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Ændringsforslag  2 

Florent Marcellesi 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

USA's foranstaltninger over for EU's landbrugsstøtte inden for rammerne af den fælles 

landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven) 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning N 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

N. der henviser til, at 

konkurrenceevnen i den spanske eksport, 

hvis markedsandel er steget gradvis i USA 

i de senere år, er et resultat af disse 

virksomheders indsats for at reducere 

omkostningerne gennem investeringer i 

avanceret teknologi og 

kvalitetsforbedringer og er ikke en følge 

af EU-støtte; 

N. der henviser til, at markedsandelen 

for den spanske eksport har været støt 

stigende i USA i de senere år; 

Or. en 
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Ændringsforslag  3 

Florent Marcellesi 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

USA's foranstaltninger over for EU's landbrugsstøtte inden for rammerne af den fælles 

landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven) 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning O 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

O. der henviser til, at stigningen i den 

spanske eksport til USA (+ 20 % siden 

2013) har medført flere tusind nye 

arbejdspladser og givet et økonomisk løft i 

områder i Andalusien, der var blandt dem, 

der blev hårdest ramt af den økonomiske 

krise; 

O. der henviser til, at stigningen i den 

spanske eksport til USA (+ 20 % siden 

2013) har medført flere tusind nye 

arbejdspladser og givet et økonomisk løft i 

visse områder, der var blandt dem, der blev 

hårdest ramt af den økonomiske krise; 

Or. en 
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Ændringsforslag  4 

Florent Marcellesi 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

USA's foranstaltninger over for EU's landbrugsstøtte inden for rammerne af den fælles 

landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven) 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 3a. fastslår, at betalinger under den 

fælles landbrugspolitik ikke er bestemt til 

at være handelsfordrejende, men til at 

støtte landbrugere ved anvendelse af 

offentlige midler samt at forbedre 

miljøbeskyttelse, folkesundhed, 

dyrevelfærd og andre offentlige goder, 

som ikke kan kompenseres via markedet 

alene; understreger, at det er nødvendigt 

at styrke og udtrykkeligt fastslå denne 

tilknytning til offentlige goder med 

henblik på at undgå yderligere påstande 

om handelsfordrejning; 

Or. en 
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Ændringsforslag  5 

Florent Marcellesi 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

USA's foranstaltninger over for EU's landbrugsstøtte inden for rammerne af den fælles 

landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven) 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 7 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 7a. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at prioritere kortere 

og lokale forsyningskæder samt 

forsyningskæder inden for EU og til at 

yde den støtte og konsulentbistand til 

diversificering af landbrug, som dette 

kræver; 

Or. en 
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Ændringsforslag  6 

Florent Marcellesi 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

USA's foranstaltninger over for EU's landbrugsstøtte inden for rammerne af den fælles 

landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven) 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 7 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 7b. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at prioritere et 

diversificeret landbrug, der er fokuseret 

på landbrugsøkologi snarere end 

monokulturer, og søger 

fødevaresuverænitet gennem lokalt og 

regionalt forbrug samt forbrug inden for 

EU i modsætning til afhængighed af 

import og eksport for således at sikre 

sammenhæng mellem EU's landbrugs-, 

handels- og udviklingspolitik; 

Or. en 

 

 


