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Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0079/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma 

jordbrukspolitiken 

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

– 2013/2528(RSP) 

Förslag till förordning 
Skäl 1a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1a) Det är viktigt att ha en stark 

gemensam jordbrukspolitik som stöds av 

den budget som behövs för 

perioden 2007–2013 för att skapa verklig 

tillväxt, med målsättningen att 

Europeiska unionen vid alla tidpunkter 

ska kunna producera en nödvändig 

mängd och mångfald av livsmedel av hög 

kvalitet samt bidra till sysselsättningen, 

med socialt tillräcklig inkomster både för 

jordbrukare som är egenföretagare och 

för löntagare inom jordbruket, samt 

bevara och producera miljöprodukter, 

bekämpa klimatförändringar och 

låtajordbruksmarken komma till 

användning. Den gemensamma 

jordbrukspolitiken bör vidare bygga på 

bestämmelser som är begripliga för 

jordbrukare, övriga berörda parter och 

medborgare i allmänhet för att garantera 

genomförandets öppenhet, möjliggöra 

tillsyn samt minska kostnaderna för 

operatörer och administratörer. 
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Lothar Bisky, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Sabine 
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Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0079/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma 

jordbrukspolitiken 

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

– 2013/2528(RSP) 

Förslag till förordning 
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ba) När mottagare av direktstöd har 

anställda och dessa inte får socialt 

adekvata löner eller får löner som 

underskrider kollektivavtal eller i lag 

föreskrivna minimilöner. 

Or. de 

 

 


