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Amendamentul  2 

Florent Marcellesi 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de sprijin al UE pentru agricultori 

în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole) 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul N 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

N. întrucât competitivitatea 

exporturilor spaniole, a căror cotă de 

piață a crescut treptat în SUA în ultimii 

ani, este rezultatul eforturilor depuse de 

aceste societăți în vederea reducerii 

costurilor prin intermediul investițiilor în 

tehnologii de vârf și în îmbunătățiri 

calitative și nu este o consecință a 

subvențiilor europene; 

N. întrucât cota de piață a exporturilor 

spaniole a crescut progresiv în SUA în 

ultimii ani; 

Or. en 
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Amendamentul  3 

Florent Marcellesi 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de sprijin al UE pentru agricultori 

în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole) 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul O 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

O. întrucât creșterea exporturilor 

spaniole în SUA (+ 20 % față de 2013) a 

permis crearea a mii de locuri de muncă și 

a asigurat asistență economică unor zone 

din Andaluzia care au fost printre cele mai 

afectate de criza economică; 

O. întrucât creșterea exporturilor 

spaniole în SUA (+ 20 % față de 2013) a 

permis crearea a mii de locuri de muncă și 

a asigurat asistență economică unor zone 

care au fost printre cele mai afectate de 

criza economică; 

Or. en 
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Amendamentul  4 

Florent Marcellesi 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de sprijin al UE pentru agricultori 

în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole) 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 3a. afirmă că plățile efectuate în 

cadrul PAC nu au drept scop să 

denatureze schimburile comerciale, ci să 

sprijine fermierii, prin intermediul 

fondurilor publice, să îmbunătățească 

protecția mediului, sănătatea publică și 

bunăstarea animalelor și alte bunuri 

publice care nu pot fi compensate exclusiv 

de către piață; subliniază că această 

legătură cu bunurile publice trebuie 

consolidată și clarificată, astfel încât să se 

prevină noi acuzații de denaturare a 

schimburilor comerciale; 

Or. en 
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Amendamentul  5 

Florent Marcellesi 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de sprijin al UE pentru agricultori 

în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole) 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 7a. invită Comisia și statele membre să 

acorde prioritate lanțurilor de 

aprovizionare mai scurte, locale și 

europene și să furnizeze sprijinul și 

serviciile de consiliere pentru 

diversificarea agriculturii necesare în 

acest scop; 

Or. en 
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Amendamentul  6 

Florent Marcellesi 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de sprijin al UE pentru agricultori 

în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole) 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 7 b (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 7b. invită Comisia și statele membre să 

acorde prioritate unei agriculturi diverse 

axate pe agroecologie, mai degrabă decât 

monoculturilor, și să urmărească 

suveranitatea alimentară prin consumul 

local, regional și european, în contrast cu 

dependența de importuri și orientarea 

către export, asigurând astfel coerența 

între politicile agricolă, comercială și de 

cooperare pentru dezvoltare ale UE; 

Or. en 

 

 


