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Pozměňovací návrh 1
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na to, že regionální známky 
kvality jsou důležité pro dané oblasti a pro 
ekonomiku venkova, neboť zdůrazňují 
spojení výrobků či služeb se specifickou 
a výjimečnou oblastí, ze které pocházejí; 
zastává názor, že v době globalizace 
ekonomik mohou být regionální známky 
kvality významnými propagátory 
regionální, územní a místní identity, 
mohou přispět k regionálnímu rozvoji 
a územnímu marketingu a pomoci zvýšit 
konkurenceschopnost venkovských oblastí;

1. poukazuje na to, že regionální známky 
kvality jsou důležité pro dané oblasti a pro 
ekonomiku venkova, neboť zdůrazňují 
spojení výrobků či služeb se specifickou 
a výjimečnou oblastí, ze které pocházejí; 
zastává názor, že v době globalizace 
ekonomik mohou být regionální známky 
kvality významnými propagátory 
regionální, územní a místní identity, 
mohou přispět k regionálnímu rozvoji 
a územnímu marketingu a pomoci zvýšit 
konkurenceschopnost a přitažlivost 
venkovských oblastí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na to, že regionální známky 
kvality jsou důležité pro dané oblasti a pro 
ekonomiku venkova, neboť zdůrazňují 
spojení výrobků či služeb se specifickou 
a výjimečnou oblastí, ze které pocházejí; 
zastává názor, že v době globalizace 
ekonomik mohou být regionální známky 
kvality významnými propagátory 
regionální, územní a místní identity, 
mohou přispět k regionálnímu rozvoji 
a územnímu marketingu a pomoci zvýšit 
konkurenceschopnost venkovských oblastí;

1. poukazuje na to, že regionální známky 
kvality jsou důležité pro dané oblasti a pro 
ekonomiku venkova, neboť zdůrazňují 
spojení výrobků či služeb se specifickou 
a výjimečnou oblastí, ze které pocházejí; 
zastává názor, že v době globalizace 
ekonomik mohou být regionální známky 
kvality významnými propagátory 
regionální, územní a místní identity, 
mohou přispět k uchování, předávání a 
podpoře místních a regionálních tradic, k 
regionálnímu rozvoji a územnímu 
marketingu a pomoci zvýšit 
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konkurenceschopnost venkovských oblastí;

Or. ro

Pozměňovací návrh 3
Francesca Barracciu

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na to, že regionální známky 
kvality jsou důležité pro dané oblasti a pro 
ekonomiku venkova, neboť zdůrazňují 
spojení výrobků či služeb se specifickou 
a výjimečnou oblastí, ze které pocházejí; 
zastává názor, že v době globalizace 
ekonomik mohou být regionální známky 
kvality významnými propagátory 
regionální, územní a místní identity, 
mohou přispět k regionálnímu rozvoji 
a územnímu marketingu a pomoci zvýšit 
konkurenceschopnost venkovských oblastí;

1. poukazuje na to, že regionální známky 
kvality jsou zvláště důležité pro dané 
oblasti a pro ekonomiku venkova, neboť 
zdůrazňují spojení výrobků či služeb se 
specifickou oblastí, ze které pocházejí; 
zastává názor, že v době globalizace 
ekonomik mohou být regionální známky 
kvality významnými propagátory 
regionální, územní a místní identity, 
mohou přispět k regionálnímu rozvoji a 
územnímu marketingu a pomoci zvýšit 
konkurenceschopnost venkovských oblastí;

(Zdůrazňuje význam známky kvality jako 
zeměpisného konceptu s cílem lépe 
zprostředkovat význam konkrétních vazeb 
k místním oblastem.)

Or. it

Pozměňovací návrh 4
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na to, že regionální známky
kvality jsou důležité pro dané oblasti a pro 
ekonomiku venkova, neboť zdůrazňují 
spojení výrobků či služeb se specifickou 
a výjimečnou oblastí, ze které pocházejí; 
zastává názor, že v době globalizace 

1. poukazuje na to, že evropská označení
kvality jsou důležitá pro dané oblasti a pro 
ekonomiku venkova, neboť zdůrazňují 
spojení výrobků či služeb se specifickou a 
výjimečnou oblastí, ze které pocházejí; 
zastává názor, že v době globalizace 
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ekonomik mohou být regionální známky
kvality významnými propagátory 
regionální, územní a místní identity, 
mohou přispět k regionálnímu rozvoji 
a územnímu marketingu a pomoci zvýšit 
konkurenceschopnost venkovských oblastí;

ekonomik mohou být označení kvality 
významnými propagátory regionální, 
územní a místní identity, mohou přispět k 
regionálnímu rozvoji a územnímu 
marketingu a pomoci zvýšit 
konkurenceschopnost venkovských oblastí;

Or. es

Pozměňovací návrh 5
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na to, že regionální známky 
kvality jsou důležité pro dané oblasti a pro 
ekonomiku venkova, neboť zdůrazňují 
spojení výrobků či služeb se specifickou 
a výjimečnou oblastí, ze které pocházejí; 
zastává názor, že v době globalizace 
ekonomik mohou být regionální známky 
kvality významnými propagátory 
regionální, územní a místní identity, 
mohou přispět k regionálnímu rozvoji 
a územnímu marketingu a pomoci zvýšit 
konkurenceschopnost venkovských oblastí;

1. poukazuje na to, že regionální známky 
kvality jsou důležité pro dané oblasti a pro 
ekonomiku venkova, neboť zdůrazňují 
spojení výrobků či služeb se specifickou a 
výjimečnou oblastí, ze které pocházejí, a 
podporují produktivní regionální 
ekonomický rozvoj; zastává názor, že v 
době globalizace ekonomik mohou být 
regionální známky kvality významnými 
propagátory a účinnými nástroji
regionální, územní a místní identity, 
mohou přispět k regionálnímu rozvoji, 
rozvoji malých podniků ve venkovských 
společenstvích a územnímu marketingu a 
pomoci zvýšit konkurenceschopnost 
venkovských oblastí tím, že zvýší 
informovanost o jejích ekonomických 
přínosech;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Francesca Barracciu

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že známky kvality musí 
poskytnout stěžejní informace o dotčeném 
území, jeho tradicích, historii a 
specifických rysech; známky regionálního 
původu, které postrádají odlišující 
vlastnosti, samy o sobě nepodpoří 
spotřebu označeného výrobku, protože 
názorně neukážou, že je daný výrobek v 
konkrétní oblasti typický nebo tradiční; 
nicméně by měly být vhodně podporovány 
i tradiční výrobky z oblastí mimo EU s 
cílem předejít nepřesnému označování 
původu místních/regionálních výrobků, 
které může být příčinou zbytečné 
konkurence mezi různými regiony 
vyrábějícími týž výrobek a vyvolat zmatek 
u spotřebitelů;

(Nedostatečně určitá regionální známka 
netradičních výrobků z konkrétních 
regionů může vést ke zmatení spotřebitelů 
a k překrývání výrobků navzájem.)

Or. it

Pozměňovací návrh 7
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. rovněž podporuje evropské iniciativy 
na zahájení označování zemědělských 
potravinářských výrobků z oblastí, které 
čelí zvláštním omezením, např. z horských 
a ostrovních oblastí; domnívá se, že má-li 
být podpořen rozvoj těchto oblastí, je 
nezbytné prosazovat označování, která 
zvýší konkurenceschopnost výrobku; 

Or. es
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Pozměňovací návrh 8
Francesca Barracciu

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že se regionální známky 
kvality, které podporují specifické 
zemědělské produkty, řemeslnou výrobu 
a zručnost a určité výrobní postupy, 
dotýkají široké škály oblastí; domnívá se, 
že výrobky označené regionální známkou 
mohou úspěšně doprovázet další služby 
poskytované na venkově, například 
cestovní ruch, ubytovací či stravovací 
služby atd.; v této spojitosti zdůrazňuje, že 
je zcela zásadní integrovaný a holistický 
přístup k propagaci výrobků označených 
regionální známkou, a to na místní, 
regionální, celostátní i evropské úrovni;

2. zdůrazňuje, že se regionální známky 
kvality, které podporují specifické 
zemědělské produkty, řemeslnou výrobu 
a zručnost a určité výrobní postupy, 
dotýkají široké škály oblastí; domnívá se, 
že výrobky označené regionální známkou 
mohou být vektorem pro další služby 
poskytované na venkově, například 
cestovní ruch, ubytovací či stravovací 
služby atd.; v této spojitosti zdůrazňuje, že 
je zcela zásadní integrovaný a holistický 
přístup k propagaci výrobků označených 
regionální známkou;

(Je důležité zdůraznit přesunutí 
pozornosti zákazníků z výrobku na služby 
s ním spojené, což je koncepce, již lze lépe 
označit jako „vektor“. Zmínka o místní, 
regionální, celostátní a evropské úrovni je 
nadbytečná, jelikož značení již bylo 
vymezeno jako evropské.)

Or. it

Pozměňovací návrh 9
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že se regionální známky 
kvality, které podporují specifické 
zemědělské produkty, řemeslnou výrobu 
a zručnost a určité výrobní postupy, 

2. zdůrazňuje, že je nutné podpořit vysoce 
kvalitní zemědělské potraviny, řemeslnou 
výrobu a zručnost a určité výrobní postupy; 
domnívá se, že výrobky označené známkou 
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dotýkají široké škály oblastí; domnívá se, 
že výrobky označené regionální známkou 
mohou úspěšně doprovázet další služby 
poskytované na venkově, například 
cestovní ruch, ubytovací či stravovací 
služby atd.; v této spojitosti zdůrazňuje, že 
je zcela zásadní integrovaný a holistický 
přístup k propagaci výrobků označených 
regionální známkou, a to na místní, 
regionální, celostátní i evropské úrovni;

kvality mohou úspěšně doprovázet další 
služby poskytované na venkově, například 
cestovní ruch, ubytovací či stravovací 
služby atd.;

Or. es

Pozměňovací návrh 10
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že se regionální známky 
kvality, které podporují specifické 
zemědělské produkty, řemeslnou výrobu a 
zručnost a určité výrobní postupy, dotýkají 
široké škály oblastí; domnívá se, že 
výrobky označené regionální známkou 
mohou úspěšně doprovázet další služby 
poskytované na venkově, například 
cestovní ruch, ubytovací či stravovací 
služby atd.; v této spojitosti zdůrazňuje, že 
je zcela zásadní integrovaný a holistický 
přístup k propagaci výrobků označených 
regionální známkou, a to na místní, 
regionální, celostátní i evropské úrovni;

2. zdůrazňuje, že se regionální známky 
kvality, které podporují specifické 
zemědělské produkty, řemeslnou výrobu a 
zručnost a určité výrobní postupy a malé 
podniky ve venkovských oblastech, 
dotýkají široké škály oblastí; domnívá se, 
že výrobky označené regionální známkou 
mohou úspěšně doprovázet další služby 
poskytované na venkově, například 
cestovní ruch, ubytovací či stravovací 
služby atd.; v této spojitosti zdůrazňuje, že 
je zcela zásadní integrovaný a holistický 
přístup k propagaci výrobků označených 
regionální známkou a jeho provádění na 
místní, regionální, celostátní i evropské 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Alain Cadec
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Návrh stanoviska
Bod 2 – pododstavec 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

zdůrazňuje hodnotu spolupráce mezi 
regionálními známkami kvality, která se 
opírá o interakci mezi zdroji, jež jsou 
společné několika regionálním známkám, 
a o synergie mezi sousedními 
regionálními zámkami;

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Francesca Barracciu

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá místní akční skupiny v rámci 
programu Leader +, aby podpořily 
vytvoření sítí spolupráce mezi místními a 
regionálními výrobci, poskytovateli služeb 
a kulturními institucemi, jako např. 
univerzitami, knihovnami a výzkumnými 
centry, a umožnily tak propojení 
regionálních známek s kulturními a 
historickými aspekty oblasti, jehož 
prostřednictvím mohou vzniknout trvalé 
vazby mezi vzděláváním, výzkumem a 
výrobou, což také povede ke vzniku 
pracovních míst;
(Vyzdvihuje program Leader + a místní 
akční skupiny jakožto referenční subjekty 
pro vytvoření regionálních známek 
prostřednictvím upevnění partnerství mezi 
výrobci, kulturními institucemi a 
poskytovateli služeb. Tím umožní přístup 
zdola nahoru a přiblíží známku výrobcům 
a spotřebitelům.)

Or. it
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Pozměňovací návrh 13
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. poukazuje na skutečnost, že EU má v 
současnosti nejlepší zdravotní a 
environmentální normy pro zemědělské 
potraviny na světě; domnívá se tedy, že by 
měla více podpořit propagaci označení 
původu a zeměpisných označení, a zlepšit 
tak jejich obraz v EU i za jejími 
hranicemi;

Or. es

Pozměňovací návrh 14
Francesca Barracciu

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zastává názor, že regionální známky 
kvality, které jsou založeny na územním 
přístupu zdola nahoru, podporují synergie
mezi různými místními hospodářskými 
subjekty a sociálně-profesními 
organizacemi, které díky tomu vylepšují 
své výrobky a služby a zavádějí postupy 
šetrnější k životnímu prostředí;

3. zastává názor, že regionální známky 
kvality, které jsou založeny na územním 
přístupu zdola nahoru, podporují 
spolupráci mezi různými místními 
hospodářskými subjekty a sociálně-
profesními organizacemi; to může vést ke 
zlepšení jejich výrobků a služeb a zavedení 
postupů šetrnějších k životnímu prostředí;

(Poukazuje na to, že je potřeba, aby se 
zúčastněné subjekty aktivně zavázaly k 
navázání nové spolupráce, a nikoliv aby 
jen využívaly stávající synergie; ačkoliv je 
žádoucí vyzdvihnout, že výrobky lze 
zlepšit, není zlepšení logickým důsledkem 
tohoto postupu.)
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Or. it

Pozměňovací návrh 15
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zastává názor, že regionální známky 
kvality, které jsou založeny na územním 
přístupu zdola nahoru, podporují synergie 
mezi různými místními hospodářskými 
subjekty a sociálně-profesními 
organizacemi, které díky tomu vylepšují 
své výrobky a služby a zavádějí postupy 
šetrnější k životnímu prostředí;

3. zastává názor, že by měly být 
podporovány synergie mezi různými 
místními hospodářskými subjekty a 
sociálně-profesními organizacemi s cílem 
zlepšit výrobky a služby a případně zvýšit 
míru ochrany životního prostředí

Or. es

Pozměňovací návrh 16
Martina Anderson

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zastává názor, že regionální známky 
kvality, které jsou založeny na územním 
přístupu zdola nahoru, podporují synergie 
mezi různými místními hospodářskými 
subjekty a sociálně-profesními 
organizacemi, které díky tomu vylepšují 
své výrobky a služby a zavádějí postupy 
šetrnější k životnímu prostředí;

3. zastává názor, že regionální známky 
kvality, které jsou založeny na územním 
přístupu zdola nahoru, podporují synergie 
mezi různými místními hospodářskými 
subjekty a sociálně-profesními 
organizacemi, které díky tomu vylepšují 
své výrobky a služby a zavádějí postupy 
šetrnější k životnímu prostředí; trvá na 
tom, že zvláště důležitými aspekty pro 
kritérium kvality jsou dodržování práv 
pracovníků a ohled na dopady na životní 
prostředí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zastává názor, že regionální známky 
kvality, které jsou založeny na územním 
přístupu zdola nahoru, podporují synergie 
mezi různými místními hospodářskými 
subjekty a sociálně-profesními 
organizacemi, které díky tomu vylepšují 
své výrobky a služby a zavádějí postupy 
šetrnější k životnímu prostředí;

3. zastává názor, že regionální známky 
kvality, které jsou založeny na územním 
přístupu zdola nahoru, podporují synergie 
a sítě mezi různými místními 
hospodářskými subjekty a sociálně-
profesními organizacemi, které díky tomu 
vyvíjejí a vylepšují své výrobky a služby a 
zavádějí postupy šetrnější k životnímu 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Francesca Barracciu

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. poukazuje však na skutečnost, že je 
třeba jasně vymezit koncepci regionálních 
známek; v této souvislosti zdůrazňuje 
pozitivní zkušenosti s již existujícími 
známkami kvality (PDO, RDO, PGI); 
domnívá se proto, že je zapotřebí 
koordinovaných strategií s cílem zabránit 
zdvojování úsilí a překrývání;
(Je důležité zdůraznit, že smyslem zde 
není zrušit nebo zkomplikovat stávající 
rámec známek kvality, nýbrž zahrnout 
nové oblasti – ty aspekty regionálních 
známek kvality, které nejsou vždy nutně 
spojeny se stávajícími definicemi.)
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Or. it

Pozměňovací návrh 19
Francesca Barracciu

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vybízí členské státy a subjekty na nižší 
než celostátní úrovni, aby náležitě 
zohlednily regionální známky kvality 
i jejich úlohu, kterou ve venkovských 
oblastech zastávají, a to tak, že je zahrnou 
do svých místních a regionálních strategií 
rozvoje;

4. vybízí členské státy a subjekty na nižší 
než celostátní úrovni, aby náležitě 
zohlednily regionální známky kvality i 
jejich úlohu, kterou ve venkovských 
oblastech zastávají, a to tak, že je zahrnou 
do svých místních a regionálních strategií 
rozvoje; zdůrazňuje nicméně, že je třeba 
zvolit společný přístup k zavádění 
regionálních známek kvality, které se 
opírají o rámec společný celé EU;
(Není možné zavést nové systémy známek, 
aniž by došlo ke zmatení a nepřesnostem, 
nebude-li zvolen přístup společný pro 
celou EU, který zaručí jednotné provádění 
pravidel.)

Or. it

Pozměňovací návrh 20
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vybízí členské státy a subjekty na nižší 
než celostátní úrovni, aby náležitě 
zohlednily regionální známky kvality 
i jejich úlohu, kterou ve venkovských 
oblastech zastávají, a to tak, že je zahrnou 
do svých místních a regionálních strategií 
rozvoje;

4. vybízí členské státy a subjekty na nižší 
než celostátní úrovni, aby náležitě 
zohlednily označení kvality i jejich úlohu, 
kterou ve venkovských oblastech zastávají, 
a to tak, že je zahrnou do svých místních a 
regionálních strategií rozvoje;
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Or. es

Pozměňovací návrh 21
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vybízí členské státy a subjekty na nižší 
než celostátní úrovni, aby náležitě 
zohlednily regionální známky kvality 
i jejich úlohu, kterou ve venkovských 
oblastech zastávají, a to tak, že je zahrnou 
do svých místních a regionálních strategií 
rozvoje;

4. vybízí členské státy a subjekty na nižší 
než celostátní úrovni, aby náležitě 
zohlednily regionální známky kvality i 
jejich úlohu, kterou ve venkovských 
oblastech zastávají, a to tak, že je zahrnou 
do svých místních a regionálních strategií 
rozvoje; vyzývá k usnadnění zapojení 
regionálního tvůrčího odvětví, což může 
vést k vytvoření nových kulturních 
produktů jakožto součásti postupu 
vytvoření místních známek;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zastává názor, že aby byly regionální
známky úspěšné, je třeba zajistit nezbytný 
počet odborníků a objem finančních 
prostředků, a proto by měly být tyto 
známky lépe podporovány evropskými 
strukturálními a investičními fondy; 
vyzývá členské státy a jiné příslušné 
orgány, aby zajistily jejich podporu 
v rámci programových dokumentů pro 
příští programové období 2014–2020;

5. zastává názor, že označení kvality 
potřebují větší podporu ze strany EU s 
cílem vypracovat obchodní strategie ke 
zlepšení jejich přítomnosti na trhu v 
Evropě a ve třetích zemích; vyzývá 
členské státy, aby při návrhu svých 
programů na období 2014–2020 uvážily, 
že tyto výrobky mají významnou úlohu při 
revitalizaci venkovských ekonomik;

Or. es
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Pozměňovací návrh 23
Francesca Barracciu

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zastává názor, že aby byly regionální 
známky úspěšné, je třeba zajistit nezbytný 
počet odborníků a objem finančních 
prostředků, a proto by měly být tyto 
známky lépe podporovány evropskými 
strukturálními a investičními fondy; 
vyzývá členské státy a jiné příslušné 
orgány, aby zajistily jejich podporu v rámci 
programových dokumentů pro příští 
programové období 2014–2020;

5. zastává názor, že aby byly regionální 
známky úspěšné, je třeba zajistit nezbytný 
počet odborníků a objem finančních 
prostředků, a proto by měly být tyto 
známky vhodně podporovány v rámci
evropských strukturálních a investičních 
fondů; vyzývá členské státy a jiné 
příslušné orgány, aby zajistily jejich 
podporu v rámci programových dokumentů 
pro příští programové období 2014–2020;

(Finanční podpora pro nový systém 
známek by měla naplňovat potřebu 
investovat do dotčených odvětví. Nemůže 
být symbolická a musí vycházet z projektů 
dotčených subjektů.)

Or. it

Pozměňovací návrh 24
Martina Anderson

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zastává názor, že aby byly regionální 
známky úspěšné, je třeba zajistit nezbytný 
počet odborníků a objem finančních 
prostředků, a proto by měly být tyto 
známky lépe podporovány evropskými 
strukturálními a investičními fondy; 
vyzývá členské státy a jiné příslušné 
orgány, aby zajistily jejich podporu v rámci 
programových dokumentů pro příští 

5. zastává názor, že aby byly regionální 
známky úspěšné, je třeba zajistit nezbytný 
počet odborníků a objem finančních 
prostředků, a proto by měly být tyto 
známky lépe podporovány evropskými 
strukturálními a investičními fondy; 
vyzývá členské státy a jiné příslušné 
orgány, aby zajistily jejich podporu v rámci 
programových dokumentů pro příští 
programové období 2014–2020; to platí
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programové období 2014–2020; zejména v souvislosti s přeshraničními 
programy spolupráce, uvážíme-li, že 
některé oblasti se mohou nacházet v 
přeshraničních územích;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. žádá Komisi, aby posoudila další 
opatření na obranu zboží opatřeného 
regionálními známkami před 
napodobeninami, které imitují balení 
regionálních výrobků například tím, že 
používají regionální či vnitrostátní vlajky 
nebo regionálně znějící názvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzdvihuje skutečnost, že aby mohly být
dotace získané z evropských 
strukturálních a investičních fondů 
úspěšně čerpány, měly by se související 
administrativní postupy stát pro příjemce 
co nejjednoduššími a nejjasnějšími;

6. vyzdvihuje skutečnost, že aby mohly být 
dotace získané z fondů Společenství
úspěšně čerpány, měly by se související 
administrativní postupy stát pro příjemce 
co nejjednoduššími a nejjasnějšími;

Or. es
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Pozměňovací návrh 27
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzdvihuje skutečnost, že aby mohly být 
dotace získané z evropských strukturálních 
a investičních fondů úspěšně čerpány, měly 
by se související administrativní postupy 
stát pro příjemce co nejjednoduššími a 
nejjasnějšími;

6. vyzdvihuje skutečnost, že aby mohly být 
dotace získané z evropských strukturálních 
a investičních fondů úspěšně čerpány, měly 
by se související administrativní postupy 
stát pro příjemce co nejjednoduššími,
nejsoudržnějšími a nejjasnějšími;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že pro zajištění většího 
úspěchu regionálních známek kvality je 
zásadní výměna zkušeností, sdílení 
informací a partnerství; uznává úlohu 
zastupujících subjektů, například sdružení, 
která se zasazují o propagaci regionálních 
známek a zvyšují jejich viditelnost, a to na 
regionální, celostátní i evropské úrovni; 
vyzývá k tomu, aby byla věnována větší 
pozornost iniciativám v oblasti 
regionálních známek, neboť se může jednat 
o společné téma v rámci evropské územní 
spolupráce a evropských iniciativ v oblasti 
financování.

7. domnívá se, že pro zajištění většího 
úspěchu regionálních známek kvality je 
zásadní výměna zkušeností, sdílení 
informací a partnerství a také historické, 
kulturní a symbolické dědictví dané 
oblasti; uznává úlohu zastupujících 
subjektů, například sdružení, která se 
zasazují o propagaci regionálních známek 
a zvyšují jejich viditelnost, a to na 
regionální, celostátní i evropské úrovni; 
vyzývá k tomu, aby byla věnována větší 
pozornost iniciativám v oblasti 
regionálních známek, neboť se může jednat 
o společné téma v rámci evropské územní 
spolupráce a evropských iniciativ v oblasti 
financování.

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Francesca Barracciu
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Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že pro zajištění většího 
úspěchu regionálních známek kvality je 
zásadní výměna zkušeností, sdílení 
informací a partnerství; uznává úlohu 
zastupujících subjektů, například sdružení, 
která se zasazují o propagaci regionálních 
známek a zvyšují jejich viditelnost, a to na 
regionální, celostátní i evropské úrovni; 
vyzývá k tomu, aby byla věnována větší
pozornost iniciativám v oblasti 
regionálních známek, neboť se může 
jednat o společné téma v rámci evropské
územní spolupráce a evropských iniciativ 
v oblasti financování.

7. domnívá se, že pro zajištění většího 
úspěchu tradičních regionálních známek 
kvality je zásadní výměna zkušeností, 
sdílení informací a partnerství; uznává 
úlohu zastupujících subjektů, například 
sdružení, která se zasazují o propagaci 
regionálních známek a zvyšují jejich 
viditelnost, a to na místní, regionální, 
celostátní i evropské úrovni; vyzývá k 
tomu, aby byla věnována přiměřená
pozornost iniciativám v oblasti 
regionálních známek v souvislosti s 
evropskou územní spoluprací.

(Zdůrazňuje význam konceptu tradic, 
které jsou s výrobkem spojeny a bez nichž 
produkty postrádají odlišující vlastnosti, a 
také význam spolupráce na místní úrovni, 
jíž je zapotřebí k podpoře známek.)

Or. it

Pozměňovací návrh 30
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že pro zajištění většího 
úspěchu regionálních známek kvality je 
zásadní výměna zkušeností, sdílení 
informací a partnerství; uznává úlohu 
zastupujících subjektů, například sdružení, 
která se zasazují o propagaci regionálních 
známek a zvyšují jejich viditelnost, a to na 
regionální, celostátní i evropské úrovni; 
vyzývá k tomu, aby byla věnována větší 
pozornost iniciativám v oblasti 
regionálních známek, neboť se může 

7. uznává úlohu zastupujících subjektů, 
například sdružení, která se zasazují 
o propagaci označení kvality a zvyšují 
jejich viditelnost, a to na regionální, 
celostátní i evropské úrovni;
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jednat o společné téma v rámci evropské 
územní spolupráce a evropských iniciativ 
v oblasti financování.

Or. es

Pozměňovací návrh 31
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že pro zajištění většího 
úspěchu regionálních známek kvality je 
zásadní výměna zkušeností, sdílení 
informací a partnerství; uznává úlohu 
zastupujících subjektů, například sdružení, 
která se zasazují o propagaci regionálních 
známek a zvyšují jejich viditelnost, a to na 
regionální, celostátní i evropské úrovni; 
vyzývá k tomu, aby byla věnována větší 
pozornost iniciativám v oblasti 
regionálních známek, neboť se může jednat 
o společné téma v rámci evropské územní 
spolupráce a evropských iniciativ v oblasti 
financování.

7. domnívá se, že pro zajištění většího 
úspěchu regionálních známek kvality je 
zásadní výměna zkušeností, sdílení 
informací a partnerství; uznává úlohu 
zastupujících subjektů, například sdružení, 
která se zasazují o propagaci regionálních 
známek a zvyšují a posilují rostoucí 
viditelnost jejich regionu, a to na 
regionální, celostátní i evropské úrovni; 
vyzývá k tomu, aby byla věnována větší 
pozornost iniciativám v oblasti 
regionálních známek, neboť se může jednat 
o společné téma v rámci evropské územní 
spolupráce a evropských iniciativ v oblasti 
financování a o nástroj, který představuje 
investici do dlouhodobé životnosti 
konkurenceschopnosti daného regionu.

Or. en


