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Ændringsforslag 1
Alain Cadec

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at regional 
kvalitetsmærkning er vigtig for
lokalområderne og landdistrikternes 
økonomi, eftersom den fremhæver 
tilknytningen til et bestemt og enestående 
område i form af produkters og 
tjenesteydelsers oprindelse; er af den 
opfattelse, at regionale kvalitetsmærker i 
en tid med globaliserede økonomier kan 
tjene som vigtige midler til at fremme 
regional, territorial og lokal identitet, og at 
de derudover kan bidrage til udvikling af 
regionen og markedsføring af området 
samt forbedring af landdistrikternes 
konkurrenceevne;

1. understreger, at regional
kvalitetsmærkning er vigtig for 
lokalområderne og landdistrikternes 
økonomi, eftersom den fremhæver 
tilknytningen til et bestemt og enestående 
område i form af produkters og 
tjenesteydelsers oprindelse; er af den 
opfattelse, at regionale kvalitetsmærker i
en tid med globaliserede økonomier kan 
tjene som vigtige midler til at fremme 
regional, territorial og lokal identitet, og at 
de derudover kan bidrage til udvikling af 
regionen og markedsføring af området 
samt forbedring af landdistrikternes 
konkurrenceevne og attraktivitet;

Or. fr

Ændringsforslag 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at regional 
kvalitetsmærkning er vigtig for 
lokalområderne og landdistrikternes 
økonomi, eftersom den fremhæver 
tilknytningen til et bestemt og enestående 
område i form af produkters og 
tjenesteydelsers oprindelse; er af den 
opfattelse, at regionale kvalitetsmærker i 
en tid med globaliserede økonomier kan 
tjene som vigtige midler til at fremme 
regional, territorial og lokal identitet, og at 

1. understreger, at regional 
kvalitetsmærkning er vigtig for 
lokalområderne og landdistrikternes 
økonomi, eftersom den fremhæver 
tilknytningen til et bestemt og enestående 
område i form af produkters og 
tjenesteydelsers oprindelse; er af den 
opfattelse, at regionale kvalitetsmærker i 
en tid med globaliserede økonomier kan 
tjene som vigtige midler til at fremme 
regional, territorial og lokal identitet, og at 
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de derudover kan bidrage til udvikling af 
regionen og markedsføring af området 
samt forbedring af landdistrikternes 
konkurrenceevne;

de derudover kan bidrage til bevarelse, 
videregivelse og fremme af lokale og 
regionale traditioner, udvikling af 
regionen og markedsføring af området 
samt forbedring af landdistrikternes 
konkurrenceevne;

Or. ro

Ændringsforslag 3
Francesca Barracciu

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at regional 
kvalitetsmærkning er vigtig for 
lokalområderne og landdistrikternes 
økonomi, eftersom den fremhæver 
tilknytningen til et bestemt og enestående 
område i form af produkters og 
tjenesteydelsers oprindelse; er af den 
opfattelse, at regionale kvalitetsmærker i 
en tid med globaliserede økonomier kan 
tjene som vigtige midler til at fremme 
regional, territorial og lokal identitet, og at 
de derudover kan bidrage til udvikling af 
regionen og markedsføring af området 
samt forbedring af landdistrikternes 
konkurrenceevne;

1. understreger, at regional 
kvalitetsmærkning er særlig vigtig for 
lokalområderne og landdistrikternes 
økonomi, eftersom den fremhæver 
tilknytningen til et bestemt og enestående 
område i form af produkters og 
tjenesteydelsers oprindelse; er af den 
opfattelse, at regionale kvalitetsmærker i 
en tid med globaliserede økonomier kan 
tjene som vigtige midler til at fremme 
regional, territorial og lokal identitet, og at 
de derudover kan bidrage til udvikling af 
regionen og markedsføring af området 
samt forbedring af landdistrikternes 
konkurrenceevne;

(Understreger betydningen af 
kvalitetsmærkning som et geografisk 
koncept for bedre at formidle betydningen 
af specifikke tilknytninger til 
lokalområder.)

Or. it

Ændringsforslag 4
Rosa Estaràs Ferragut

Udkast til udtalelse
Punkt 1
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at regional 
kvalitetsmærkning er vigtig for 
lokalområderne og landdistrikternes 
økonomi, eftersom den fremhæver 
tilknytningen til et bestemt og enestående 
område i form af produkters og 
tjenesteydelsers oprindelse; er af den 
opfattelse, at regionale kvalitetsmærker i 
en tid med globaliserede økonomier kan 
tjene som vigtige midler til at fremme 
regional, territorial og lokal identitet, og at 
de derudover kan bidrage til udvikling af 
regionen og markedsføring af området 
samt forbedring af landdistrikternes 
konkurrenceevne;

1. understreger, at EU-kvalitetsbetegnelser
er vigtige for lokalområderne og 
landdistrikternes økonomi, eftersom de
fremhæver tilknytningen til et bestemt og 
enestående område i form af produkters og 
tjenesteydelsers oprindelse; er af den 
opfattelse, at kvalitetsbetegnelser i en tid 
med globaliserede økonomier kan tjene 
som vigtige midler til at fremme regional 
og lokal identitet, og at de derudover kan 
bidrage til forbedring af landdistrikternes 
konkurrenceevne;

Or. es

Ændringsforslag 5
Justina Vitkauskaite Bernard

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at regional 
kvalitetsmærkning er vigtig for 
lokalområderne og landdistrikternes 
økonomi, eftersom den fremhæver 
tilknytningen til et bestemt og enestående 
område i form af produkters og 
tjenesteydelsers oprindelse; er af den 
opfattelse, at regionale kvalitetsmærker i 
en tid med globaliserede økonomier kan 
tjene som vigtige midler til at fremme 
regional, territorial og lokal identitet, og at 
de derudover kan bidrage til udvikling af 
regionen og markedsføring af området 
samt forbedring af landdistrikternes 
konkurrenceevne;

1. understreger, at regional 
kvalitetsmærkning er vigtig for 
lokalområderne og landdistrikternes 
økonomi, eftersom den fremhæver 
tilknytningen til et bestemt og enestående 
område i form af produkters og 
tjenesteydelsers oprindelse og fremmer 
produktiv økonomisk udvikling i 
regionerne; er af den opfattelse, at 
regionale kvalitetsmærker i en tid med 
globaliserede økonomier kan tjene som 
vigtige midler og kraftfulde værktøjer til 
at fremme regional, territorial og lokal 
identitet, og at de derudover kan bidrage til 
udvikling af regionen, udvikling af små 
virksomheder i landbosamfund og 
markedsføring af området samt forbedring 
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af landdistrikternes konkurrenceevne ved 
at øge bevidstheden om de økonomiske 
fordele herved;

Or. en

Ændringsforslag 6
Francesca Barracciu

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. understreger, at kvalitetsmærkning 
skal give vigtige oplysninger om det 
pågældende område og dettes traditioner, 
historie og specifikke særkender; en 
generisk regional oprindelsesmærkning af 
et produkt vil ikke i sig selv fremme 
forbruget heraf, da det ikke af en sådan 
fremgår, at produktet er typisk eller 
traditionelt for et bestemt område; 
traditionelle produkter fra EU-områder 
bør ikke desto mindre fremmes på 
passende vis for at undgå, at der anvendes 
sådanne upræcise oprindelsesangivelser 
for lokale/regionale produkter, som kunne 
skabe unødig konkurrence mellem 
forskellige regioner om det samme 
produkt og skabe forvirring blandt 
forbrugerne;

(Vag regional mærkning af 
ikketraditionelle produkter fra bestemte 
regioner risikerer at forvirre forbrugerne 
og føre til overlapning af produkter.)

Or. it

Ændringsforslag 7
Rosa Estaràs Ferragut
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Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. støtter også EU-initiativer med 
henblik på indførelse af 
produktbetegnelser for 
landbrugsfødevarer fra områder 
kendetegnet ved særlig vanskelige 
forhold, f.eks. bjerg- og øområder;  
mener, at det for at støtte udviklingen i 
disse områder er nødvendigt at fremme 
betegnelser, der forbedrer produkternes 
konkurrenceevne; 

Or. es

Ændringsforslag 8
Francesca Barracciu

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. fremhæver den tværsektorale egenskab 
ved regionale kvalitetsmærker, som støtter 
bestemte landbrugsprodukter såvel som 
håndværksprodukter og håndværk som 
sådan samt visse produktionsprocesser; 
mener, at regionalt mærkede produkter vil 
være gode som supplement til andre 
tjenester, der ydes i landdistrikterne, såsom 
turisme, overnatning, bespisning osv.; 
understreger i den forbindelse, at det er af 
afgørende betydning at have en integreret 
og holistisk tilgang til fremme af regionalt 
kvalitetsmærkede produkter på lokalt, 
regionalt, nationalt og europæisk plan;

2. fremhæver den tværsektorale egenskab 
ved regionale kvalitetsmærker, som støtter 
bestemte landbrugsprodukter såvel som 
håndværksprodukter og håndværk som 
sådant samt visse produktionsprocesser; 
mener, at regionalt mærkede produkter kan 
tjene som vektorer for andre tjenester, der 
ydes i landdistrikterne, såsom turisme, 
overnatning, bespisning osv.; understreger 
i den forbindelse, at det er af afgørende 
betydning at have en integreret og holistisk 
tilgang til fremme af regionalt 
kvalitetsmærkede produkter;

(Det er vigtigt at understrege 
forskydningen i forbrugernes interesse fra 
produktet til hertil knyttede tjenester, et 
koncept, som termen “vektor” er et bedre 
udtryk for. Henvisningen til det lokale, 
regionale, nationale og europæiske plan 
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er overflødig for så vidt angår mærkning, 
der allerede er defineret som europæisk.)

Or. it

Ændringsforslag 9
Rosa Estaràs Ferragut

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. fremhæver den tværsektorale egenskab 
ved regionale kvalitetsmærker, som støtter 
bestemte landbrugsprodukter såvel som 
håndværksprodukter og håndværk som 
sådan samt visse produktionsprocesser; 
mener, at regionalt mærkede produkter vil 
være gode som supplement til andre 
tjenester, der ydes i landdistrikterne, såsom 
turisme, overnatning, bespisning osv.; 
understreger i den forbindelse, at det er af 
afgørende betydning at have en integreret 
og holistisk tilgang til fremme af regionalt 
kvalitetsmærkede produkter på lokalt, 
regionalt, nationalt og europæisk plan;

2. fremhæver behovet for at støtte 
landbrugsfødevarer af høj kvalitet såvel 
som håndværksprodukter og håndværk 
som sådant samt visse 
produktionsprocesser; mener, at 
kvalitetsmærkede produkter vil være gode 
som supplement til andre tjenester, der 
ydes i landdistrikterne, såsom turisme, 
overnatning, bespisning osv.;

Or. es

Ændringsforslag 10
Justina Vitkauskaite Bernard

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. fremhæver den tværsektorale egenskab 
ved regionale kvalitetsmærker, som støtter 
bestemte landbrugsprodukter såvel som 
håndværksprodukter og håndværk som 
sådan samt visse produktionsprocesser; 
mener, at regionalt mærkede produkter vil 

2. fremhæver den tværsektorale egenskab 
ved regionale kvalitetsmærker, som støtter 
bestemte landbrugsprodukter såvel som 
håndværksprodukter og håndværk som 
sådant samt visse produktionsprocesser og 
små virksomheder i landdistrikter; mener, 
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være gode som supplement til andre 
tjenester, der ydes i landdistrikterne, såsom 
turisme, overnatning, bespisning osv.; 
understreger i den forbindelse, at det er af 
afgørende betydning at have en integreret 
og holistisk tilgang til fremme af regionalt 
kvalitetsmærkede produkter på lokalt, 
regionalt, nationalt og europæisk plan;

at regionalt mærkede produkter vil være 
gode som supplement til andre tjenester, 
der ydes i landdistrikterne, såsom turisme, 
overnatning, bespisning osv.; understreger 
i den forbindelse, at det er af afgørende 
betydning at have en integreret og holistisk 
tilgang til fremme og indførelse i praksis 
af regionalt kvalitetsmærkede produkter på 
lokalt, regionalt, nationalt og europæisk 
plan;

Or. en

Ændringsforslag 11
Alain Cadec

Udkast til udtalelse
Punkt 2 – afsnit 1 (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

fremhæver værdien af et samarbejde 
mellem regionale kvalitetsmærker, der er 
baseret på interaktion mellem de 
ressourcer, der deles af flere regionale 
mærker, og på synergier mellem regionale 
mærker for regioner, der grænser op til 
hinanden; 

Or. fr

Ændringsforslag 12
Francesca Barracciu

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. opfordrer lokale aktionsgrupper inden 
for rammerne af Leader+-programmet til 
at fremme etableringen af netværk for
samarbejde mellem lokale og regionale 
producenter, tjenesteudbydere og 
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kulturelle institutioner såsom 
universiteter, museer og forskningscentre 
for at gøre det muligt at sammenfatte 
områders kulturelle og historiske aspekter 
i regionale mærker, gennem hvilke der 
kan skabes varige forbindelser mellem 
uddannelse, forskning og produktion og 
dermed også kan skabes beskæftigelse;
(Henleder opmærksomheden på Leader+-
programmet og lokale aktionsgrupper 
som referenceorganer for skabelsen af 
regionale mærker gennem etableringen af 
partnerskaber mellem producenter, 
kulturelle institutioner og 
tjenesteudbydere. Dette vil fremme en 
bottom-up-tilgang, idet det vil bringe 
mærkning tættere på producenter og 
forbrugere.)

Or. it

Ændringsforslag 13
Rosa Estaràs Ferragut

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. påpeger, at EU i øjeblikket har 
verdens bedste sundheds- og 
miljøstandarder for landbrugsfødevarer; 
mener derfor, at der i højere grad bør 
træffes foranstaltninger til støtte for en 
forbedring af markedsføringen af 
oprindelsesbetegnelser og geografiske 
betegnelser for at forbedre deres image 
såvel inden som uden for EU;

Or. es

Ændringsforslag 14
Francesca Barracciu
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Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. er af den opfattelse, at regional 
kvalitetsmærkning, der er baseret på en 
bottom-up-tilgang, fremmer synergier
mellem forskellige lokale økonomiske 
aktører og sociale og erhvervsmæssige 
organisationer, takket være hvis indsats 
der sker en forbedring af produkterne og 
tjenesteydelserne og indføres mere 
miljøvenlige processer;

3. er af den opfattelse, at regional 
kvalitetsmærkning, der er baseret på en 
bottom-up-tilgang, fremmer samarbejdet
mellem forskellige lokale økonomiske 
aktører og sociale og erhvervsmæssige 
organisationer, hvilket kunne føre til en 
forbedring af deres produkter og
tjenesteydelser og indførelse af mere 
miljøvenlige processer;

(Henleder opmærksomheden på behovet 
for, at de berørte aktører er aktivt 
engagerede i at indgå i et nyt samarbejde 
og ikke blot i at udnytte allerede 
eksisterende synergier; det er også værd 
at påpege, at produkter rigtignok kan 
forbedres, men at dette ikke er en logisk 
følge af processen.)

Or. it

Ændringsforslag 15
Rosa Estaràs Ferragut

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. er af den opfattelse, at regional 
kvalitetsmærkning, der er baseret på en 
bottom-up-tilgang, fremmer synergier 
mellem forskellige lokale økonomiske 
aktører og sociale og erhvervsmæssige 
organisationer, takket være hvis indsats 
der sker en forbedring af produkterne og 
tjenesteydelserne og indføres mere 
miljøvenlige processer;

3. er af den opfattelse, at synergier mellem 
forskellige lokale økonomiske aktører og 
sociale og erhvervsmæssige organisationer 
bør fremmes for at forbedre produkterne 
og tjenesteydelserne og, om nødvendigt, 
øge miljøbeskyttelsen;

Or. es
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Ændringsforslag 16
Martina Anderson

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. er af den opfattelse, at regional 
kvalitetsmærkning, der er baseret på en 
bottom-up-tilgang, fremmer synergier 
mellem forskellige lokale økonomiske 
aktører og sociale og erhvervsmæssige 
organisationer, takket være hvis indsats der 
sker en forbedring af produkterne og 
tjenesteydelserne og indføres mere 
miljøvenlige processer;

3. er af den opfattelse, at regional 
kvalitetsmærkning, der er baseret på en 
bottom-up-tilgang, fremmer synergier 
mellem forskellige lokale økonomiske 
aktører og sociale og erhvervsmæssige 
organisationer, takket være hvis indsats der 
sker en forbedring af produkterne og 
tjenesteydelserne og indføres mere 
miljøvenlige processer; fastholder, at 
respekt for arbejdstagerrettigheder og 
hensyntagen til miljømæssige 
indvirkninger er særlig vigtige aspekter 
for kvalitetskriteriet;

Or. en

Ændringsforslag 17
Justina Vitkauskaite Bernard

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. er af den opfattelse, at regional 
kvalitetsmærkning, der er baseret på en 
bottom-up-tilgang, fremmer synergier 
mellem forskellige lokale økonomiske
aktører og sociale og erhvervsmæssige 
organisationer, takket være hvis indsats der 
sker en forbedring af produkterne og 
tjenesteydelserne og indføres mere 
miljøvenlige processer;

3. er af den opfattelse, at regional 
kvalitetsmærkning, der er baseret på en
bottom-up-tilgang, fremmer synergier og 
netværker mellem forskellige lokale 
økonomiske aktører og sociale og 
erhvervsmæssige organisationer, takket 
være hvis indsats der sker en udvikling og 
en forbedring af produkterne og 
tjenesteydelserne og indføres mere 
miljøvenlige processer;

Or. en



AM\1004422DA.doc 13/20 PE519.752v01-00

DA

Ændringsforslag 18
Francesca Barracciu

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. pointerer dog, at begrebet regional 
mærkning må defineres klart; fremhæver 
i denne forbindelse de positive erfaringer, 
der er gjort med eksisterende 
kvalitetsmærker (BOB, AOC, BGB); 
mener derfor, at der er brug for 
samordnede strategier for at undgå 
sammenfald og overlapning;
(Det er vigtigt at understrege, at tanken 
her ikke er at afskaffe den eksisterende 
ramme for kvalitetsmærker eller at gøre 
den mere kompliceret, men at medtage et 
nyt område, nemlig området for regionale 
kvalitetsaspekter, som ikke nødvendigvis 
har nogen forbindelse til allerede 
eksisterende definitioner.)

Or. it

Ændringsforslag 19
Francesca Barracciu

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. opfordrer medlemsstaterne og regionale 
og lokale myndigheder til at tage behørigt 
hensyn til regional kvalitetsmærkning og 
den rolle, som kvalitetsmærkerne spiller i 
landdistrikterne, ved at medtage dem i 
deres regionale og lokale 
udviklingsstrategier;

4. opfordrer medlemsstaterne og regionale 
og lokale myndigheder til at tage behørigt 
hensyn til regional kvalitetsmærkning og 
den rolle, som kvalitetsmærkerne spiller i 
landdistrikterne, ved at medtage dem i 
deres regionale og lokale 
udviklingsstrategier; understreger dog, at 
der bør benyttes en fælles tilgang til 
indførelsen af regional kvalitetsmærkning 
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baseret på en fælles ramme for hele EU;
(Det ville være umuligt at indføre et nyt 
mærkningssystem uden at skabe 
forvirring og manglende klarhed, 
medmindre der benyttes en fælles tilgang 
for hele EU for at sikre en ensartet 
gennemførelse af reglerne.)

Or. it

Ændringsforslag 20
Rosa Estaràs Ferragut

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. opfordrer medlemsstaterne og regionale 
og lokale myndigheder til at tage behørigt 
hensyn til regional kvalitetsmærkning og 
den rolle, som kvalitetsmærkerne spiller i 
landdistrikterne, ved at medtage dem i 
deres regionale og lokale 
udviklingsstrategier;

4. opfordrer medlemsstaterne og regionale 
og lokale myndigheder til at tage behørigt 
hensyn til kvalitetsbetegnelser og den 
rolle, som disse spiller i landdistrikterne, 
ved at medtage dem i deres regionale og 
lokale udviklingsstrategier;

Or. es

Ændringsforslag 21
Justina Vitkauskaite Bernard

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. opfordrer medlemsstaterne og regionale 
og lokale myndigheder til at tage behørigt 
hensyn til regional kvalitetsmærkning og 
den rolle, som kvalitetsmærkerne spiller i 
landdistrikterne, ved at medtage dem i 
deres regionale og lokale 
udviklingsstrategier;

4. opfordrer medlemsstaterne og regionale 
og lokale myndigheder til at tage behørigt 
hensyn til regional kvalitetsmærkning og 
den rolle, som kvalitetsmærkerne spiller i 
landdistrikterne, ved at medtage dem i 
deres regionale og lokale 
udviklingsstrategier; opfordrer til fremme 
af regionale kreative industrier, som kan 
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skabe nye kulturelle produkter som led i 
processen med at gøre et sted kendt;

Or. en

Ændringsforslag 22
Rosa Estaràs Ferragut

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at regionale mærker for at få 
succes er nødt til at have en kritisk 
mængde fagfolk og økonomisk støtte bag 
sig, og at de derfor bør støttes bedre af 
Unionens struktur- og investeringsfonde; 
opfordrer medlemsstaterne og andre 
relevante myndigheder til at afsætte støtte 
hertil i deres programmeringsdokumenter 
for den næste programmeringsperiode
2014-2020;

5. mener, at kvalitetsbetegnelser har brug 
for øget støtte fra EU med henblik på 
udvikling af handelsstrategier til 
forbedring af deres tilstedeværelse på 
europæiske markeder og 
tredjelandsmarkeder; opfordrer 
medlemsstaterne til i forbindelse med 
udarbejdelsen af deres programmer for 
perioden 2014-2020 at tage hensyn til den 
store rolle, som disse produkter spiller for 
bestræbelserne på at puste nyt liv i 
landdistrikternes økonomier;

Or. es

Ændringsforslag 23
Francesca Barracciu

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at regionale mærker for at få 
succes er nødt til at have en kritisk 
mængde fagfolk og økonomisk støtte bag 
sig, og at de derfor bør støttes bedre af
Unionens struktur- og investeringsfonde; 
opfordrer medlemsstaterne og andre 
relevante myndigheder til at afsætte støtte 
hertil i deres programmeringsdokumenter 

5. mener, at regionale mærker for at få 
succes er nødt til at have en kritisk 
mængde fagfolk og økonomisk støtte bag 
sig, og at Unionens struktur- og 
investeringsfonde derfor bør støtte dem på 
passende vis; opfordrer medlemsstaterne 
og andre relevante myndigheder til at 
afsætte en sådan støtte i deres 
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for den næste programmeringsperiode 
2014-2020;

programmeringsdokumenter for den næste 
programmeringsperiode 2014-2020;

(Den finansielle støtte til det nye 
mærkningssystem skal være stor nok til at 
opfylde behovet for investeringer i de 
berørte sektorer.  Den kan ikke være af 
symbolsk art og skal være centreret 
omkring de berørte aktørers projekter.) 

Or. it

Ændringsforslag 24
Martina Anderson

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at regionale mærker for at få 
succes er nødt til at have en kritisk 
mængde fagfolk og økonomisk støtte bag 
sig, og at de derfor bør støttes bedre af 
Unionens struktur- og investeringsfonde; 
opfordrer medlemsstaterne og andre 
relevante myndigheder til at afsætte støtte 
hertil i deres programmeringsdokumenter 
for den næste programmeringsperiode 
2014-2020;

5. mener, at regionale mærker for at få 
succes er nødt til at have en kritisk 
mængde fagfolk og økonomisk støtte bag 
sig, og at de derfor bør støttes bedre af 
Unionens struktur- og investeringsfonde; 
opfordrer medlemsstaterne og andre 
relevante myndigheder til at afsætte støtte 
hertil i deres programmeringsdokumenter 
for den næste programmeringsperiode 
2014-2020, navnlig i forbindelse med 
grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer, eftersom visse 
områder kan befinde sig i 
grænseoverskridende regioner;

Or. en

Ændringsforslag 25
Lena Kolarska-Bobińska

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. opfordrer Kommissionen til vurdere, 
om der er behov for at træffe yderligere 
foranstaltninger for at forsvare regionale 
mærkevarer mod kopiprodukter, der 
efterligner regionale produkter på deres 
emballage ved bl.a. at anvende regionale 
eller nationale farver eller regionalt 
klingende navne;

Or. en

Ændringsforslag 26
Rosa Estaràs Ferragut

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. påpeger, at for at anvendelsen af 
midlerne fra Unionens struktur- og 
investeringsfonde kan blive en succes, er 
det vigtigt, at de relevante administrative 
procedurer gøres så enkle og 
lettilgængelige som muligt for 
støttemodtagerne;

6. påpeger, at for at anvendelsen af 
midlerne fra fællesskabsfonde kan blive en 
succes, er det vigtigt, at de relevante 
administrative procedurer gøres så enkle og 
lettilgængelige som muligt for 
støttemodtagerne;

Or. es

Ændringsforslag 27
Justina Vitkauskaite Bernard

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. påpeger, at for at anvendelsen af 
midlerne fra Unionens struktur- og 
investeringsfonde kan blive en succes, er 
det vigtigt, at de relevante administrative 

6. påpeger, at for at anvendelsen af 
midlerne fra Unionens struktur- og 
investeringsfonde kan blive en succes, er 
det vigtigt, at de relevante administrative 
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procedurer gøres så enkle og 
lettilgængelige som muligt for 
støttemodtagerne;

procedurer gøres så enkle, logiske og 
lettilgængelige som muligt for 
støttemodtagerne;

Or. en

Ændringsforslag 28
Alain Cadec

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. mener, at det for at øge regionale 
kvalitetsmærkers succes er vigtigt med 
erfaringsudveksling, netværksdannelse og 
partnerskaber; anerkender den rolle, som 
repræsentative enheder såsom foreninger 
spiller på regionalt, nationalt og europæisk 
plan ved at fremme regionale mærkevarer 
og øge deres synlighed; opfordrer til, at der 
som et muligt fælles tema inden for 
Unionens territoriale samarbejde og 
støtteinitiativer rettes større 
opmærksomhed mod regionale 
kvalitetsmærkningsinitiativer.

7. mener, at det for at øge regionale 
kvalitetsmærkers succes er vigtigt med 
erfaringsudveksling, netværksdannelse og 
partnerskaber, og at et områdes historiske, 
kulturelle og symbolske arv også har stor 
betydning herfor; anerkender den rolle, 
som repræsentative enheder såsom 
foreninger spiller på regionalt, nationalt og 
europæisk plan ved at fremme regionale 
mærkevarer og øge deres synlighed; 
opfordrer til, at der som et muligt fælles 
tema inden for Unionens territoriale 
samarbejde og støtteinitiativer rettes større 
opmærksomhed mod regionale 
kvalitetsmærkningsinitiativer.

Or. fr

Ændringsforslag 29
Francesca Barracciu

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. mener, at det for at øge regionale 
kvalitetsmærkers succes er vigtigt med 
erfaringsudveksling, netværksdannelse og 
partnerskaber; anerkender den rolle, som 
repræsentative enheder såsom foreninger 
spiller på regionalt, nationalt og europæisk 

7. mener, at det for at øge traditionelle 
regionale kvalitetsmærkers succes er 
vigtigt med erfaringsudveksling, 
netværksdannelse og partnerskaber; 
anerkender den rolle, som repræsentative 
enheder såsom foreninger spiller på lokalt, 
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plan ved at fremme regionale mærkevarer 
og øge deres synlighed; opfordrer til, at der 
som et muligt fælles tema inden for 
Unionens territoriale samarbejde og 
støtteinitiativer rettes større 
opmærksomhed mod regionale 
kvalitetsmærkningsinitiativer.

regionalt, nationalt og europæisk plan ved 
at fremme regionale mærkevarer og øge 
deres synlighed; opfordrer til, at der inden 
for rammerne af Unionens territoriale 
samarbejde rettes passende 
opmærksomhed mod regionale 
kvalitetsmærkningsinitiativer.

(Fremhæver betydningen af de 
traditioner, der er forbundet med et 
produkt, og uden hvilke produktet er 
generisk, samt det lokale plans betydning 
for det samarbejde, der er nødvendigt for 
at fremme mærker.)

Or. it

Ændringsforslag 30
Rosa Estaràs Ferragut

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. mener, at det for at øge regionale 
kvalitetsmærkers succes er vigtigt med 
erfaringsudveksling, netværksdannelse og 
partnerskaber; anerkender den rolle, som 
repræsentative enheder såsom foreninger 
spiller på regionalt, nationalt og europæisk 
plan ved at fremme regionale mærkevarer
og øge deres synlighed; opfordrer til, at 
der som et muligt fælles tema inden for 
Unionens territoriale samarbejde og 
støtteinitiativer rettes større 
opmærksomhed mod regionale 
kvalitetsmærkningsinitiativer.

7. anerkender den rolle, som repræsentative 
enheder såsom foreninger spiller på 
regionalt, nationalt og europæisk plan ved 
at fremme kvalitetsbetegnelser og øge 
deres synlighed;

Or. es

Ændringsforslag 31
Justina Vitkauskaite Bernard

Udkast til udtalelse
Punkt 7
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. mener, at det for at øge regionale 
kvalitetsmærkers succes er vigtigt med 
erfaringsudveksling, netværksdannelse og 
partnerskaber; anerkender den rolle, som 
repræsentative enheder såsom foreninger 
spiller på regionalt, nationalt og europæisk 
plan ved at fremme regionale mærkevarer 
og øge deres synlighed; opfordrer til, at der 
som et muligt fælles tema inden for 
Unionens territoriale samarbejde og 
støtteinitiativer rettes større 
opmærksomhed mod regionale 
kvalitetsmærkningsinitiativer.

7. mener, at det for at øge regionale 
kvalitetsmærkers succes er vigtigt med 
erfaringsudveksling, netværksdannelse og 
partnerskaber; anerkender den rolle, som 
repræsentative enheder såsom foreninger 
spiller på regionalt, nationalt og europæisk 
plan ved at fremme regionale mærkevarer 
og øge og styrke deres regions synlighed; 
opfordrer til, at der som et muligt fælles 
tema inden for Unionens territoriale 
samarbejde og støtteinitiativer og som et 
værktøj, der repræsenterer en investering 
i regionernes konkurrenceevnes 
levedygtighed på lang sigt, rettes større 
opmærksomhed mod regionale 
kvalitetsmærkningsinitiativer.

Or. en


