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1.7.2013 B7-0327/1 

Amendement  1 

Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Helmut Scholz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0327/2013 

Vital Moreira, Christofer Fjellner 

namens de Commissie internationale handel 

De verhoging van de Noorse douanerechten op landbouwproducten 

Ontwerpresolutie 

Overweging C bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 C bis. overwegende dat, vanwege het ruige 

klimaat in Noorwegen, beschermende en 

ondersteunende maatregelen noodzakelijk 

zijn om de landbouwproductie veilig te 

stellen; 

Or. en 
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1.7.2013 B7-0327/2 

Amendement  2 

Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Helmut Scholz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0327/2013 

Vital Moreira, Christofer Fjellner 

namens de Commissie internationale handel 

De verhoging van de Noorse douanerechten op landbouwproducten 

Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat deze maatregelen, die 

weliswaar in de Noorse WTO-lijst worden 

toegestaan, in strijd zijn met de letter en de 

geest van de bilaterale overeenkomst, met 

name artikel 10, waarin wordt bepaald dat 

de partijen maatregelen zullen nemen om 

ervoor te zorgen dat de voordelen die zij 

elkaar toekennen, niet door andere 

beperkende invoermaatregelen in gevaar 

worden gebracht; 

G. overwegende dat deze maatregelen in de 

Noorse WTO-lijst worden toegestaan en 

geen bedreiging vormen voor de 

concessies die Noorwegen aan de EU 

heeft verleend in het kader van de EER-

overeenkomst, waarin een rechtenvrij 

contingent van 7.200 ton kaas en 900 ton 

vlees is opgenomen;  

Or. en 
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1.7.2013 B7-0327/3 

Amendement  3 

Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Helmut Scholz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0327/2013 

Vital Moreira, Christofer Fjellner 

namens de Commissie internationale handel 

De verhoging van de Noorse douanerechten op landbouwproducten 

Ontwerpresolutie 

Overweging H 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

H. overwegende dat indicatoren voor 

economische groei, werkgelegenheid en 

inflatie niet aantonen dat de wereldwijde 

economische of financiële crisis negatieve 

gevolgen heeft voor de Noorse economie; 

H. overwegende dat de uitvoer van 

landbouwproducten van de EU naar 

Noorwegen sinds 2000 met 150% is 

toegenomen, en overwegende dat 70% van 

de door Noorwegen ingevoerde 

landbouwproducten uit de EU afkomstig 

is; 

Or. en 
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1.7.2013 B7-0327/4 

Amendement  4 

Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Helmut Scholz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0327/2013 

Vital Moreira, Christofer Fjellner 

namens de Commissie internationale handel 

De verhoging van de Noorse douanerechten op landbouwproducten 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. betreurt de onlangs door de Noorse 

regering getroffen maatregelen, die 

protectionistisch lijken te zijn, een 

belemmering voor handel lijken te vormen 

en duidelijk in strijd lijken met de letter en 

de geest van de bilaterale overeenkomst; 

1. benadrukt dat de uitvoer van 

landbouwproducten van de EU naar 

Noorwegen in 2012 aanzienlijk is 

toegenomen, namelijk met 186 procent 

voor wat lamsvlees betreft en met 124 

procent voor wat rundvlees betreft, en dat 

de overschakeling naar ad-

valoremrechten een zeer gering effect 

heeft op de totale uitvoer van de EU naar 

Noorwegen; 

Or. en 
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1.7.2013 B7-0327/5 

Amendement  5 

Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Helmut Scholz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0327/2013 

Vital Moreira, Christofer Fjellner 

namens de Commissie internationale handel 

De verhoging van de Noorse douanerechten op landbouwproducten 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. brengt in herinnering dat de rechten 

voor bestaande uitvoervolumes van kaas 

van de EU naar Noorwegen in 2013 niet 

worden verhoogd; 

Or. en 
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1.7.2013 B7-0327/6 

Amendement  6 

Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Helmut Scholz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0327/2013 

Vital Moreira, Christofer Fjellner 

namens de Commissie internationale handel 

De verhoging van de Noorse douanerechten op landbouwproducten 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. betwist de economische logica achter 

deze maatregelen, die handelsbeperkende 

gevolgen kunnen hebben, die nadelig zijn 

voor alle betrokken partijen en met name 

Noorse consumenten, en op lange termijn 

ook Noorse landbouwers; verzoekt de 

Commissie de mogelijke negatieve 

gevolgen van de hogere tarieven voor de 

exporteurs en landbouwers van de EU te 

onderzoeken; 

Schrappen 

Or. en 
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1.7.2013 B7-0327/7 

Amendement  7 

Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Helmut Scholz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0327/2013 

Vital Moreira, Christofer Fjellner 

namens de Commissie internationale handel 

De verhoging van de Noorse douanerechten op landbouwproducten 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. dringt er bij de Noorse regering en het 

Noorse parlement op aan de maatregelen 

in te trekken; 

4. erkent het soevereine recht van de 

Noorse regering en het Noorse parlement 

om een besluit te nemen over de 

respectieve maatregelen; 

Or. en 
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1.7.2013 B7-0327/8 

Amendement  8 

Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Helmut Scholz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0327/2013 

Vital Moreira, Christofer Fjellner 

namens de Commissie internationale handel 

De verhoging van de Noorse douanerechten op landbouwproducten 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. verzoekt de Noorse regering en de 

Commissie kennis te nemen van de 

recente, ambitieuze maatregelen van 

IJsland om zijn handel in 

landbouwproducten met de Unie te 

liberaliseren; dringt er bij de Noorse 

regering op aan dit voorbeeld te volgen; 

Schrappen 

Or. en 
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1.7.2013 B7-0327/9 

Amendement  9 

Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Helmut Scholz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0327/2013 

Vital Moreira, Christofer Fjellner 

namens de Commissie internationale handel 

De verhoging van de Noorse douanerechten op landbouwproducten 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. verzoekt de Noorse regering een 

herziening van protocol nr. 3 bij de EER-

overeenkomst betreffende handel in 

verwerkte landbouwproducten goed te 

keuren, teneinde te beoordelen of de 

rechten op de voormelde producten als 

eerlijk en gerechtvaardigd mogen worden 

beschouwd; 

6. herinnert eraan dat Noorwegen in 

november 2012 heeft ingestemd met het 

begin van een herziening van de handel in 

landbouwproducten, zodat 

onderhandelingen in het kader van 

artikel 19 van de EER-overeenkomst 

geopend kunnen worden; wijst erop dat 

op 7 februari, 18 april en 20 juni 2013 

vergaderingen zijn gehouden en dat 

Noorwegen zich de laatste vergadering 

bereid heeft verklaard onderhandelingen 

te openen over een overeenkomst inzake 

de bescherming van geografische 

aanduidingen voor landbouwproducten; 

Or. en 
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1.7.2013 B7-0327/10 

Amendement  10 

Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Helmut Scholz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0327/2013 

Vital Moreira, Christofer Fjellner 

namens de Commissie internationale handel 

De verhoging van de Noorse douanerechten op landbouwproducten 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. verzoekt de Commissie onmiddellijk 

onderhandelingen met de Noorse 

autoriteiten te starten om toe te werken 

naar een wederzijds aanvaardbare 

oplossing betreffende invoer/uitvoer van 

landbouwproducten; 

7. verzoekt de Commissie 

onderhandelingen met de Noorse 

autoriteiten voort te zetten om toe te 

werken naar een wederzijds aanvaardbare 

oplossing betreffende invoer/uitvoer van 

landbouwproducten; 

Or. en 
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1.7.2013 B7-0327/11 

Amendement  11 

Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Helmut Scholz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0327/2013 

Vital Moreira, Christofer Fjellner 

namens de Commissie internationale handel 

De verhoging van de Noorse douanerechten op landbouwproducten 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. verzoekt de Commissie te overwegen om 

in het geval van gebrekkige 

samenwerking verdere stappen te 

ondernemen met het oog op het doen 

intrekken van de maatregelen; 

Schrappen 

Or. en 
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1.7.2013 B7-0327/12 

Amendement  12 

Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Helmut Scholz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0327/2013 

Vital Moreira, Christofer Fjellner 

namens de Commissie internationale handel 

De verhoging van de Noorse douanerechten op landbouwproducten 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. spreekt de hoop uit dat Noorwegen een 

integraal deel van de interne markt blijft 

uitmaken en geen verdere desintegrerende 

unilaterale maatregelen doorvoert;  

11. spreekt de hoop uit dat Noorwegen een 

integraal deel van de interne markt blijft 

uitmaken; 

Or. en 

 

 


