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Muudatusettepanek 1
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu sellele, et piirkondlik 
kvaliteedimärgistus on tähtis kohalike 
piirkondade ja maamajanduse jaoks, sest 
see tõstab esile toodete ja teenuste 
konkreetset ja ainulaadset 
päritolupiirkonda; on arvamusel, et 
globaliseerunud majanduse ajajärgul 
võivad piirkondlikud kvaliteedimärgistused 
aidata märkimisväärselt edendada 
piirkondlikku, territoriaalset ja kohalikku 
identiteeti, edendada piirkondlikku arengut 
ja territoriaalset turundustegevust ning 
aidata suurendada maapiirkondade 
konkurentsivõimet;

1. juhib tähelepanu sellele, et piirkondlik 
kvaliteedimärgistus on tähtis kohalike 
piirkondade ja maamajanduse jaoks, sest 
see tõstab esile toodete ja teenuste 
konkreetset ja ainulaadset 
päritolupiirkonda; on arvamusel, et 
globaliseerunud majanduse ajajärgul 
võivad piirkondlikud kvaliteedimärgistused 
aidata märkimisväärselt edendada 
piirkondlikku, territoriaalset ja kohalikku 
identiteeti, edendada piirkondlikku arengut 
ja territoriaalset turundustegevust ning 
aidata suurendada maapiirkondade 
konkurentsivõimet ja atraktiivsust;

Or. fr

Muudatusettepanek 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Raporti projekt
Punkt 1

Raporti projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu sellele, et piirkondlik 
kvaliteedimärgistus on tähtis kohalike 
piirkondade ja maamajanduse jaoks, sest 
see tõstab esile toodete ja teenuste 
konkreetset ja ainulaadset 
päritolupiirkonda; on arvamusel, et 
globaliseerunud majanduse ajajärgul 
võivad piirkondlikud kvaliteedimärgistused 
aidata märkimisväärselt edendada 
piirkondlikku, territoriaalset ja kohalikku 

1. juhib tähelepanu sellele, et piirkondlik 
kvaliteedimärgistus on tähtis kohalike 
piirkondade ja maamajanduse jaoks, sest 
see tõstab esile toodete ja teenuste 
konkreetset ja ainulaadset 
päritolupiirkonda; on arvamusel, et 
globaliseerunud majanduse ajajärgul 
võivad piirkondlikud kvaliteedimärgistused 
aidata märkimisväärselt edendada 
piirkondlikku, territoriaalset ja kohalikku 
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identiteeti, edendada piirkondlikku arengut 
ja territoriaalset turundustegevust ning 
aidata suurendada maapiirkondade 
konkurentsivõimet;

identiteeti, edendada kohalike ja 
piirkondlike traditsioonide säilitamist, 
edasiandmist ja toetamist, piirkondlikku 
arengut ja territoriaalset turundustegevust 
ning aidata suurendada maapiirkondade 
konkurentsivõimet;

Or. ro

Muudatusettepanek 3
Francesca Barracciu

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu sellele, et piirkondlik 
kvaliteedimärgistus on tähtis kohalike 
piirkondade ja maamajanduse jaoks, sest 
see tõstab esile toodete ja teenuste 
konkreetset ja ainulaadset
päritolupiirkonda; on arvamusel, et 
globaliseerunud majanduse ajajärgul 
võivad piirkondlikud kvaliteedimärgistused 
aidata märkimisväärselt edendada 
piirkondlikku, territoriaalset ja kohalikku 
identiteeti, edendada piirkondlikku arengut 
ja territoriaalset turundustegevust ning 
aidata suurendada maapiirkondade 
konkurentsivõimet;

1. juhib tähelepanu sellele, et piirkondlik 
kvaliteedimärgistus on eriti tähtis kohalike 
piirkondade ja maamajanduse jaoks, sest 
see tõstab esile toodete ja teenuste 
konkreetset päritolupiirkonda; on 
arvamusel, et globaliseerunud majanduse 
ajajärgul võivad piirkondlikud 
kvaliteedimärgistused aidata 
märkimisväärselt edendada piirkondlikku, 
territoriaalset ja kohalikku identiteeti, 
edendada piirkondlikku arengut ja 
territoriaalset turundustegevust ning aidata 
suurendada maapiirkondade 
konkurentsivõimet;

(Et paremini väljendada piirkonna 
omapära olulisust, on asjakohasem 
rõhutada kvaliteedimärgistuse 
geograafilise asukoha tähtsust.)

Or. it

Muudatusettepanek 4
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Punkt 1
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu sellele, et piirkondlik 
kvaliteedimärgistus on tähtis kohalike 
piirkondade ja maamajanduse jaoks, sest 
see tõstab esile toodete ja teenuste 
konkreetset ja ainulaadset 
päritolupiirkonda; on arvamusel, et 
globaliseerunud majanduse ajajärgul 
võivad piirkondlikud 
kvaliteedimärgistused aidata 
märkimisväärselt edendada piirkondlikku, 
territoriaalset ja kohalikku identiteeti, 
edendada piirkondlikku arengut ja 
territoriaalset turundustegevust ning 
aidata suurendada maapiirkondade
konkurentsivõimet;

1. juhib tähelepanu sellele, et ELi 
kvaliteedinimetused on tähtsad kohalike 
piirkondade ja maamajanduse jaoks, sest 
need tõstavad esile toodete konkreetset ja 
ainulaadset päritolupiirkonda; on 
arvamusel, et globaliseerunud ajajärgul 
võivad kvaliteedinimetused aidata 
märkimisväärselt edendada piirkondlikku 
ja kohalikku identiteeti ning aidata 
suurendada maapiirkondade 
konkurentsivõimet;

Or. es

Muudatusettepanek 5
Justina Vitkauskaite Bernard

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu sellele, et piirkondlik 
kvaliteedimärgistus on tähtis kohalike 
piirkondade ja maamajanduse jaoks, sest 
see tõstab esile toodete ja teenuste 
konkreetset ja ainulaadset 
päritolupiirkonda; on arvamusel, et 
globaliseerunud majanduse ajajärgul 
võivad piirkondlikud kvaliteedimärgistused 
aidata märkimisväärselt edendada 
piirkondlikku, territoriaalset ja kohalikku 
identiteeti, edendada piirkondlikku arengut 
ja territoriaalset turundustegevust ning 
aidata suurendada maapiirkondade 
konkurentsivõimet;

1. juhib tähelepanu sellele, et piirkondlik 
kvaliteedimärgistus on tähtis kohalike 
piirkondade ja maamajanduse jaoks, sest 
see tõstab esile toodete ja teenuste 
konkreetset ja ainulaadset 
päritolupiirkonda ning edendab 
produktiivset piirkondlikku
majandusarengut; on arvamusel, et 
globaliseerunud majanduse ajajärgul 
võivad piirkondlikud kvaliteedimärgistused 
olla jõuliseks vahendiks, aidates 
märkimisväärselt edendada piirkondlikku, 
territoriaalset ja kohalikku identiteeti, 
edendada piirkondlikku arengut, väikeste 
ettevõtete arengut maapiirkondades ja 
territoriaalset turundustegevust ning aidata 
suurendada maapiirkondade 
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konkurentsivõimet selle majanduslike 
hüvede teadvustamise suurendamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Francesca Barracciu

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et märgistus peab sisaldama 
olulist teavet piirkonna, traditsioonide, 
ajaloo ja eripära kohta; piirkondlikku 
päritolu üldine märgistus iseenesest ei 
erguta tarbimist, sest see ei ole tüüpiline 
ega traditsiooniline konkreetsele 
piirkonnale; traditsioonilised tooted 
Euroopas vajavad siiski asjakohast 
edendamist, et vältida 
kohalike/piirkondlike toodete päritolu 
ebatäpset esitamist, mis võib põhjustada 
tarbetut konkurentsi sama toote puhul eri 
piirkondade vahel ja tekitada tarbijates 
segadust;
(Konkreetse piirkonna 
mittetraditsioonilise toote ebamäärane 
piirkondlik kaubamärk võib eksitada 
tarbijaid ja tekitada toodete kattumist.) 

Or. it

Muudatusettepanek 7
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. toetab samuti algatusi Euroopa 
tasandil eriliste raskustega piirkondadest 
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(nagu mägipiirkondadest ja saartelt) pärit 
toiduainetööstuse toodete nimetuste 
kasutuselevõtuks; leiab, et nende 
piirkondade arengusse panustamiseks on 
nimetuste edendamine vajalik oma 
toodangu konkurentsivõimelisuse 
parandamiseks;

Or. es

Muudatusettepanek 8
Francesca Barracciu

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tõstab esile piirkondlike 
kvaliteedimärgistuste valdkonnaülest 
iseloomu, sest nendega toetatakse 
konkreetseid põllumajandustooteid ning 
käsitööndust ja meistritööd ning 
konkreetseid tootmisprotsesse; on 
veendunud, et piirkondlike 
kvaliteedimärgistustega tooted on heaks
lisandiks muudele maapiirkondades 
osutavatele teenustele, näiteks turismi-, 
majutus-, toitlustusteenused jne; rõhutab 
sellega seoses, kui tähtis on võtta 
integreeritud ja terviklik lähenemine 
piirkondliku märgistusega toodete 
propageerimisele kohalikul, piirkondlikul, 
riiklikul ja Euroopa tasandil;

2. tõstab esile piirkondlike 
kvaliteedimärgistuste valdkonnaülest 
iseloomu, sest nendega toetatakse 
konkreetseid põllumajandustooteid ning 
käsitööndust ja meistritööd ning 
konkreetseid tootmisprotsesse; on 
veendunud, et piirkondlike 
kvaliteedimärgistustega tooted on heaks
suunajaks muudele maapiirkondades 
osutavatele teenustele, näiteks turismi-, 
majutus-, toitlustusteenused jne; rõhutab 
sellega seoses, kui tähtis on võtta 
integreeritud ja terviklik lähenemine 
piirkondliku märgistusega toodete 
propageerimisele;

(Oluline on rõhutada tarbija huvide 
üleminekut toodetelt seotud teenustele: 
sõna „suunaja” väljendab seda mõtet 
paremini. Viitamine kohalikule, 
piirkondlikule, riiklikule ja Euroopa 
tasandile on üleliigne Euroopa 
märgistuse puhul.) 

Or. it
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Muudatusettepanek 9
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tõstab esile piirkondlike 
kvaliteedimärgistuste valdkonnaülest 
iseloomu, sest nendega toetatakse 
konkreetseid põllumajandustooteid ning 
käsitööndust ja meistritööd ning 
konkreetseid tootmisprotsesse; on 
veendunud, et piirkondlike 
kvaliteedimärgistustega tooted on heaks 
lisandiks muudele maapiirkondades 
osutavatele teenustele, näiteks turismi-, 
majutus-, toitlustusteenused jne; rõhutab 
sellega seoses, kui tähtis on võtta 
integreeritud ja terviklik lähenemine 
piirkondliku märgistusega toodete 
propageerimisele kohalikul, piirkondlikul, 
riiklikul ja Euroopa tasandil;

2. tõstab esile toiduainetööstuse 
kvaliteetsete toodete toetamise vajadust 
ning käsitööndust ja meistritööd ning 
konkreetseid tootmisprotsesse; on 
veendunud, et kvaliteediviitega tooted on 
heaks lisandiks muudele maapiirkondades 
osutavatele teenustele, näiteks turismi-, 
majutus-, toitlustusteenused jne;

Or. es

Muudatusettepanek 10
Justina Vitkauskaite Bernard

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tõstab esile piirkondlike 
kvaliteedimärgistuste valdkonnaülest 
iseloomu, sest nendega toetatakse 
konkreetseid põllumajandustooteid ning 
käsitööndust ja meistritööd ning 
konkreetseid tootmisprotsesse; on 
veendunud, et piirkondlike 
kvaliteedimärgistustega tooted on heaks 
lisandiks muudele maapiirkondades 
osutavatele teenustele, näiteks turismi-, 
majutus-, toitlustusteenused jne; rõhutab 

2. tõstab esile piirkondlike 
kvaliteedimärgistuste valdkonnaülest 
iseloomu, sest nendega toetatakse 
konkreetseid põllumajandustooteid ning 
käsitööndust ja meistritööd ning 
konkreetseid tootmisprotsesse, nagu ka 
väikeseid ettevõtteid maapiirkondades; on 
veendunud, et piirkondlike 
kvaliteedimärgistustega tooted on heaks 
lisandiks muudele maapiirkondades 
osutavatele teenustele, näiteks turismi-, 
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sellega seoses, kui tähtis on võtta 
integreeritud ja terviklik lähenemine 
piirkondliku märgistusega toodete 
propageerimisele kohalikul, piirkondlikul, 
riiklikul ja Euroopa tasandil;

majutus-, toitlustusteenused jne; rõhutab 
sellega seoses, kui tähtis on võtta 
integreeritud ja terviklik lähenemine 
piirkondliku märgistusega toodete 
propageerimisele ja rakendamisele 
kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja 
Euroopa tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Punkt 2 – lõik 1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

juhib tähelepanu sellele, et kasulik on ühe 
piirkonna erinevate kvaliteedimärgistuste 
omajate vaheline koostöö, mis tugineb 
mitme territoriaalse märgistuse ühiste 
ressursside vastastikusele mõjule ja 
omavahel piirnevate alade piirkondlike 
märgistuste vahelisele koostoimele;

Or. fr

Muudatusettepanek 12
Francesca Barracciu

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. kutsub kohalikke tegevusrühmi 
programmi Leader + raames toetama 
koostöövõrgustiku loomist kohalike ja 
piirkondlike tootjate, teenuste pakkujate 
ja kultuuriasutuste vahel, nagu ülikoolid, 
muuseumid, teadusasutused, et 
võimaldada piirkonna kultuuriliste ja 
ajalooliste aspektide kokkuvõtlikku 
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esitamist piirkondlikul märgistusel, et 
luua püsiv side hariduse, teadustöö ja 
tootmise vahel ning ka jätkusuutlikke 
töökohti; 
(Sellega määratletakse programm 
Leader + ja kohalikud tegevusrühmad 
referentsüksustena märgistuse loomisel, 
luues partnerlusi tootjate, 
kultuuriasutuste ja teenuse pakkujate 
vahel. See võimaldab alustada kohalikult 
tasandilt ning toob märgistuse tootjatele 
ja tarbijatele lähemale.)

Or. it

Muudatusettepanek 13
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. tõstab esile, et Euroopa Liidul on 
toiduainetööstuses praegu maailma 
kõrgeimad sanitaar- ja 
keskkonnastandardid, mistõttu peab 
vajalikuks suuremat toetust 
päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste 
turustamise arendamisele oma kuvandi 
ümberhindamiseks nii Euroopa Liidus 
kui ka väljaspool selle piire;

Or. es

Muudatusettepanek 14
Francesca Barracciu

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on arvamusel, et piirkondlike 3. on arvamusel, et piirkondlike 
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kvaliteedimärgistustega, mis põhinevad alt-
üles lähenemisel, edendatakse erinevate 
kohalike majandustegevuses osalejate ja 
ühiskondlik-ametialaste organisatsioonide 
koostoimet, tänu millele täiustavad nad 
oma tooteid ja teenuseid ning võtavad
kasutusele keskkonnasõbralikumad 
tootmisprotsessid;

kvaliteedimärgistustega, mis põhinevad alt-
üles lähenemisel, edendatakse erinevate 
kohalike majandustegevuses osalejate ja 
ühiskondlik-ametialaste organisatsioonide 
koostööd: selle abil saavad nad täiustada
oma tooteid ja teenuseid ning võtta
kasutusele keskkonnasõbralikumad 
tootmisprotsessid;

(On asjakohane rõhutada huvirühmade 
aktiivse kaasamise vajadust uue koostöö 
loomisel, mitte olemasoleva koostoime 
kasutamisel; lisaks tuleks märkida, et 
tooteid on küll võimalik täiustada, kuid 
see ei ole protsessi loogiline tagajärg.)

Or. it

Muudatusettepanek 15
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on arvamusel, et piirkondlike 
kvaliteedimärgistustega, mis põhinevad 
alt-üles lähenemisel, edendatakse
erinevate kohalike majandustegevuses 
osalejate ja ühiskondlik-ametialaste 
organisatsioonide koostoimet, tänu millele 
täiustavad nad oma tooteid ja teenuseid 
ning võtavad kasutusele 
keskkonnasõbralikumad 
tootmisprotsessid;

3. on arvamusel, et tuleb edendada 
erinevate kohalike majandustegevuses 
osalejate ja ühiskondlik-ametialaste 
organisatsioonide koostoimet, et 
parandada oma tooteid ja teenuseid ning 
võimaluse korral tugevdada 
keskkonnakaitset;

Or. es

Muudatusettepanek 16
Martina Anderson

Arvamuse projekt
Punkt 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on arvamusel, et piirkondlike 
kvaliteedimärgistustega, mis põhinevad alt-
üles lähenemisel, edendatakse erinevate 
kohalike majandustegevuses osalejate ja 
ühiskondlik-ametialaste organisatsioonide 
koostoimet, tänu millele täiustavad nad 
oma tooteid ja teenuseid ning võtavad 
kasutusele keskkonnasõbralikumad 
tootmisprotsessid;

3. on arvamusel, et piirkondlike 
kvaliteedimärgistustega, mis põhinevad alt-
üles lähenemisel, edendatakse erinevate 
kohalike majandustegevuses osalejate ja 
ühiskondlik-ametialaste organisatsioonide 
koostoimet, tänu millele täiustavad nad 
oma tooteid ja teenuseid ning võtavad 
kasutusele keskkonnasõbralikumad 
tootmisprotsessid; nõuab, et töötajate 
õiguste austamine ja keskkonnamõju 
arvessevõtmine on kvaliteedikriteeriumite 
eriti olulised osad;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Justina Vitkauskaite Bernard

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on arvamusel, et piirkondlike 
kvaliteedimärgistustega, mis põhinevad alt-
üles lähenemisel, edendatakse erinevate 
kohalike majandustegevuses osalejate ja 
ühiskondlik-ametialaste organisatsioonide 
koostoimet, tänu millele täiustavad nad 
oma tooteid ja teenuseid ning võtavad 
kasutusele keskkonnasõbralikumad 
tootmisprotsessid;

3. on arvamusel, et piirkondlike 
kvaliteedimärgistustega, mis põhinevad alt-
üles lähenemisel, edendatakse erinevate 
kohalike majandustegevuses osalejate ja 
ühiskondlik-ametialaste organisatsioonide 
koostoimet ja võrgustikke, tänu millele 
arendavad ja täiustavad nad oma tooteid ja 
teenuseid ning võtavad kasutusele 
keskkonnasõbralikumad tootmisprotsessid;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Francesca Barracciu

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. märgib siiski, et mõiste „piirkondlik 
märgistus“ tuleb selgelt määratleda; 
seoses sellega rõhutab positiivseid 
kogemusi olemasolevate 
kvaliteedimärgistustega (KPN, KGT); 
seetõttu on vaja kooskõlastatud 
strateegiaid, et vältida dubleerimist ja 
kattumist;
(On oluline rõhutada, et ei soovita 
loobuda või muuta keeruliseks märgistuse 
vana raamistikku, vaid soovitakse 
hõlmata täiesti uut ala: piirkondlik 
kvaliteedimärgistus ei ole tingimata 
seotud kehtiva määratlusega.)

Or. it

Muudatusettepanek 19
Francesca Barracciu

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub liikmesriike ja piirkondlike 
üksusi üles võtma nõuetekohaselt arvesse 
piirkondlikke kvaliteedimärgistusi ja nende 
rolli maapiirkondades, lisades need oma 
kohalikesse ja piirkondlikesse 
arengustrateegiatesse;

4. kutsub liikmesriike ja piirkondlike 
üksusi üles võtma nõuetekohaselt arvesse 
piirkondlikke kvaliteedimärgistusi ja nende 
rolli maapiirkondades, lisades need oma 
kohalikesse ja piirkondlikesse 
arengustrateegiatesse; rõhutab siiski, et 
piirkondliku kvaliteedimärgistuse 
loomisel tuleks järgida ühtset 
lähenemisviisi, mille aluseks on ühine 
raamistik, mis tuleb määratleda ELi 
tasandil;
(Ükski uus märgistuse süsteem ei suuda 
vältida segadust ja ebatäpsusi ilma 
ühisprojekti juhisteta Euroopa tasandil, 
mis tagaks õigusnormide järjepideva 
rakendamise.) 
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Or. it

Muudatusettepanek 20
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub liikmesriike ja piirkondlike 
üksusi üles võtma nõuetekohaselt arvesse 
piirkondlikke kvaliteedimärgistusi ja 
nende rolli maapiirkondades, lisades need 
oma kohalikesse ja piirkondlikesse 
arengustrateegiatesse;

4. kutsub liikmesriike ja piirkondlike 
üksusi üles võtma nõuetekohaselt arvesse 
kvaliteedinimetusi ja nende rolli 
maapiirkondades, lisades need oma 
kohalikesse ja piirkondlikesse 
arengustrateegiatesse;

Or. es

Muudatusettepanek 21
Justina Vitkauskaite Bernard

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub liikmesriike ja piirkondlike 
üksusi üles võtma nõuetekohaselt arvesse 
piirkondlikke kvaliteedimärgistusi ja nende 
rolli maapiirkondades, lisades need oma 
kohalikesse ja piirkondlikesse 
arengustrateegiatesse;

4. kutsub liikmesriike ja piirkondlike 
üksusi üles võtma nõuetekohaselt arvesse 
piirkondlikke kvaliteedimärgistusi ja nende 
rolli maapiirkondades, lisades need oma 
kohalikesse ja piirkondlikesse 
arengustrateegiatesse; kutsub hõlbustama 
piirkondlikku loomemajandust, mis võiks 
väljenduda uute kultuuritoodete 
loomisega päritolu märgistuse protsessi 
osana;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Rosa Estaràs Ferragut
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Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on arvamusel, et piirkondlikud 
märgistused vajavad eduks vajalikku 
erialaekspertide ja rahastamise kriitilist 
massi ning neid tuleks seetõttu Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondidest 
paremini toetada; kutsub liikmesriike ja 
muid asjakohaseid organeid üles tagama 
oma toetust järgmise programmitöö 
perioodi (2014–2020) 
programmdokumentides;

5. on arvamusel, et kvaliteedinimetused 
vajavad turundusstrateegiate 
arendamiseks Euroopa Liidult suuremat 
toetust, mis parandaksid nende esindatust 
Euroopa ja kolmandate riikide turgudel;
palub liikmesriikidel võtta arvesse
nimetatud toodete tähtsust 
maapiirkondade majanduse 
taaselustamises oma programmide 
väljatöötamisel perioodiks 2014–2020;

Or. es

Muudatusettepanek 23
Francesca Barracciu

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on arvamusel, et piirkondlikud 
märgistused vajavad eduks vajalikku 
erialaekspertide ja rahastamise kriitilist 
massi ning neid tuleks seetõttu Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondidest
paremini toetada; kutsub liikmesriike ja 
muid asjakohaseid organeid üles tagama
oma toetust järgmise programmitöö 
perioodi (2014–2020) 
programmdokumentides;

5. on arvamusel, et piirkondlikud 
märgistused vajavad eduks vajalikku 
erialaekspertide ja rahastamise kriitilist 
massi ning neid tuleks seetõttu Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondidest 
piisavalt toetada; kutsub liikmesriike ja 
muid asjakohaseid organeid üles pakkuma
oma toetust järgmise programmitöö 
perioodi (2014–2020) 
programmdokumentides;

(Uue märgistussüsteemi rahaline toetus 
peab vastama investeerimisvajadusele 
asjaomastesse sektoritesse ning seda ei 
saa lahendada sümboolse toetuse abil, 
vaid tuleb luua asjaomaste osapoolte 
koostatud projekti abil.)

Or. it
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Muudatusettepanek 24
Martina Anderson

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on arvamusel, et piirkondlikud 
märgistused vajavad eduks vajalikku 
erialaekspertide ja rahastamise kriitilist 
massi ning neid tuleks seetõttu Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondidest 
paremini toetada; kutsub liikmesriike ja
muid asjakohaseid organeid üles tagama 
oma toetust järgmise programmitöö 
perioodi (2014–2020) 
programmdokumentides;

5. on arvamusel, et piirkondlikud 
märgistused vajavad eduks vajalikku 
erialaekspertide ja rahastamise kriitilist 
massi ning neid tuleks seetõttu Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondidest 
paremini toetada; kutsub liikmesriike ja 
muid asjakohaseid organeid üles tagama 
oma toetust järgmise programmitöö 
perioodi (2014–2020) 
programmdokumentides; eelkõige 
piiriülese koostööprogrammide raames, 
võttes arvesse, et mõned piirkonnad 
võivad asuda piiriülestel aladel;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. palub komisjonil hinnata 
lisameetmeid piirkondliku märgistusega 
toodete kaitsmiseks oma pakendiga 
piirkondlikke tooteid jäljendavate 
plagiaattoodete eest, kasutades seejuures 
muu hulgas piirkondlikke või riiklikke 
värve või piirkonnale omaseid nimesid;

Or. en
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Muudatusettepanek 26
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. juhib tähelepanu sellele, et kui Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide
rahastamine peab olema tulemuslik, tuleb 
haldusmenetlused teha abisaajate jaoks 
võimalikult lihtsaks ja läbipaistvaks;

6. juhib tähelepanu sellele, et kui ühenduse 
fondide rahastamine peab olema 
tulemuslik, tuleb haldusmenetlused teha 
abisaajate jaoks võimalikult lihtsaks ja 
läbipaistvaks;

Or. es

Muudatusettepanek 27
Justina Vitkauskaite Bernard

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. juhib tähelepanu sellele, et kui Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide 
rahastamine peab olema tulemuslik, tuleb 
haldusmenetlused teha abisaajate jaoks 
võimalikult lihtsaks ja läbipaistvaks;

6. juhib tähelepanu sellele, et kui Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide 
rahastamine peab olema tulemuslik, tuleb 
haldusmenetlused teha abisaajate jaoks 
võimalikult lihtsaks, ühtseks ja 
läbipaistvaks;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. on veendunud, et kogemuste vahetus, 
võrgustikud ja partnerlused on tähtsad 
piirkondlike kvaliteedimärgistuste 

7. on veendunud, et kogemuste vahetus, 
võrgustikud ja partnerlused, samuti 
piirkonna ajalooline, kultuuri- ja 
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edukamaks kasutamiseks; tunnustab 
piirkondlike, riikliku ja Euroopa tasandi 
esindusorganite, näiteks ühenduste rolli, 
kes edendavad piirkondlikke märgistusi ja 
suurendavad nende nähtavust; nõuab, et 
suuremat tähelepanu pöörataks 
piirkondlikele märgistusalgatustele kui 
Euroopa territoriaalse koostöö ja Euroopa 
rahastamisalgatuste võimalikule ühisele 
teemale.

sümbolite pärand, on tähtsad piirkondlike 
kvaliteedimärgistuste edukamaks 
kasutamiseks; tunnustab piirkondlike, 
riikliku ja Euroopa tasandi esindusorganite, 
näiteks ühenduste rolli, kes edendavad 
piirkondlikke märgistusi ja suurendavad 
nende nähtavust; nõuab, et suuremat 
tähelepanu pöörataks piirkondlikele 
märgistusalgatustele kui Euroopa 
territoriaalse koostöö ja Euroopa 
rahastamisalgatuste võimalikule ühisele 
teemale.

Or. fr

Muudatusettepanek 29
Francesca Barracciu

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. on veendunud, et kogemuste vahetus, 
võrgustikud ja partnerlused on tähtsad 
piirkondlike kvaliteedimärgistuste 
edukamaks kasutamiseks; tunnustab 
piirkondlike, riikliku ja Euroopa tasandi 
esindusorganite, näiteks ühenduste rolli, 
kes edendavad piirkondlikke märgistusi ja 
suurendavad nende nähtavust; nõuab, et 
suuremat tähelepanu pöörataks 
piirkondlikele märgistusalgatustele kui
Euroopa territoriaalse koostöö ja Euroopa 
rahastamisalgatuste võimalikule ühisele 
teemale.

7. on veendunud, et kogemuste vahetus, 
võrgustikud ja partnerlused on tähtsad 
traditsiooniliste piirkondlike 
kvaliteedimärgistuste edukamaks 
kasutamiseks; tunnustab kohaliku,
piirkondlike, riikliku ja Euroopa tasandi 
esindusorganite, näiteks ühenduste rolli, 
kes edendavad piirkondlikke märgistusi ja 
suurendavad nende nähtavust; nõuab, et 
piisavat tähelepanu pöörataks 
piirkondlikele märgistusalgatustele 
Euroopa territoriaalse koostöö raames.

(Rõhutab traditsiooni mõiste sidumise 
tähtsust tootega, ilma milleta oleks 
tegemist tavatootega, ning piirkondliku 
koostöö vajaduse tähtsust kaubamärgi 
tutvustamisel.)

Or. it

Muudatusettepanek 30
Rosa Estaràs Ferragut
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Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. on veendunud, et kogemuste vahetus, 
võrgustikud ja partnerlused on tähtsad 
piirkondlike kvaliteedimärgistuste 
edukamaks kasutamiseks; tunnustab 
piirkondlike, riikliku ja Euroopa tasandi 
esindusorganite, näiteks ühenduste rolli,
kes edendavad piirkondlikke märgistusi ja 
suurendavad nende nähtavust; nõuab, et 
suuremat tähelepanu pöörataks 
piirkondlikele märgistusalgatustele kui 
Euroopa territoriaalse koostöö ja 
Euroopa rahastamisalgatuste võimalikule 
ühisele teemale.

7. tunnustab piirkondlike, riikliku ja
Euroopa tasandi esindusorganite, kes 
edendavad kvaliteedinimetusi ja 
suurendavad nende nähtavust.

Or. es

Muudatusettepanek 31
Justina Vitkauskaite Bernard

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. on veendunud, et kogemuste vahetus, 
võrgustikud ja partnerlused on tähtsad 
piirkondlike kvaliteedimärgistuste 
edukamaks kasutamiseks; tunnustab 
piirkondlike, riikliku ja Euroopa tasandi 
esindusorganite, näiteks ühenduste rolli, 
kes edendavad piirkondlikke märgistusi ja 
suurendavad nende nähtavust; nõuab, et 
suuremat tähelepanu pöörataks 
piirkondlikele märgistusalgatustele kui 
Euroopa territoriaalse koostöö ja Euroopa 
rahastamisalgatuste võimalikule ühisele 
teemale.

7. on veendunud, et kogemuste vahetus, 
võrgustikud ja partnerlused on tähtsad 
piirkondlike kvaliteedimärgistuste 
edukamaks kasutamiseks; tunnustab 
piirkondlike, riikliku ja Euroopa tasandi 
esindusorganite, näiteks ühenduste rolli, 
kes edendavad piirkondlikke märgistusi ja 
suurendavad ning tugevdavad nende 
kasvava piirkonna nähtavust; nõuab, et 
suuremat tähelepanu pöörataks 
piirkondlikele märgistusalgatustele kui 
Euroopa territoriaalse koostöö ja Euroopa 
rahastamisalgatuste võimalikule ühisele 
teemale ning kui piirkonna 
konkurentsivõime pikaajalisesse 
elujõulisusse investeerimise vahendile.

Or. en
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