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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.3.2013 B7-0081/153 

Muudatusettepanek  153 

Willy Meyer, Paul Murphy 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Seadusandlikest muudatusettepanekutest koosnev B7-0081/2013 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses Euroopa 

Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetustega – 

2011/0282(COD) 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (14 a) Tööstruktuuris on töötajaid üle 

50% ning mõnedes riikides, piirkondades 

ja põllumajandussektorites moodustavad 

ajutised ja hooajatöötajad enamuse. 

Nendel inimestel on eriti suur tõrjutus- ja 

vaesusrisk. Seepärast tuleb kõnealuste 

rühmade töö- ja sotsiaaltingimusi 

parandada ning täita püsivuse kohustust, 

et töötajatel oleks võimalik 

professionaalselt töötada. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

6.3.2013 B7-0081/154 

Muudatusettepanek  154 

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

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Seadusandlikest muudatusettepanekutest koosnev B7-0081/2013 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses Euroopa 

Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetustega – 

2011/0282(COD) 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 36 – lõige 2 – punkt d a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 d a) koostöö tarneahelas osalejate vahel, 

et edendada loomade heaolu arvestavaid 

tootmissüsteeme. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

6.3.2013 B7-0081/155 

Muudatusettepanek  155 

Kartika Tamara Liotard, Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Seadusandlikest muudatusettepanekutest koosnev B7-0081/2013 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses Euroopa 

Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetustega – 

2011/0282(COD) 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 61 – lõige 1 – punkt a 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) toetab ressursitõhusat, tootlikku ja 

vähese CO2-heitega, kliimasäästlikku ja 

kliimamuutustele vastupanuvõimelist 

põllumajandussektorit, mis on kooskõlas 

maamajanduse aluseks olevate peamiste 

loodusressurssidega, 

(a) toetab ressursitõhusat, tootlikku ja 

vähese CO2-heitega, loomade heaoluga 

arvestavat, kliimasäästlikku ja 

kliimamuutustele vastupanuvõimelist 

põllumajandussektorit, mis on kooskõlas 

maamajanduse aluseks olevate peamiste 

loodusressurssidega, 

Or. en 

 

 

 


