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6.3.2013 B7-0081/153 

Alteração  153 

Willy Meyer, Paul Murphy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Mandato de negociações interinstitucionais B7-0081/2013 

sob a forma de alterações legislativas 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Decisão sobre a abertura e o mandato de negociações interinstitucionais relativo ao apoio ao 

desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) - 

2011/0282(COD) 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Considerando 14-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (14-A) Na estrutura de trabalho, os 

salariados representam mais de 50 % e, 

em alguns Estados-Membros, em algumas 

regiões e em algumas explorações 

agrícolas, os trabalhadores temporários e 

os trabalhadores sazonais constituem a 

maioria. Estes trabalhadores estão 

expostos a um elevado risco de exclusão e 

de pobreza. Por conseguinte, as condições 

sociais e de trabalho destas categorias, em 

particular dos trabalhadores temporários 

e dos trabalhadores sazonais, devem ser 

melhoradas, e o compromisso a favor da 

estabilidade deve ser garantido, a fim de 

permitir a profissionalização destes 

salariados. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/154 

Alteração  154 

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

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Mandato de negociações interinstitucionais B7-0081/2013 

sob a forma de alterações legislativas 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Decisão sobre a abertura e o mandato de negociações interinstitucionais relativo ao apoio ao 

desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) - 

2011/0282(COD) 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 36 – n.º 2 – alínea d-A) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 d-A) A cooperação entre os intervenientes 

da cadeia de abastecimento a fim de 

promover sistemas de produção 

respeitadores do bem-estar dos animais; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/155 

Alteração  155 

Kartika Tamara Liotard, Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Mandato de negociações interinstitucionais B7-0081/2013 

sob a forma de alterações legislativas 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Decisão sobre a abertura e o mandato de negociações interinstitucionais relativo ao apoio ao 

desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) - 

2011/0282(COD) 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 61 – parágrafo 1 – alínea a) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Promove um setor agrícola produtivo, 

que utilize os recursos de forma eficiente, 

com um nível baixo de emissões, menos 

prejudicial para o clima e resistente às 

alterações climáticas, que funcione em 

harmonia com os recursos naturais 

essenciais de que a agricultura depende; 

a) Promove um setor agrícola produtivo, 

que utilize os recursos de forma eficiente, 

com um nível baixo de emissões, 

respeitador do bem-estar dos animais, 

menos prejudicial para o clima e resistente 

às alterações climáticas, que funcione em 

harmonia com os recursos naturais 

essenciais de que a agricultura depende; 

Or. en 

 

 

 


