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Τροπολογία 1
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Διαπιστώνει τη σημασία του 
περιφερειακού σήματος ποιότητας για τις 
τοπικές αγροτικές οικονομίες και εδάφη, 
δεδομένου ότι τονίζει τη διασύνδεση με 
ένα ειδικό και μοναδικό έδαφος όσον 
αφορά την προέλευση προϊόντων και 
υπηρεσιών· είναι της γνώμης ότι στην 
εποχή της παγκοσμιοποίησης των 
οικονομιών, το περιφερειακό σήμα 
ποιότητας μπορεί να συμβάλει τόσο στην 
ουσιαστική προαγωγή περιφερειακής, 
εδαφικής και τοπικής ταυτότητας 
προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και στο 
εδαφικό μάρκετινγκ, μπορεί δε να 
βοηθήσει στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των αγροτικών 
εδαφών·

1. Διαπιστώνει τη σημασία του 
περιφερειακού σήματος ποιότητας για τις 
τοπικές αγροτικές οικονομίες και εδάφη, 
δεδομένου ότι τονίζει τη διασύνδεση με 
ένα ειδικό και μοναδικό έδαφος όσον 
αφορά την προέλευση προϊόντων και 
υπηρεσιών· είναι της γνώμης ότι στην 
εποχή της παγκοσμιοποίησης των 
οικονομιών, το περιφερειακό σήμα 
ποιότητας μπορεί να συμβάλει τόσο στην 
ουσιαστική προαγωγή περιφερειακής, 
εδαφικής και τοπικής ταυτότητας 
προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και στο 
εδαφικό μάρκετινγκ, μπορεί δε να 
βοηθήσει στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και της 
ελκυστικότητας των αγροτικών εδαφών·

Or. fr

Τροπολογία 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Διαπιστώνει τη σημασία του 
περιφερειακού σήματος ποιότητας για τις 
τοπικές αγροτικές οικονομίες και εδάφη, 
δεδομένου ότι τονίζει τη διασύνδεση με 
ένα ειδικό και μοναδικό έδαφος όσον 
αφορά την προέλευση προϊόντων και 
υπηρεσιών· είναι της γνώμης ότι στην 

1. Διαπιστώνει τη σημασία του 
περιφερειακού σήματος ποιότητας για τις 
τοπικές αγροτικές οικονομίες και εδάφη, 
δεδομένου ότι τονίζει τη διασύνδεση με 
ένα ειδικό και μοναδικό έδαφος όσον 
αφορά την προέλευση προϊόντων και 
υπηρεσιών· είναι της γνώμης ότι στην 



PE519.752v01-00 4/22 AM\1004422EL.doc

EL

εποχή της παγκοσμιοποίησης των 
οικονομιών, το περιφερειακό σήμα 
ποιότητας μπορεί να συμβάλει τόσο στην 
ουσιαστική προαγωγή περιφερειακής, 
εδαφικής και τοπικής ταυτότητας 
προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και στο 
εδαφικό μάρκετινγκ, μπορεί δε να 
βοηθήσει στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των αγροτικών 
εδαφών·

εποχή της παγκοσμιοποίησης των 
οικονομιών, το περιφερειακό σήμα
ποιότητας μπορεί να συμβάλει τόσο στην 
ουσιαστική προαγωγή περιφερειακής, 
εδαφικής και τοπικής ταυτότητας 
προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και στη 
διατήρηση, τη διάδοση και την 
προώθηση των τοπικών και 
περιφερειακών παραδόσεων και του 
εδαφικού μάρκετινγκ, μπορεί δε να 
βοηθήσει στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των αγροτικών 
εδαφών·

Or. ro

Τροπολογία 3
Francesca Barracciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Διαπιστώνει τη σημασία του 
περιφερειακού σήματος ποιότητας για τις 
τοπικές αγροτικές οικονομίες και εδάφη, 
δεδομένου ότι τονίζει τη διασύνδεση με 
ένα ειδικό και μοναδικό έδαφος όσον 
αφορά την προέλευση προϊόντων και 
υπηρεσιών· είναι της γνώμης ότι στην 
εποχή της παγκοσμιοποίησης των 
οικονομιών, το περιφερειακό σήμα 
ποιότητας μπορεί να συμβάλει τόσο στην 
ουσιαστική προαγωγή περιφερειακής, 
εδαφικής και τοπικής ταυτότητας 
προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και στο 
εδαφικό μάρκετινγκ, μπορεί δε να 
βοηθήσει στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των αγροτικών 
εδαφών·

1. Διαπιστώνει την ιδιαίτερη σημασία του 
περιφερειακού σήματος ποιότητας για τις 
τοπικές αγροτικές οικονομίες και εδάφη, 
δεδομένου ότι τονίζει τη διασύνδεση με 
ένα ειδικό έδαφος όσον αφορά την 
προέλευση προϊόντων και υπηρεσιών· είναι 
της γνώμης ότι στην εποχή της 
παγκοσμιοποίησης των οικονομιών, το 
περιφερειακό σήμα ποιότητας μπορεί να 
συμβάλει τόσο στην ουσιαστική προαγωγή 
περιφερειακής, εδαφικής και τοπικής 
ταυτότητας προϊόντων και υπηρεσιών, όσο 
και στο εδαφικό μάρκετινγκ, μπορεί δε να 
βοηθήσει στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των αγροτικών 
εδαφών·

(Για να αποδοθεί καλύτερα η σημασία 
της ιδιαιτερότητας του εδάφους, φαίνεται
ορθότερο να τονιστεί η γεωγραφική 
σημασία του σήματος ποιότητας.)

Or. it
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Τροπολογία 4
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Διαπιστώνει τη σημασία του 
περιφερειακού σήματος ποιότητας για τις 
τοπικές αγροτικές οικονομίες και εδάφη, 
δεδομένου ότι τονίζει τη διασύνδεση με 
ένα ειδικό και μοναδικό έδαφος όσον 
αφορά την προέλευση προϊόντων και 
υπηρεσιών· είναι της γνώμης ότι στην 
εποχή της παγκοσμιοποίησης των 
οικονομιών, το περιφερειακό σήμα
ποιότητας μπορεί να συμβάλει τόσο στην 
ουσιαστική προαγωγή περιφερειακής, 
εδαφικής και τοπικής ταυτότητας 
προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και στο 
εδαφικό μάρκετινγκ, μπορεί δε να 
βοηθήσει στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των αγροτικών 
εδαφών·

1. Διαπιστώνει τη σημασία των 
υφιστάμενων ευρωπαϊκών ονομασιών
ποιότητας για τις τοπικές αγροτικές 
οικονομίες και εδάφη, δεδομένου ότι
τονίζουν τη διασύνδεση με ένα ειδικό και 
μοναδικό έδαφος όσον αφορά την 
προέλευση προϊόντων και υπηρεσιών· είναι 
της γνώμης ότι στην εποχή της 
παγκοσμιοποίησης των οικονομιών, η 
ονομασία ποιότητας μπορεί να συμβάλει 
τόσο στην ουσιαστική προαγωγή 
περιφερειακής και τοπικής ταυτότητας 
προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και στη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
αγροτικών εδαφών·

Or. es

Τροπολογία 5
Justina Vitkauskaite Bernard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Διαπιστώνει τη σημασία του 
περιφερειακού σήματος ποιότητας για τις 
τοπικές αγροτικές οικονομίες και εδάφη, 
δεδομένου ότι τονίζει τη διασύνδεση με 
ένα ειδικό και μοναδικό έδαφος όσον 
αφορά την προέλευση προϊόντων και 
υπηρεσιών· είναι της γνώμης ότι στην 
εποχή της παγκοσμιοποίησης των 

1. Διαπιστώνει τη σημασία του 
περιφερειακού σήματος ποιότητας για τις 
τοπικές αγροτικές οικονομίες και εδάφη, 
δεδομένου ότι τονίζει τη διασύνδεση με 
ένα ειδικό και μοναδικό έδαφος όσον 
αφορά την προέλευση προϊόντων και 
υπηρεσιών και προάγει την παραγωγική 
περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη· είναι 
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οικονομιών, το περιφερειακό σήμα 
ποιότητας μπορεί να συμβάλει τόσο στην 
ουσιαστική προαγωγή περιφερειακής, 
εδαφικής και τοπικής ταυτότητας 
προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και στο 
εδαφικό μάρκετινγκ, μπορεί δε να 
βοηθήσει στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των αγροτικών 
εδαφών·

της γνώμης ότι στην εποχή της 
παγκοσμιοποίησης των οικονομιών, το 
περιφερειακό σήμα ποιότητας μπορεί να 
συμβάλει τόσο στην ουσιαστική προαγωγή 
περιφερειακής, εδαφικής και τοπικής 
ταυτότητας προϊόντων και υπηρεσιών, όσο
και στην ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων 
σε αγροτικές κοινότητες, αλλά και στο 
εδαφικό μάρκετινγκ διευκολύνοντάς τα σε 
σημαντικό βαθμό, μπορεί δε να βοηθήσει 
στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
αγροτικών εδαφών αυξάνοντας την 
ενημέρωση ως προς τα οικονομικά οφέλη 
αυτού·

Or. en

Τροπολογία 6
Francesca Barracciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. Υπογραμμίζει ότι ένα σήμα πρέπει να 
εκφράζει σημαντικές πληροφορίες που 
συνδέονται με το έδαφος, τις παραδόσεις, 
την ιστορία και τις ιδιαιτερότητές του. 
Ένα γενικού χαρακτήρα περιφερειακό 
σήμα ποιότητας δεν συνιστά καθεαυτό 
κίνητρο για κατανάλωση, επειδή δεν είναι 
ούτε χαρακτηριστικό ούτε παραδοσιακό 
σε ένα συγκεκριμένο έδαφος. Τα 
παραδοσιακά προϊόντα των ευρωπαϊκών 
εδαφών απαιτούν, ωστόσο, κατάλληλη 
προώθηση, προκειμένου να αποφευχθούν 
ανακριβείς ενδείξεις προέλευσης 
τοπικών/περιφερειακών προϊόντων, οι 
οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν άσκοπο 
ανταγωνισμό για το ίδιο προϊόν μεταξύ 
διαφορετικών περιφερειών και να 
δημιουργήσουν σύγχυση τους 
καταναλωτές·
(Ένα ασαφές περιφερειακό σήμα 
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ποιότητας σε ένα μη παραδοσιακό προϊόν 
μιας συγκεκριμένης περιφέρειας είναι 
πιθανό να προκαλέσει σύγχυση στον 
καταναλωτή και να οδηγήσει σε 
αλληλεπικάλυψη προϊόντων.)

Or. it

Τροπολογία 7
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. Στηρίζει επίσης τις πρωτοβουλίες που 
αναλαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
με σκοπό την προώθηση των γεωργικών 
προϊόντων διατροφής με ονομασία 
ποιότητας τα οποία προέρχονται από 
περιοχές που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες 
προκλήσεις, όπως οι ορεινές ή νησιώτικες 
περιοχές· εκτιμά ότι η προώθηση των 
ονομασιών που καθιστούν πιο 
ανταγωνιστική την παραγωγή συμβάλλει 
σημαντικά στην ανάπτυξη των εν λόγω 
περιοχών·

Or. es

Τροπολογία 8
Francesca Barracciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει τον οριζόντιο χαρακτήρα των 
περιφερειακών σημάτων ποιότητας τα 
οποία στηρίζουν συγκεκριμένα αγροτικά 
προϊόντα, όπως επίσης και τη βιοτεχνική 
δραστηριότητα και τα προϊόντα 

2. τονίζει τον οριζόντιο χαρακτήρα των 
περιφερειακών σημάτων ποιότητας τα 
οποία στηρίζουν συγκεκριμένα αγροτικά 
προϊόντα, όπως επίσης και τη βιοτεχνική 
δραστηριότητα και τα προϊόντα 
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χειροτεχνίας, καθώς και ειδικές 
παραγωγικές διεργασίες· πιστεύει ότι τα 
προϊόντα με περιφερειακό σήμα ποιότητας 
μπορούν να χρησιμεύσουν ως προϊόντα 
που συνδυάζονται ικανοποιητικά με άλλες 
υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται σε 
αγροτικό περιβάλλον, όπως ο τουρισμός, 
οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος, οι 
υπηρεσίες εστίασης, κλπ· υπογραμμίζει 
στο πλαίσιο αυτό ότι είναι πολύ βασική 
μία ολοκληρωμένη και ολιστική 
προσέγγιση στην προώθηση προϊόντων με 
περιφερειακό σήμα ποιότητας σε τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο·

χειροτεχνίας, καθώς και ειδικές 
παραγωγικές διεργασίες· πιστεύει ότι τα 
προϊόντα με περιφερειακό σήμα ποιότητας 
μπορούν να χρησιμεύσουν ως φορείς για
άλλες υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται σε 
αγροτικό περιβάλλον, όπως ο τουρισμός, 
οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος, οι 
υπηρεσίες εστίασης, κλπ· υπογραμμίζει 
στο πλαίσιο αυτό ότι είναι πολύ βασική 
μία ολοκληρωμένη και ολιστική 
προσέγγιση στην προώθηση προϊόντων με 
περιφερειακό σήμα ποιότητας·

(Αξίζει να υπογραμμιστεί η πράξη της 
μεταβίβασης συμφερόντων του 
καταναλωτή από το προϊόν στις σχετικές 
υπηρεσίες: ο όρος «φορέας» φαίνεται ότι 
εκφράζει καλύτερα αυτήν την έννοια. Η 
αναφορά στην τοπική, περιφερειακή και 
ευρωπαϊκή κλίμακα φαινόταν περιττή για 
ένα σήμα ποιότητας που έχει 
χαρακτηριστεί ευρωπαϊκό.)

Or. it

Τροπολογία 9
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει τον οριζόντιο χαρακτήρα των 
περιφερειακών σημάτων ποιότητας τα 
οποία στηρίζουν συγκεκριμένα αγροτικά 
προϊόντα, όπως επίσης και τη βιοτεχνική 
δραστηριότητα και τα προϊόντα 
χειροτεχνίας, καθώς και ειδικές 
παραγωγικές διεργασίες· πιστεύει ότι τα 
προϊόντα με περιφερειακό σήμα ποιότητας 
μπορούν να χρησιμεύσουν ως προϊόντα 
που συνδυάζονται ικανοποιητικά με άλλες 

2. τονίζει την ανάγκη να υποστηριχθούν 
τα ποιοτικά γεωργικά προϊόντα 
διατροφής, όπως επίσης και η βιοτεχνική 
δραστηριότητα και τα προϊόντα 
χειροτεχνίας, καθώς και ειδικές 
παραγωγικές διεργασίες· πιστεύει ότι τα 
προϊόντα με ονομασία ποιότητας μπορούν 
να χρησιμεύσουν ως προϊόντα που 
συνδυάζονται ικανοποιητικά με άλλες 
υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται σε 
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υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται σε 
αγροτικό περιβάλλον, όπως ο τουρισμός, 
οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος, οι 
υπηρεσίες εστίασης, κλπ· υπογραμμίζει 
στο πλαίσιο αυτό ότι είναι πολύ βασική 
μία ολοκληρωμένη και ολιστική 
προσέγγιση στην προώθηση προϊόντων 
με περιφερειακό σήμα ποιότητας σε 
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

αγροτικό περιβάλλον, όπως ο τουρισμός, 
οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος, οι 
υπηρεσίες εστίασης, κλπ·

Or. es

Τροπολογία 10
Justina Vitkauskaite Bernard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει τον οριζόντιο χαρακτήρα των 
περιφερειακών σημάτων ποιότητας τα 
οποία στηρίζουν συγκεκριμένα αγροτικά 
προϊόντα, όπως επίσης και τη βιοτεχνική 
δραστηριότητα και τα προϊόντα 
χειροτεχνίας, καθώς και ειδικές 
παραγωγικές διεργασίες· πιστεύει ότι τα 
προϊόντα με περιφερειακό σήμα ποιότητας 
μπορούν να χρησιμεύσουν ως προϊόντα 
που συνδυάζονται ικανοποιητικά με άλλες 
υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται σε 
αγροτικό περιβάλλον, όπως ο τουρισμός, 
οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος, οι 
υπηρεσίες εστίασης, κλπ· υπογραμμίζει 
στο πλαίσιο αυτό ότι είναι πολύ βασική 
μία ολοκληρωμένη και ολιστική 
προσέγγιση στην προώθηση προϊόντων με 
περιφερειακό σήμα ποιότητας σε τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο·

2. τονίζει τον οριζόντιο χαρακτήρα των 
περιφερειακών σημάτων ποιότητας τα 
οποία στηρίζουν συγκεκριμένα αγροτικά 
προϊόντα, όπως επίσης και τη βιοτεχνική 
δραστηριότητα και τα προϊόντα 
χειροτεχνίας, καθώς και ειδικές 
παραγωγικές διεργασίες αλλά και τις 
μικρές επιχειρήσεις στις αγροτικές 
κοινότητες· πιστεύει ότι τα προϊόντα με 
περιφερειακό σήμα ποιότητας μπορούν να 
χρησιμεύσουν ως προϊόντα που 
συνδυάζονται ικανοποιητικά με άλλες 
υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται σε 
αγροτικό περιβάλλον, όπως ο τουρισμός, 
οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος, οι 
υπηρεσίες εστίασης, κλπ· υπογραμμίζει 
στο πλαίσιο αυτό ότι είναι πολύ βασική 
μία ολοκληρωμένη και ολιστική 
προσέγγιση στην προώθηση προϊόντων με 
περιφερειακό σήμα ποιότητας και η 
εφαρμογή της σε τοπικό, περιφερειακό, 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία 11
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 – εδάφιο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

υπογραμμίζει τη χρησιμότητα μιας 
συνεργασίας μεταξύ των επιμέρους
περιφερειακών σημάτων ποιότητας 
στηριζόμενης σε αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
των κοινών πόρων διαφόρων εδαφικών 
σημάτων και σε συνέργειες μεταξύ των 
σημάτων των γειτονικών περιφερειών·

Or. fr

Τροπολογία 12
Francesca Barracciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. Καλεί τις ομάδες τοπικής δράσης στο 
πλαίσιο του προγράμματος Leader + να 
προωθήσουν τη δημιουργία ενός δικτύου 
συνεργασίας μεταξύ των τοπικών και 
περιφερειακών παραγωγών, των παρόχων 
υπηρεσιών και των πολιτιστικών 
ιδρυμάτων, όπως πανεπιστήμια, μουσεία 
και ερευνητικά κέντρα, ώστε να 
μπορέσουν οι πολιτιστικές και ιστορικές 
πτυχές του εδάφους να συνδυαστούν σε 
ένα περιφερειακό σήμα ποιότητας, ικανό 
να δημιουργήσει έναν διαρκή δεσμό 
μεταξύ της εκπαίδευσης, της έρευνας και 
της παραγωγής, δημιουργώντας επίσης 
με τον τρόπο αυτό βιώσιμες θέσεις 
απασχόλησης·
(Προσδιορίζονται εδώ το πρόγραμμα 
Leader+ και οι ομάδες τοπικής δράσης 
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ως φορείς αναφοράς για τη δημιουργία 
σημάτων ποιότητας, συνάπτοντας 
εταιρικές σχέσεις μεταξύ παραγωγών, 
πολιτιστικών ιδρυμάτων και παρόχων 
υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η 
δυνατότητα απομάκρυνσης από το 
τοπικό επίπεδο, φέρνοντας το σήμα 
ποιότητας κοντά στους παραγωγούς και 
τους καταναλωτές.)

Or. it

Τροπολογία 13
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση εφαρμόζει τα υψηλότερα 
υγειονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα 
στον τομέα των γεωργικών προϊόντων 
διατροφής και για τον λόγο αυτό θεωρεί 
απαραίτητη την ενίσχυση της στήριξης 
όσον αφορά τη βελτίωση της εμπορίας 
των προϊόντων με ονομασία προέλευσης 
ή γεωγραφική ένδειξη, με σκοπό την 
ενίσχυση της προβολής τους τόσο εντός 
όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. es

Τροπολογία 14
Francesca Barracciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την άποψη ότι το περιφερειακό 
σήμα ποιότητας, βασιζόμενο σε μία 

3. εκφράζει την άποψη ότι το περιφερειακό 
σήμα ποιότητας, βασιζόμενο σε μία 
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περιφερειακή προσέγγιση από τη βάση 
προς την κορυφή, προάγει συνέργειες
μεταξύ των διαφόρων τοπικών 
οικονομικών παραγόντων και των 
κοινωνικο-επαγγελματικών φορέων χάρη 
στις οποίες αυτοί βελτιώνουν τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες τους και εισάγουν
διεργασίες περισσότερο φιλικές προς το 
περιβάλλον·

περιφερειακή προσέγγιση από τη βάση 
προς την κορυφή, προάγει τη συνεργασία
μεταξύ των διαφόρων τοπικών 
οικονομικών παραγόντων και των 
κοινωνικο-επαγγελματικών φορέων:  κάτι 
τέτοιο μπορεί να βελτιώσει τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες τους και να εισάγει
διεργασίες περισσότερο φιλικές προς το 
περιβάλλον·

(Κρίνεται σκόπιμο να υπενθυμιστεί στο 
σημείο αυτό η ανάγκη για ενεργό 
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών 
στη δημιουργία νέας συνεργασίας, όχι για 
την εκμετάλλευση ήδη υφιστάμενων 
συνεργειών· επιπλέον, είναι καλό να 
υπενθυμιστεί ότι είναι δυνατή η βελτίωση 
των προϊόντων, αλλά ότι αυτό δεν 
αποτελεί προφανές αποτέλεσμα της 
διαδικασίας.)

Or. it

Τροπολογία 15
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την άποψη ότι το 
περιφερειακό σήμα ποιότητας, 
βασιζόμενο σε μία περιφερειακή 
προσέγγιση από τη βάση προς την 
κορυφή, προάγει συνέργειες μεταξύ των 
διαφόρων τοπικών οικονομικών
παραγόντων και των κοινωνικο-
επαγγελματικών φορέων χάρη στις οποίες 
αυτοί βελτιώνουν τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες τους και εισάγουν διεργασίες 
περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον·

3. εκφράζει την άποψη ότι πρέπει να 
προωθηθούν οι συνέργειες μεταξύ των 
διαφόρων τοπικών οικονομικών 
παραγόντων και των κοινωνικο-
επαγγελματικών φορέων με σκοπό τη 
βελτίωση των προϊόντων και των 
υπηρεσιών καθώς και την ενίσχυση, κατά 
περίπτωση, της προστασίας του 
περιβάλλοντος·

Or. es
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Τροπολογία 16
Martina Anderson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την άποψη ότι το περιφερειακό 
σήμα ποιότητας, βασιζόμενο σε μία 
περιφερειακή προσέγγιση από τη βάση 
προς την κορυφή, προάγει συνέργειες 
μεταξύ των διαφόρων τοπικών 
οικονομικών παραγόντων και των 
κοινωνικο-επαγγελματικών φορέων χάρη 
στις οποίες αυτοί βελτιώνουν τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες τους και εισάγουν 
διεργασίες περισσότερο φιλικές προς το 
περιβάλλον·

3. εκφράζει την άποψη ότι το περιφερειακό 
σήμα ποιότητας, βασιζόμενο σε μία 
περιφερειακή προσέγγιση από τη βάση 
προς την κορυφή, προάγει συνέργειες 
μεταξύ των διαφόρων τοπικών 
οικονομικών παραγόντων και των 
κοινωνικο-επαγγελματικών φορέων χάρη 
στις οποίες αυτοί βελτιώνουν τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες τους και εισάγουν 
διεργασίες περισσότερο φιλικές προς το 
περιβάλλον· επιμένει ότι ο σεβασμός για 
τα δικαιώματα των εργαζομένων και η 
συνεκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων αποτελούν πτυχές με 
ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά το 
κριτήριο της ποιότητας·

Or. en

Τροπολογία 17
Justina Vitkauskaite Bernard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την άποψη ότι το περιφερειακό 
σήμα ποιότητας, βασιζόμενο σε μία 
περιφερειακή προσέγγιση από τη βάση 
προς την κορυφή, προάγει συνέργειες 
μεταξύ των διαφόρων τοπικών 
οικονομικών παραγόντων και των 
κοινωνικο-επαγγελματικών φορέων χάρη 
στις οποίες αυτοί βελτιώνουν τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες τους και εισάγουν 
διεργασίες περισσότερο φιλικές προς το 
περιβάλλον·

3. εκφράζει την άποψη ότι το περιφερειακό 
σήμα ποιότητας, βασιζόμενο σε μία 
περιφερειακή προσέγγιση από τη βάση 
προς την κορυφή, προάγει συνέργειες και 
δίκτυα μεταξύ των διαφόρων τοπικών 
οικονομικών παραγόντων και των 
κοινωνικο-επαγγελματικών φορέων χάρη 
στις οποίες αυτοί αναπτύσσουν,
βελτιώνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
τους και εισάγουν διεργασίες περισσότερο 
φιλικές προς το περιβάλλον·
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Or. en

Τροπολογία 18
Francesca Barracciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επισημαίνει, ωστόσο, ότι η έννοια του 
περιφερειακού σήματος ποιότητας πρέπει 
να προσδιοριστεί με σαφήνεια· τονίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, τη θετική εμπειρία των 
ήδη υφιστάμενων σημάτων ποιότητας 
(DOP, DOC, IGP)· επομένως, 
απαιτούνται συντονισμένες στρατηγικές 
για την αποφυγή επαναλήψεων και 
αλληλεπικαλύψεων·
(Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί στο 
σημείο αυτό ότι δεν επιδιώκεται η 
απαλοιφή ή η πρόκληση σύγχυσης στο 
παλαιό πλαίσιο σημάτων ποιότητας, αλλά 
στόχος είναι η κάλυψη ενός εντελώς νέου 
εδάφους: εκείνου της περιφερειακής 
ποιότητας που δεν συνδέεται 
απαραιτήτως με τους ήδη υφιστάμενους 
ορισμούς.)

Or. it

Τροπολογία 19
Francesca Barracciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη και τις υποεθνικές 
οντότητες να λάβουν δεόντως υπόψη τα 
περιφερειακά σήματα ποιότητας και τον 
ρόλο που αυτά διαδραματίζουν στα 
αγροτικά εδάφη περιλαμβάνοντάς τα στις 

4. καλεί τα κράτη μέλη και τις υποεθνικές 
οντότητες να λάβουν δεόντως υπόψη τα 
περιφερειακά σήματα ποιότητας και τον 
ρόλο που αυτά διαδραματίζουν στα 
αγροτικά εδάφη περιλαμβάνοντάς τα στις 
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στρατηγικές τους για την τοπική και 
περιφερειακή ανάπτυξη·

στρατηγικές τους για την τοπική και 
περιφερειακή ανάπτυξη· υπογραμμίζει, 
ωστόσο, ότι η δημιουργία ενός 
περιφερειακού σήματος ποιότητας πρέπει 
να ακολουθεί μια κοινή προσέγγιση που 
θα βασίζεται σε ένα κοινό πλαίσιο το 
οποίο θα καθοριστεί σε επίπεδο ΕΕ·
(Ένα νέο σύστημα σημάτων ποιότητας 
μπορεί να αποφύγει τις συγχύσεις και τις 
ασάφειες μόνο με την καθοδήγηση ενός 
κοινού προγράμματος σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, με στόχο τη διασφάλιση της 
ομοιογενούς εφαρμογής της νομοθεσίας.)

Or. it

Τροπολογία 20
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη και τις υποεθνικές 
οντότητες να λάβουν δεόντως υπόψη τα 
περιφερειακά σήματα ποιότητας και τον 
ρόλο που αυτά διαδραματίζουν στα 
αγροτικά εδάφη περιλαμβάνοντάς τα στις 
στρατηγικές τους για την τοπική και 
περιφερειακή ανάπτυξη·

4. καλεί τα κράτη μέλη και τις υποεθνικές 
οντότητες να λάβουν δεόντως υπόψη τις 
ονομασίες ποιότητας και τον ρόλο που 
αυτές διαδραματίζουν στα αγροτικά εδάφη 
περιλαμβάνοντάς τες στις στρατηγικές 
τους για την τοπική και περιφερειακή 
ανάπτυξη·

Or. es

Τροπολογία 21
Justina Vitkauskaite Bernard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη και τις υποεθνικές 
οντότητες να λάβουν δεόντως υπόψη τα 

4. καλεί τα κράτη μέλη και τις υποεθνικές 
οντότητες να λάβουν δεόντως υπόψη τα 
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περιφερειακά σήματα ποιότητας και τον 
ρόλο που αυτά διαδραματίζουν στα 
αγροτικά εδάφη περιλαμβάνοντάς τα στις 
στρατηγικές τους για την τοπική και 
περιφερειακή ανάπτυξη·

περιφερειακά σήματα ποιότητας και τον 
ρόλο που αυτά διαδραματίζουν στα 
αγροτικά εδάφη περιλαμβάνοντάς τα στις 
στρατηγικές τους για την τοπική και 
περιφερειακή ανάπτυξη· ζητεί τη 
διευκόλυνση των περιφερειακών κλάδων 
δημιουργικότητας με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία νέων πολιτιστικών προϊόντων 
στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης 
ταυτότητας τόπου (place branding)·

Or. en

Τροπολογία 22
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. είναι της γνώμης ότι τα περιφερειακά 
σήματα ποιότητας για να στεφθούν με 
επιτυχία χρειάζονται την απαραίτητη 
κρίσιμη μάζα επαγγελματιών και 
χρηματοδότησης και ότι, για τον σκοπό 
αυτό, θα πρέπει να τυγχάνουν 
αποτελεσματικότερης στήριξης από τα 
διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων· καλεί τα 
κράτη μέλη και τους συναφείς φορείς να 
προβλέψουν την παροχή υποστήριξης στα 
προγραμματικά τους έγγραφα για την 
περίοδο 2014-2020·

5. είναι της γνώμης ότι, για την ανάπτυξη 
εμπορικών στρατηγικών όσον αφορά τα 
προϊόντα με ονομασία ποιότητας και τη 
συνακόλουθη βελτίωση της παρουσίας 
τους στις αγορές της ΕΕ και των τρίτων 
χωρών, οι ονομασίες ποιότητας πρέπει να 
τυγχάνουν αποτελεσματικότερης στήριξης 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση· καλεί τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν, στο πλαίσιο της 
κατάρτισης των προγραμματικών τους 
εγγράφων για την περίοδο 2014-2020, τη 
συμβολή των εν λόγω προϊόντων στην 
αύξηση της δυναμικότητας των 
αγροτικών οικονομιών·

Or. es

Τροπολογία 23
Francesca Barracciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. είναι της γνώμης ότι τα περιφερειακά 
σήματα ποιότητας για να στεφθούν με 
επιτυχία χρειάζονται την απαραίτητη 
κρίσιμη μάζα επαγγελματιών και 
χρηματοδότησης και ότι, για τον σκοπό 
αυτό, θα πρέπει να τυγχάνουν 
αποτελεσματικότερης στήριξης από τα 
διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων· καλεί τα 
κράτη μέλη και τους συναφείς φορείς να 
προβλέψουν την παροχή υποστήριξης στα 
προγραμματικά τους έγγραφα για την 
περίοδο 2014-2020·

5. είναι της γνώμης ότι τα περιφερειακά 
σήματα ποιότητας για να στεφθούν με 
επιτυχία χρειάζονται την απαραίτητη 
κρίσιμη μάζα επαγγελματιών και 
χρηματοδότησης: για τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να τυγχάνουν επαρκούς στήριξης 
από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και 
επενδυτικά ταμεία· καλεί τα κράτη μέλη 
και τους συναφείς φορείς να 
συμπεριλάβουν την παροχή υποστήριξης 
στα προγραμματικά τους έγγραφα για την 
περίοδο 2014-2020·

(Η χρηματοοικονομική στήριξη του νέου 
συστήματος σημάτων ποιότητας πρέπει 
να είναι ανάλογη με την ανάγκη 
επένδυσης στους σχετικούς τομείς, και 
δεν μπορεί να οδηγήσει σε μια συμβολική 
στήριξη, αλλά πρέπει να βασιστεί στο 
έργο των ενδιαφερόμενων φορέων.)

Or. it

Τροπολογία 24
Martina Anderson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. είναι της γνώμης ότι τα περιφερειακά 
σήματα ποιότητας για να στεφθούν με 
επιτυχία χρειάζονται την απαραίτητη 
κρίσιμη μάζα επαγγελματιών και 
χρηματοδότησης και ότι, για τον σκοπό 
αυτό, θα πρέπει να τυγχάνουν 
αποτελεσματικότερης στήριξης από τα 
διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων· καλεί τα 
κράτη μέλη και τους συναφείς φορείς να 
προβλέψουν την παροχή υποστήριξης στα 
προγραμματικά τους έγγραφα για την 

5. είναι της γνώμης ότι τα περιφερειακά 
σήματα ποιότητας για να στεφθούν με 
επιτυχία χρειάζονται την απαραίτητη 
κρίσιμη μάζα επαγγελματιών και 
χρηματοδότησης και ότι, για τον σκοπό 
αυτό, θα πρέπει να τυγχάνουν 
αποτελεσματικότερης στήριξης από τα 
διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων· καλεί τα 
κράτη μέλη και τους συναφείς φορείς να 
προβλέψουν την παροχή υποστήριξης στα 
προγραμματικά τους έγγραφα για την 
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περίοδο 2014-2020· περίοδο 2014-2020· ιδίως στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ορισμένα εδάφη ενδέχεται να εκτείνονται 
σε περισσότερα από ένα κράτη·

Or. en

Τροπολογία 25
Lena Kolarska-Bobińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ζητεί από την Επιτροπή να εκτιμήσει 
το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων 
για την προστασία των αγαθών που
φέρουν περιφερειακό σήμα από πλαστά 
προϊόντα που τα μιμούνται ως προς τη 
συσκευασία τους, χρησιμοποιώντας, 
μεταξύ άλλων, τα περιφερειακά ή εθνικά 
χρώματα ή ονομασίες που παραπέμπουν 
στη συγκεκριμένη περιφέρεια·

Or. en

Τροπολογία 26
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. διαπιστώνει ότι για να είναι επιτυχής η 
χρηματοδότηση που παρέχεται από τα 
διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, θα 
πρέπει να απλουστευθούν όσο το δυνατόν 
περισσότερο οι σχετικές διοικητικές 
διαδικασίες για τους δικαιούχους·

6. διαπιστώνει ότι για να είναι επιτυχής η 
χρηματοδότηση που παρέχεται από τα 
ευρωπαϊκά ταμεία, θα πρέπει να 
απλουστευθούν όσο το δυνατόν 
περισσότερο οι σχετικές διοικητικές 
διαδικασίες για τους δικαιούχους·
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Or. es

Τροπολογία 27
Justina Vitkauskaite Bernard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. διαπιστώνει ότι για να είναι επιτυχής η 
χρηματοδότηση που παρέχεται από τα 
διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, θα πρέπει 
να απλουστευθούν όσο το δυνατόν 
περισσότερο οι σχετικές διοικητικές 
διαδικασίες για τους δικαιούχους·

6. διαπιστώνει ότι για να είναι επιτυχής η 
χρηματοδότηση που παρέχεται από τα 
διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, θα πρέπει 
να απλουστευθούν όσο το δυνατόν 
περισσότερο και να καταστούν όσο 
γίνεται πιο συνεκτικές οι σχετικές 
διοικητικές διαδικασίες για τους 
δικαιούχους·

Or. en

Τροπολογία 28
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. κρίνει ότι η ανταλλαγή εμπειριών, η 
δικτύωση και η δημιουργία εταιρικών 
σχέσεων είναι θεμελιώδους σημασίας για 
την εξασφάλιση της ολοένα μεγαλύτερης 
επιτυχίας των περιφερειακών σημάτων 
ποιότητας· αναγνωρίζει τον ρόλο των 
φορέων εκπροσώπησης, όπως είναι οι 
επαγγελματικές ενώσεις σε περιφερειακό, 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες 
ασχολούνται με την προαγωγή των 
περιφερειακών σημάτων ποιότητας και 
ενισχύουν την προβολή τους· ζητεί να 
δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις 
πρωτοβουλίες που αφορούν τα 

7. κρίνει ότι η ανταλλαγή εμπειριών, η 
δικτύωση, η δημιουργία εταιρικών 
σχέσεων καθώς και η ιστορική, 
πολιτισμική και συμβολική κληρονομιά 
ενός εδάφους είναι θεμελιώδους σημασίας 
για την εξασφάλιση της ολοένα 
μεγαλύτερης επιτυχίας των περιφερειακών 
σημάτων ποιότητας· αναγνωρίζει τον ρόλο 
των φορέων εκπροσώπησης, όπως είναι οι 
επαγγελματικές ενώσεις σε περιφερειακό, 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες 
ασχολούνται με την προαγωγή των 
περιφερειακών σημάτων ποιότητας και 
ενισχύουν την προβολή τους· ζητεί να 
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περιφερειακά σήματα ποιότητας ως πιθανό 
κοινό θέμα στην ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία και στις ευρωπαϊκές 
πρωτοβουλίες χρηματοδότησης.

δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις 
πρωτοβουλίες που αφορούν τα 
περιφερειακά σήματα ποιότητας ως πιθανό 
κοινό θέμα στην ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία και στις ευρωπαϊκές 
πρωτοβουλίες χρηματοδότησης.

Or. fr

Τροπολογία 29
Francesca Barracciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. κρίνει ότι η ανταλλαγή εμπειριών, η 
δικτύωση και η δημιουργία εταιρικών 
σχέσεων είναι θεμελιώδους σημασίας για 
την εξασφάλιση της ολοένα μεγαλύτερης 
επιτυχίας των περιφερειακών σημάτων 
ποιότητας· αναγνωρίζει τον ρόλο των 
φορέων εκπροσώπησης, όπως είναι οι 
επαγγελματικές ενώσεις σε περιφερειακό, 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες 
ασχολούνται με την προαγωγή των 
περιφερειακών σημάτων ποιότητας και 
ενισχύουν την προβολή τους· ζητεί να 
δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις 
πρωτοβουλίες που αφορούν τα 
περιφερειακά σήματα ποιότητας ως 
πιθανό κοινό θέμα στην ευρωπαϊκή 
εδαφική συνεργασία και στις ευρωπαϊκές 
πρωτοβουλίες χρηματοδότησης.

7. κρίνει ότι η ανταλλαγή εμπειριών, η 
δικτύωση και η δημιουργία εταιρικών 
σχέσεων είναι θεμελιώδους σημασίας για 
την εξασφάλιση της ολοένα μεγαλύτερης 
επιτυχίας των περιφερειακών 
παραδοσιακών σημάτων ποιότητας· 
αναγνωρίζει τον ρόλο των φορέων 
εκπροσώπησης, όπως είναι οι 
επαγγελματικές ενώσεις σε τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο, οι οποίες ασχολούνται με την 
προαγωγή των περιφερειακών σημάτων 
ποιότητας και ενισχύουν την προβολή 
τους· ζητεί να δοθεί επαρκής προσοχή στις 
πρωτοβουλίες που αφορούν τα 
περιφερειακά σήματα ποιότητας στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας.

(Υπογραμμίζεται στο σημείο αυτό η 
σημασία της έννοιας της παράδοσης που 
συνδέεται με το προϊόν, χωρίς την οποία 
το προϊόν έχει γενικό χαρακτήρα, καθώς 
και η σημασία της τοπικής διάστασης 
της συνεργασίας, που είναι απαραίτητη 
για την προώθηση του σήματος 
ποιότητας.)

Or. it
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Τροπολογία 30
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. κρίνει ότι η ανταλλαγή εμπειριών, η 
δικτύωση και η δημιουργία εταιρικών 
σχέσεων είναι θεμελιώδους σημασίας για 
την εξασφάλιση της ολοένα μεγαλύτερης 
επιτυχίας των περιφερειακών σημάτων 
ποιότητας· αναγνωρίζει τον ρόλο των 
φορέων εκπροσώπησης, όπως είναι οι
επαγγελματικές ενώσεις σε περιφερειακό, 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες
ασχολούνται με την προαγωγή των 
περιφερειακών σημάτων ποιότητας και 
ενισχύουν την προβολή τους· ζητεί να 
δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις 
πρωτοβουλίες που αφορούν τα 
περιφερειακά σήματα ποιότητας ως 
πιθανό κοινό θέμα στην ευρωπαϊκή 
εδαφική συνεργασία και στις ευρωπαϊκές 
πρωτοβουλίες χρηματοδότησης.

7. αναγνωρίζει τον ρόλο των φορέων 
εκπροσώπησης σε περιφερειακό, εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίοι
ασχολούνται με την προαγωγή των 
ονομασιών ποιότητας και ενισχύουν την 
προβολή τους·

Or. es

Τροπολογία 31
Justina Vitkauskaite Bernard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. κρίνει ότι η ανταλλαγή εμπειριών, η 
δικτύωση και η δημιουργία εταιρικών 
σχέσεων είναι θεμελιώδους σημασίας για 
την εξασφάλιση της ολοένα μεγαλύτερης 
επιτυχίας των περιφερειακών σημάτων 
ποιότητας· αναγνωρίζει τον ρόλο των 
φορέων εκπροσώπησης, όπως είναι οι 
επαγγελματικές ενώσεις σε περιφερειακό, 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες 
ασχολούνται με την προαγωγή των 
περιφερειακών σημάτων ποιότητας και 

7. κρίνει ότι η ανταλλαγή εμπειριών, η 
δικτύωση και η δημιουργία εταιρικών 
σχέσεων είναι θεμελιώδους σημασίας για 
την εξασφάλιση της ολοένα μεγαλύτερης 
επιτυχίας των περιφερειακών σημάτων 
ποιότητας· αναγνωρίζει τον ρόλο των 
φορέων εκπροσώπησης, όπως είναι οι 
επαγγελματικές ενώσεις σε περιφερειακό, 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες 
ασχολούνται με την προαγωγή των 
περιφερειακών σημάτων ποιότητας και 
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ενισχύουν την προβολή τους· ζητεί να 
δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις 
πρωτοβουλίες που αφορούν τα 
περιφερειακά σήματα ποιότητας ως πιθανό 
κοινό θέμα στην ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία και στις ευρωπαϊκές 
πρωτοβουλίες χρηματοδότησης.

ενισχύουν και ισχυροποιούν την 
αυξανόμενη προβολή της περιφέρειάς
τους· ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή 
στις πρωτοβουλίες που αφορούν τα 
περιφερειακά σήματα ποιότητας ως πιθανό 
κοινό θέμα στην ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία και στις ευρωπαϊκές 
πρωτοβουλίες χρηματοδότησης και ως 
εργαλείο που θα αποτελέσει επένδυση για 
τη μακροπρόθεσμη εξασφάλιση της 
ανταγωνιστικότητας της περιφέρειας.

Or. en


