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6.3.2013 B7-0081/153 

Tarkistus  153 

Willy Meyer, Paul Murphy 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B7-0081/2013 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin 

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun 

kehittämiseen 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (14 a) Työskentelyrakenteessa 

työntekijöitä on yli 50 prosenttia, ja nämä 

tilapäiset työntekijät ja kausityöntekijät 

ovat enemmistönä joissakin 

jäsenvaltioissa, joillakin alueilla ja 

joillakin maataloustoiminnan aloilla. 

Näillä työntekijöillä on korkea 

syrjäytymis- ja köyhyysriski Näin ollen 

näiden ryhmien, erityisesti tilapäisten ja 

kausityöntekijöiden, työ- ja sosiaalisia 

oloja on parannettava ja on taattava 

sitoutuminen vakauteen, jotta 

mahdollistetaan työntekijöiden 

ammattimaistuminen. 

Or. en 



 

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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.3.2013 B7-0081/154 

Tarkistus  154 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B7-0081/2013 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin 

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun 

kehittämiseen 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Ehdotus asetukseksi 

36 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (d a) toimitusketjun toimijoiden välinen 

yhteistyö eläinten hyvinvointia suosivien 

tuotantojärjestelmien edistämiseksi. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/155 

Tarkistus  155 

Kartika Tamara Liotard, Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B7-0081/2013 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin 

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun 

kehittämiseen 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Ehdotus asetukseksi 

61 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) edistää resurssitehokasta, tuottavaa, 

vähäpäästöistä sekä ilmastoystävällistä ja 

ilmastonmuutoksen hyvin kestävää 

maatalousalaa, jonka toiminta on 

sopusoinnussa niiden keskeisten 

luonnonvarojen kanssa, joista maatalous 

riippuu; 

(a) edistää resurssitehokasta, tuottavaa, 

vähäpäästöistä. eläinten hyvinvoinnille 

suotuisaa, ilmastoystävällistä ja 

ilmastonmuutoksen hyvin kestävää 

maatalousalaa, jonka toiminta on 

sopusoinnussa niiden keskeisten 

luonnonvarojen kanssa, joista maatalous 

riippuu; 

Or. en 

 

 


