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Poprawka  2 

Florent Marcellesi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Działania ze strony Stanów Zjednoczonych wobec unijnych dopłat rolnych w ramach WPR 

(w kontekście hiszpańskich oliwek) 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw N 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

N. mając na uwadze, że 

konkurencyjność hiszpańskiego eksportu, 

którego udział w rynku Stanów 

Zjednoczonych stopniowo wzrastał w 

ostatnich latach, wynika z podejmowanych 

przez te przedsiębiorstwa działań 

mających obniżyć koszty w drodze 

inwestycji w najnowocześniejsze 

technologie i dzięki poprawie jakości, nie 

jest zaś skutkiem dotacji europejskich; 

N. mając na uwadze, że udział 

hiszpańskiego eksportu w rynku Stanów 

Zjednoczonych stopniowo rośnie w 

ostatnich latach; 

Or. en 
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Poprawka  3 

Florent Marcellesi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Działania ze strony Stanów Zjednoczonych wobec unijnych dopłat rolnych w ramach WPR 

(w kontekście hiszpańskich oliwek) 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw O 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

O. mając na uwadze, że wzrost 

hiszpańskiego eksportu do USA (+20 % od 

2013 r.) pozwolił stworzyć tysiące miejsc 

pracy i zapewnił wsparcie gospodarcze 

obszarom Andaluzji, które znalazły się 

wśród najbardziej dotkniętych kryzysem 

gospodarczym; 

O. mając na uwadze, że wzrost 

hiszpańskiego eksportu do USA (20 % od 

2013 r.) pozwolił stworzyć tysiące miejsc 

pracy i zapewnił wsparcie gospodarcze 

niektórym obszarom, które znalazły się 

wśród najbardziej dotkniętych kryzysem 

gospodarczym; 

Or. en 
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Poprawka  4 

Florent Marcellesi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Działania ze strony Stanów Zjednoczonych wobec unijnych dopłat rolnych w ramach WPR 

(w kontekście hiszpańskich oliwek) 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 3a. stwierdza, że płatności w ramach 

WPR nie mają zakłócać handlu, lecz 

pomagać rolnikom, dzięki wykorzystaniu 

funduszy publicznych, w poprawie 

ochrony środowiska, zdrowia publicznego 

i dobrostanu zwierząt, a także innych dóbr 

publicznych, których nie można 

zrekompensować wyłącznie za pomocą 

środków rynkowych; podkreśla, że należy 

wzmocnić i uwypuklić ten związek z 

dobrami publicznymi, aby przeciwdziałać 

dalszym zarzutom zakłóceń w handlu; 

Or. en 
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Poprawka  5 

Florent Marcellesi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Działania ze strony Stanów Zjednoczonych wobec unijnych dopłat rolnych w ramach WPR 

(w kontekście hiszpańskich oliwek) 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 7a. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do priorytetowego 

traktowania krótszych, lokalnych i 

unijnych łańcuchów dostaw oraz do 

zapewnienia wsparcia i doradztwa w 

zakresie niezbędnej dywersyfikacji 

rolnictwa; 

Or. en 



 

AM\1148449PL.docx PE616.082v01-00 } 

 PE616.083v01-00 } 

 PE616.091v01-00 } 

 PE616.093v01-00 } 

 PE616.094v01-00 } 

 PE616.095v01-00 } 

 PE616.097v01-00 } RC1 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

13.3.2018  B8-0137/2018 }  

 B8-0138/2018 }  

 B8-0145/2018 }  

 B8-0147/2018 }  

 B8-0148/2018 }  

 B8-0149/2018 }  

 B8-0151/2018 } RC1/Am. 6 

Poprawka  6 

Florent Marcellesi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Działania ze strony Stanów Zjednoczonych wobec unijnych dopłat rolnych w ramach WPR 

(w kontekście hiszpańskich oliwek) 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 7 b (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 7b. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do priorytetowego 

traktowania zróżnicowanej działalności 

rolnej ukierunkowanej na agroekologię 

zamiast na monokultury, a także dążącej 

do suwerenności żywnościowej dzięki 

lokalnej, regionalnej oraz unijnej 

produkcji i konsumpcji zamiast 

uzależnienia od importu i produkcji na 

eksport, co zapewni spójność unijnej 

polityki rolnej, handlowej i polityki 

współpracy na rzecz rozwoju; 

Or. en 

 

 


