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6.3.2013 B7-0081/153 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  153 
Willy Meyer, Paul Murphy 
v mene skupiny GUE/NGL 

 

Mandát na medziinštitucionálne rokovania vo forme  B7-0081/2013 
legislatívnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o podpore rozvoja vidieka 

prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) 

a mandáte na tieto rokovania 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 14a (nové) 
 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (14a) V rámci pracovnej štruktúry 

predstavujú zamestnanci viac než 50 % 

pracovnej sily a v niektorých členských 

štátoch, regiónoch a poľnohospodárskych 

podnikoch predstavujú dočasní a sezónni 

pracovníci väčšinu pracovníkov. Títo 

pracovníci sú vystavení vysokému riziku 

vylúčenia a chudoby. Preto sa musia 

zlepšiť pracovné a sociálne podmienky 

týchto skupín, najmä dočasných a 

sezónnych pracovníkov, pričom je 

nevyhnutné splniť záväzok týkajúci sa 

zabezpečenia stability s cieľom umožniť 

profesionalizáciu týchto zamestnancov. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/154 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  154 
Kartika Tamara Liotard, Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka, Willy Meyer 
v mene skupiny GUE/NGL 

 

Mandát na medziinštitucionálne rokovania vo forme  B7-0081/2013 
legislatívnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o podpore rozvoja vidieka 

prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) 

a mandáte na tieto rokovania 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Článok 36 – odsek 2 – písmeno da (nové) 
 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 da) spolupráce medzi subjektmi 

dodávateľského reťazca zameranej na 

propagáciu systémov výroby vhodných z 

hľadiska dobrých životných podmienok 

zvierat, 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/155 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  155 
Kartika Tamara Liotard, Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka 
v mene skupiny GUE/NGL 

 

Mandát na medziinštitucionálne rokovania vo forme  B7-0081/2013 
legislatívnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o podpore rozvoja vidieka 

prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) 

a mandáte na tieto rokovania 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Článok 61 – odsek 1 – písmeno a 
 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(a) podporuje vytvorenie sektora 

poľnohospodárstva, ktorý efektívne 

využíva zdroje, je produktívny, produkuje 

málo emisií, je šetrný a odolný voči klíme 

a pracuje v harmónii so základnými 

prírodnými zdrojmi, od ktorých 

poľnohospodárstvo závisí, 

a) podporuje vytvorenie sektora 

poľnohospodárstva, ktorý efektívne 

využíva zdroje, je produktívny, produkuje 

málo emisií, zaisťuje dobré životné 

podmienky zvierat, je šetrný a odolný voči 

klíme a funguje v harmónii so základnými 

prírodnými zdrojmi, od ktorých 

poľnohospodárstvo závisí, 

Or. en 

 

 

 


