

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

2013/2528(RSP)) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) Potrebna je močna SKP, ki je podprta 

s potrebnimi finančnimi sredstvi za 

obdobje 2007–2013, da bi zagotovili 

dejansko rast, s čimer bi Evropski uniji 

omogočili, da kadarkoli proizvede 

potrebno količino raznovrstnih živil visoke 

kakovosti, in spodbujali zaposlovanje ob 

socialno ustreznih dohodkih samostojnih 

kmetov in plačah zaposlenih, ohranjali in 

proizvajali okoljske dobrine, se borili proti 

podnebnim spremembam in upravljali 

ozemlje. Poleg tega bi morala SKP 

temeljiti na preprostih določbah, ki jih 

kmetje, druge zainteresirane strani in 

državljani nasploh lahko razumejo, da bi 

zagotovili preglednost izvajanja, 

omogočili nadzor in zmanjšali stroške za 

izvajalce in upravljavce. 

Or. de 
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6.3.2013 B7-0079/185 

Predlog spremembe  185 
Lothar Bisky, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Sabine 
Wils, Jürgen Klute, Thomas Händel 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0079/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o neposrednih plačilih kmetom 

v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike 

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

2013/2528(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) če prejemniki neposrednih plačil, ki 

zaposlujejo delavce, ne izplačujejo plač, ki 

v posamezni državi veljajo za socialno 

primerne, ali če je višina plač manjša od 

plač iz kolektivnih pogodb oziroma od 

zakonsko določene zajamčene plače. 

Or. de 

 

 


