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Poprawka  153 
Willy Meyer, Paul Murphy 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0081/2013 
dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie wspierania rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – 2011/0282(COD) 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 14 a (nowy) 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (14a) W strukturze pracy liczba 

zatrudnionych przekracza 50%, a 

pracownicy tymczasowi i sezonowi w 

niektórych państwach członkowskich, 

regionach i gospodarstwach stanowią 

większość. Pracownicy ci są naraŜeni na 

wysokie ryzyko wykluczenia i ubóstwa. 

Dlatego teŜ naleŜy poprawić warunki 

pracy i warunki socjalne oferowane tym 

grupom, zwłaszcza pracownikom 

tymczasowym i sezonowym, a takŜe 

zagwarantować zobowiązanie do 

stabilności, by umoŜliwić zatrudnionym 

profesjonalizację. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/154 

Poprawka  154 

Kartika Tamara Liotard, Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka, Willy Meyer 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0081/2013 
dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie wspierania rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – 2011/0282(COD) 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 36 – ustęp 2 – litera d a (nowa) 
 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) współpracy między podmiotami 

łańcucha dostaw mającej na celu 

propagowanie systemów produkcji 

sprzyjających dobrostanowi zwierząt. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/155 

Poprawka  155 

Kartika Tamara Liotard, Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0081/2013 
dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie wspierania rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – 2011/0282(COD) 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 61 – ustęp 1 – litera a 
 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) promowanie sektora rolnictwa, który jest 

efektywny pod względem wykorzystania 

surowców, produktywny, niskoemisyjny 

oraz przyjazny dla klimatu i odporny na 

jego zmianę, i który harmonijnie 

współpracuje z istotnymi surowcami 

naturalnymi, na których opiera się 

rolnictwo; 

a) promowanie sektora rolnictwa, który jest 

efektywny pod względem wykorzystania 

surowców, produktywny, niskoemisyjny, 

sprzyja dobrostanowi zwierząt oraz jest 

przyjazny dla klimatu i odporny na jego 

zmianę, i który funkcjonuje w harmonii z 

istotnymi surowcami naturalnymi, na 

których opiera się rolnictwo; 

Or. en 

 

 


