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6.3.2013 B7-0081/153 

Predlog spremembe  153 
Willy Meyer, Paul Murphy 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0081/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o podpori za razvoj podeželja iz 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) – 2011/0282(COD) 

(COM(2011)0627/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) 

– 2013/2530(RSP)) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 14 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (14a) V delovni strukturi je več kot 50 % 

delojemalcev med delavci za določen čas 

in sezonskimi delavci, v nekaterih državah 

članicah, regijah in kmetijskih sektorjih 

pa so ti delavci v večini. Ti delavci so 

izpostavljeni velikemu tveganju 

izključevanja in revščine. Zato je treba 

izboljšati delovne in socialne razmere za 

te skupine, zlasti za delavce za določen čas 

in sezonske delavce, ter zagotoviti 

spoštovanje zavez o stabilnosti zaposlitve, 

da se omogoči profesionalizacija 

zaposlenih. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/154 

Predlog spremembe  154 
Kartika Tamara Liotard, Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka, Willy Meyer 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0081/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o podpori za razvoj podeželja iz 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) – 2011/0282(COD) 

(COM(2011)0627/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) 

– 2013/2530(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 36 – odstavek 2 – točka d a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) sodelovanje med akterji v dobavni 

verigi pri spodbujanju živalim prijaznih 

sistemov proizvodnje; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/155 

Predlog spremembe  155 
Kartika Tamara Liotard, Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0081/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o podpori za razvoj podeželja iz 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) – 2011/0282(COD) 

(COM(2011)0627/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) 

– 2013/2530(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 61 – odstavek 1 – točka a 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) spodbuja z viri gospodaren, 

produktiven in podnebju prijazen kmetijski 

sektor z nizkimi emisijami, ki je odporen 

na podnebne spremembe, pri čemer 

upošteva osnovne naravne vire, od katerih 

je kmetijstvo odvisno; 

(a) spodbuja z viri gospodaren, 

produktiven in podnebju in živalim 

prijazen kmetijski sektor z nizkimi 

emisijami, ki je odporen na podnebne 

spremembe, pri čemer upošteva osnovne 

naravne vire, od katerih je kmetijstvo 

odvisno; 

Or. en 

 

 


