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6.3.2013 B7-0081/153 

Τροπολογία  153 

Willy Meyer, Paul Murphy 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0081/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων για τη στήριξη της 

αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

(COM(2011)0627 τελικό/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14α) Στη διάρθρωση εργασίας οι 
µισθωτοί είναι περισσότεροι του 50%, 
ενώ όσοι από αυτούς εργάζονται επί 
προσωρινή συµβάσει ή εποχικά 
αποτελούν την πλειοψηφία σε ορισµένα 
κράτη µέλη, περιφέρεις και  αγροτικές 
περιοχές. Αυτοί οι εργαζόµενοι εκτίθενται 
σε σοβαρό κίνδυνο αποκλεισµού και 
φτώχειας. Εποµένως οι συνθήκες 
εργασίας και οι κοινωνικές συνθήκες 
αυτών των οµάδων, ιδίως των 
προσωρινών και εποχικών εργαζοµένων, 
πρέπει να βελτιωθούν, πρέπει δε να 
διασφαλιστεί η δέσµευση σταθερότητας, 
για να αναπτύξουν οι εργαζόµενοι 
επαγγελµατισµό· 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/154 

Τροπολογία  154 

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

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0081/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων για τη στήριξη της 

αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

(COM(2011)0627 τελικό/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δα) συνεργασία µεταξύ παραγόντων της 
αλυσίδας εφοδιασµού για την προώθηση 
συστηµάτων παραγωγής που ευνοούν την 
καλή διαβίωση των ζώων. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/155 

Τροπολογία  155 

Kartika Tamara Liotard, Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0081/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων για τη στήριξη της 

αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) προωθούν την αποδοτική χρήση των 

πόρων, την παραγωγικότητα, τις χαµηλές 

εκποµπές, τη φιλικότητα προς το κλίµα και 

την ανθεκτικότητα στον τοµέα της 

γεωργίας, σε αρµονία µε τους βασικούς 

φυσικούς πόρους από τους οποίους 

εξαρτάται η γεωργία· 

α) προωθούν την αποδοτική χρήση των 

πόρων, την παραγωγικότητα, τις χαµηλές 

εκποµπές, τη φιλικότητα προς την καλή 
διαβίωση των ζώων, τη φιλικότητα προς 
το κλίµα και την ανθεκτικότητα στον 

τοµέα της γεωργίας, σε αρµονία µε τους 

βασικούς φυσικούς πόρους από τους 

οποίους εξαρτάται η γεωργία· 

Or. en 

 

 

 


