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Willy Meyer, Paul Murphy 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Mandat til interinstitutionelle forhandlinger, B7-0081/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om 

støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne (ELFUL) 

(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) – 

2013/2530(RSP)) 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (14a) I arbejdsstrukturen udgør ansatte 

mere end 50 %, og midlertidigt ansatte og 

sæsonarbejdere tegner sig for størstedelen 

i nogle medlemsstater, regioner og 

landbrug. Disse arbejdstagere har en høj 

risiko for at blive udstødt og ramt af 

fattigdom. Derfor skal de arbejdsmæssige 

og sociale vilkår for disse grupper, 

navnlig de midlertidigt ansatte og 

sæsonarbejderne, forbedres, og 

stabilitetsforpligtelsen skal være 

garanteret for at muliggøre 

professionalisering af disse arbejdstagere.  

Or. en 
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Ændringsforslag  154 

Kartika Tamara Liotard, Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka, Willy Meyer 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Mandat til interinstitutionelle forhandlinger, B7-0081/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om 

støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne (ELFUL) 

(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) – 

2013/2530(RSP)) 

Forslag til forordning 

Artikel 36 – stk. 2 – litra d a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) samarbejde mellem aktører i 

forsyningskæden for at fremme 

dyrevelfærdsvenlige produktionssystemer 

Or. en 



 

AM\929539DA.doc  PE503.602v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

6.3.2013 B7-0081/155 

Ændringsforslag  155 

Kartika Tamara Liotard, Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka 
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Mandat til interinstitutionelle forhandlinger, B7-0081/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om 

støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne (ELFUL) 

(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) – 

2013/2530(RSP)) 

Forslag til forordning 

Artikel 61 – stk. 1 – litra a 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) fremme en ressourceeffektiv, produktiv, 

klimavenlig og resistent landbrugssektor 

med lave emissioner, der fungerer i 

harmoni med de vigtigste naturressourcer, 

som landbruget afhænger af 

a) fremme en ressourceeffektiv, produktiv, 

klimavenlig, dyrevelfærdsvenlig og 

resistent landbrugssektor med lave 

emissioner, der fungerer i harmoni med de 

vigtigste naturressourcer, som landbruget 

afhænger af 

Or. en 

 

 

 


