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1.7.2013 B7-0327/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 

Helmut Scholz 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B7-0327/2013 

Vital Moreira, Christofer Fjellner 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 

Zvýšenie nórskych ciel na poľnohospodárske výrobky  

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Ca (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ca. keďže v dôsledku ťažkých 
klimatických podmienok v Nórsku je 
na zabezpečenie poľnohospodárskej 
produkcie potrebná ochrana a podpora; 

Or. en 
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1.7.2013 B7-0327/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 

Helmut Scholz 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B7-0327/2013 

Vital Moreira, Christofer Fjellner 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 

Zvýšenie nórskych ciel na poľnohospodárske výrobky  

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie G  

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

G. keďže tieto opatrenia, hoci sú v rámci 

Listiny koncesií a záväzkov Svetovej 

obchodnej organizácie pre Nórsko 

povolené, odporujú duchu a litere 
dvojstrannej dohody, najmä jej článku 10, 
v ktorom sa uvádza, že „strany prijmú 
opatrenia, ktorými zabezpečia, aby 
výhody, ktoré si navzájom poskytujú, 
neboli ohrozené inými obmedzujúcimi 
dovoznými opatreniami”; 

G. keďže tieto opatrenia sú v rámci Listiny 

koncesií a záväzkov Svetovej obchodnej 

organizácie pre Nórsko povolené 

a neohrozujú ústupky, ktoré v rámci 
Dohody o EHP Nórsko rozšírilo pre EÚ 
a ktoré zahŕňajú bezcolnú kvótu 
na úrovni 7 200 ton syra a 900 ton mäsa;  

Or. en 
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1.7.2013 B7-0327/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 

Helmut Scholz 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B7-0327/2013 

Vital Moreira, Christofer Fjellner 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 

Zvýšenie nórskych ciel na poľnohospodárske výrobky  

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie H  

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

H. keďže podľa ukazovateľov 
hospodárskeho rastu, zamestnanosti 
a inflácie nejaví nórske hospodárstvo 
žiadne známky negatívneho dosahu 
svetovej hospodárskej a finančnej krízy; 

H. keďže vývoz poľnohospodárskych 
výrobkov z EÚ do Nórska sa od roku 2000 
zvýšil o 150 %, a keďže 70 % 
poľnohospodárskych výrobkov sa do 
Nórska dováža z EÚ; 

Or. en 
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1.7.2013 B7-0327/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 

Helmut Scholz 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B7-0327/2013 

Vital Moreira, Christofer Fjellner 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 

Zvýšenie nórskych ciel na poľnohospodárske výrobky  

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. vyjadruje poľutovanie nad nedávnymi 
opatreniami nórskej vlády, ktoré považuje 
za protekcionistické a za prekážku 
brániacu obchodu a ktoré sú jednoznačne 
v rozpore s literou a duchom dvojstrannej 
dohody; 

1. zdôrazňuje, že objem vyvezených 
poľnohospodárskych výrobkov z EÚ 
smerom do Nórska sa v roku 2012 výrazne 
zvýšil, pričom vzrástol v prípade jahňaciny 
o 186 % a v prípade hovädziny o 124 %, 
a keďže prechod na hodnotové clá mal 
veľmi malý vplyv na celkový vývoz EÚ 
do Nórska, 

Or. en 
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1.7.2013 B7-0327/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 

Helmut Scholz 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B7-0327/2013 

Vital Moreira, Christofer Fjellner 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 

Zvýšenie nórskych ciel na poľnohospodárske výrobky  

Návrh uznesenia 

Odsek 1a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1a. pripomína, že v roku 2013 nedôjde 
k zvýšeniu ciel pre existujúci objem syra 
vyvezeného z EÚ do Nórska; 

Or. en 
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1.7.2013 B7-0327/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 

Helmut Scholz 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B7-0327/2013 

Vital Moreira, Christofer Fjellner 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 

Zvýšenie nórskych ciel na poľnohospodárske výrobky  

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. vyjadruje pochybnosti o hospodárskej 
logike týchto opatrení, ktoré by mohli mať 
obmedzujúci dosah na obchod, mohli by 
poškodiť všetky zúčastnené strany, najmä 
nórskych spotrebiteľov a z dlhodobého 
hľadiska aj nórskych poľnohospodárov; 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala prípadné 
negatívne vplyvy zvýšených ciel na 
vývozcov a poľnohospodárov EÚ; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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1.7.2013 B7-0327/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 

Helmut Scholz 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B7-0327/2013 

Vital Moreira, Christofer Fjellner 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 

Zvýšenie nórskych ciel na poľnohospodárske výrobky  

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. naliehavo žiada nórsku vládu a 
parlament, aby tieto opatrenia zrušili; 

4. uznáva suverénne právo nórskej vlády 
a parlamentu rozhodovať o príslušných 
opatreniach; 

Or. en 
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1.7.2013 B7-0327/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 

Helmut Scholz 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B7-0327/2013 

Vital Moreira, Christofer Fjellner 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 

Zvýšenie nórskych ciel na poľnohospodárske výrobky  

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. vyzýva nórsku vládu a Komisiu, aby 
vzali na vedomie nedávne ambiciózne 
opatrenia Islandu, ktorých zámerom je 
liberalizácia obchodu 
s poľnohospodárskymi výrobkami 
s Úniou; naliehavo žiada nórsku vládu, 
aby nasledovala tento príklad; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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1.7.2013 B7-0327/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 

Helmut Scholz 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B7-0327/2013 

Vital Moreira, Christofer Fjellner 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 

Zvýšenie nórskych ciel na poľnohospodárske výrobky  

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. žiada nórsku vládu, aby súhlasila 
s revíziou protokolu č. 3 k Dohode o EHP 
týkajúceho sa obchodu so spracovanými 
poľnohospodárskymi výrobkami, 
s cieľom zhodnotiť, či sú clá na vyššie 
uvedené výrobky spravodlivé 
a opodstatnené; 

6. pripomína, že Nórsko novembri 2012 
súhlasilo so začatím revízie obchodu s 
poľnohospodárskymi výrobkami s cieľom 
začať rokovania v rámci článku 19 
Dohody EHP, že stretnutia sa konali 7. 
februára, 18. apríla a 20. júna 2013, a že 
Nórsko pri poslednej príležitosti naznačilo 
ochotu začať rokovania o dohode o 
ochrane zemepisných označení 
poľnohospodárskych výrobkov; 

Or. en 
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1.7.2013 B7-0327/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 

Helmut Scholz 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B7-0327/2013 

Vital Moreira, Christofer Fjellner 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 

Zvýšenie nórskych ciel na poľnohospodárske výrobky  

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. vyzýva Komisiu, aby bezodkladne 
otvorila rokovania s nórskymi orgánmi 

s cieľom vypracovať vzájomne 

uspokojujúce riešenie otázky dovozu i 

vývozu poľnohospodárskych výrobkov; 

7. vyzýva Komisiu, aby pokračovala v 
rokovaniach s nórskymi orgánmi s cieľom 

vypracovať vzájomne uspokojujúce 

riešenie otázky dovozu i vývozu 

poľnohospodárskych výrobkov; 

Or. en 
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1.7.2013 B7-0327/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 

Helmut Scholz 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B7-0327/2013 

Vital Moreira, Christofer Fjellner 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 

Zvýšenie nórskych ciel na poľnohospodárske výrobky  

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. vyzýva Komisiu, aby v prípade 
nedostatočnej spolupráce vzala do úvahy 
možnosť navrhnutia ďalších krokov 
zameraných na stiahnutie opatrení; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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1.7.2013 B7-0327/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 

Helmut Scholz 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B7-0327/2013 

Vital Moreira, Christofer Fjellner 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 

Zvýšenie nórskych ciel na poľnohospodárske výrobky  

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. vyjadruje nádej, že Nórsko zostane 

neoddeliteľnou súčasťou vnútorného trhu 

a nebude siahať po ďalších 
dezintegračných jednostranných 
opatreniach;  

11. vyjadruje nádej, že Nórsko zostane 

neoddeliteľnou súčasťou vnútorného trhu; 

Or. en 

 

 


