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Tarkistus 1
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että alueiden laatumerkit ovat 
tärkeitä paikallisille alueille ja maaseudun 
taloudelle, koska niillä korostetaan 
tuotteiden ja palvelujen alkuperää 
koskevaa tiettyyn ja omalaatuiseen 
alueeseen liittyvää yhteyttä; katsoo, että 
näinä globaalitalouden aikoina alueiden 
laatumerkit voivat toimia merkittävinä 
alueellisen, maakunnallisen ja paikallisen 
identiteetin tunnettuuden edistäjinä sekä 
myötävaikuttaa alueelliseen kehitykseen ja 
alueiden markkinointiin ja 
maaseutualueiden kilpailukyvyn 
paranemiseen;

1. painottaa, että alueiden laatumerkit ovat 
tärkeitä paikallisille alueille ja maaseudun 
taloudelle, koska niillä korostetaan 
tuotteiden ja palvelujen alkuperää 
koskevaa tiettyyn ja omalaatuiseen 
alueeseen liittyvää yhteyttä; katsoo, että 
näinä globaalitalouden aikoina alueiden 
laatumerkit voivat toimia merkittävinä 
alueellisen, maakunnallisen ja paikallisen 
identiteetin tunnettuuden edistäjinä sekä 
myötävaikuttaa alueelliseen kehitykseen ja 
alueiden markkinointiin ja 
maaseutualueiden kilpailukyvyn ja 
vetovoimaisuuden paranemiseen;

Or. fr

Tarkistus 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että alueiden laatumerkit ovat 
tärkeitä paikallisille alueille ja maaseudun 
taloudelle, koska niillä korostetaan 
tuotteiden ja palvelujen alkuperää 
koskevaa tiettyyn ja omalaatuiseen 
alueeseen liittyvää yhteyttä; katsoo, että 
näinä globaalitalouden aikoina alueiden 
laatumerkit voivat toimia merkittävinä 
alueellisen, maakunnallisen ja paikallisen 
identiteetin tunnettuuden edistäjinä sekä 
myötävaikuttaa alueelliseen kehitykseen ja 
alueiden markkinointiin ja 

1. painottaa, että alueiden laatumerkit ovat 
tärkeitä paikallisille alueille ja maaseudun 
taloudelle, koska niillä korostetaan 
tuotteiden ja palvelujen alkuperää 
koskevaa tiettyyn ja omalaatuiseen 
alueeseen liittyvää yhteyttä; katsoo, että 
näinä globaalitalouden aikoina alueiden 
laatumerkit voivat toimia merkittävinä 
alueellisen, maakunnallisen ja paikallisen 
identiteetin tunnettuuden edistäjinä sekä 
myötävaikuttaa paikallisten ja alueellisten 
perinteiden säilyttämiseen, tunnetuksi 
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maaseutualueiden kilpailukyvyn 
paranemiseen;

tekemiseen ja edistämiseen sekä 
alueelliseen kehitykseen ja alueiden 
markkinointiin ja maaseutualueiden 
kilpailukyvyn paranemiseen;

Or. ro

Tarkistus 3
Francesca Barracciu

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että alueiden laatumerkit ovat 
tärkeitä paikallisille alueille ja maaseudun 
taloudelle, koska niillä korostetaan 
tuotteiden ja palvelujen alkuperää 
koskevaa tiettyyn ja omalaatuiseen
alueeseen liittyvää yhteyttä; katsoo, että 
näinä globaalitalouden aikoina alueiden 
laatumerkit voivat toimia merkittävinä 
alueellisen, maakunnallisen ja paikallisen 
identiteetin tunnettuuden edistäjinä sekä 
myötävaikuttaa alueelliseen kehitykseen ja 
alueiden markkinointiin ja 
maaseutualueiden kilpailukyvyn 
paranemiseen;

1. painottaa, että alueiden laatumerkit ovat 
erityisen tärkeitä paikallisille alueille ja 
maaseudun taloudelle, koska niillä 
korostetaan tuotteiden ja palvelujen 
alkuperää koskevaa tiettyyn alueeseen 
liittyvää yhteyttä; katsoo, että näinä 
globaalitalouden aikoina alueiden 
laatumerkit voivat toimia merkittävinä 
alueellisen, maakunnallisen ja paikallisen 
identiteetin tunnettuuden edistäjinä sekä 
myötävaikuttaa alueelliseen kehitykseen ja 
alueiden markkinointiin ja 
maaseutualueiden kilpailukyvyn 
paranemiseen;

(Jotta voidaan korostaa alueiden erityisiä 
ominaisuuksia, on myös korostettava 
alueiden laatumerkkien maantieteellistä 
merkitystä.)

Or. it

Tarkistus 4
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että alueiden laatumerkit ovat 1. painottaa, että EU:n laatumerkinnät
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tärkeitä paikallisille alueille ja maaseudun 
taloudelle, koska niillä korostetaan 
tuotteiden ja palvelujen alkuperää 
koskevaa tiettyyn ja omalaatuiseen 
alueeseen liittyvää yhteyttä; katsoo, että 
näinä globaalitalouden aikoina alueiden 
laatumerkit voivat toimia merkittävinä 
alueellisen, maakunnallisen ja paikallisen 
identiteetin tunnettuuden edistäjinä sekä 
myötävaikuttaa alueelliseen kehitykseen ja 
alueiden markkinointiin ja 
maaseutualueiden kilpailukyvyn 
paranemiseen;

ovat tärkeitä paikallisille alueille ja 
maaseudun taloudelle, koska niillä 
korostetaan tuotteiden ja palvelujen 
alkuperää koskevaa tiettyyn ja 
omalaatuiseen alueeseen liittyvää yhteyttä; 
katsoo, että näinä globaalitalouden aikoina 
laatumerkinnät voivat toimia merkittävinä 
alueellisen, maakunnallisen ja paikallisen 
identiteetin tunnettuuden edistäjinä sekä 
myötävaikuttaa alueelliseen kehitykseen ja 
alueiden markkinointiin ja 
maaseutualueiden kilpailukyvyn 
paranemiseen;

Or. es

Tarkistus 5
Justina Vitkauskaite Bernard

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että alueiden laatumerkit ovat 
tärkeitä paikallisille alueille ja maaseudun 
taloudelle, koska niillä korostetaan 
tuotteiden ja palvelujen alkuperää 
koskevaa tiettyyn ja omalaatuiseen 
alueeseen liittyvää yhteyttä; katsoo, että 
näinä globaalitalouden aikoina alueiden 
laatumerkit voivat toimia merkittävinä 
alueellisen, maakunnallisen ja paikallisen 
identiteetin tunnettuuden edistäjinä sekä 
myötävaikuttaa alueelliseen kehitykseen ja 
alueiden markkinointiin ja 
maaseutualueiden kilpailukyvyn 
paranemiseen;

1. painottaa, että alueiden laatumerkit ovat 
tärkeitä paikallisille alueille ja maaseudun 
taloudelle, koska niillä korostetaan
tuotteiden ja palvelujen alkuperää 
koskevaa tiettyyn ja omalaatuiseen 
alueeseen liittyvää yhteyttä sekä edistetään 
aluetalouden tuottavuutta; katsoo, että 
näinä globaalitalouden aikoina alueiden 
laatumerkit voivat toimia merkittävinä 
alueellisen, maakunnallisen ja paikallisen 
identiteetin tunnettuuden edistäjinä ja 
voimakkaina välineinä sekä 
myötävaikuttaa alueelliseen kehitykseen, 
maaseudun pk-yritysten kehitykseen ja 
alueiden markkinointiin ja 
maaseutualueiden kilpailukyvyn 
paranemiseen siten, että lisätään 
tietoisuutta niiden taloudellisista eduista;

Or. en
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Tarkistus 6
Francesca Barracciu

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. painottaa, että laatumerkinnällä on 
välitettävä olennaista tietoa 
asianomaisesta alueesta, sen perinteistä, 
historiasta ja erityispiirteistä; katsoo, ettei 
millään yleisluonteisella alueellista 
alkuperää ilmaisevalla laatumerkillä 
sinänsä edistetä asianomaisen tuotteen 
menekkiä, koska se ei osoita tuotteen 
olevan tietylle alueelle tyypillinen tai siellä 
perinteinen; katsoo, että EU:n eri 
alueiden perinteisiä tuotteita olisi 
edistettävä asianmukaisella tavalla, jotta 
voidaan välttää paikallisten ja alueellisten 
tuotteiden epämääräisiä 
alkuperämerkintöjä, jotka voisivat 
synnyttää tarpeetonta samoja tuotteita 
koskevaa kilpailua eri alueiden välillä ja 
aiheuttaa hämmennystä kuluttajien 
keskuudessa;
(Muiden kuin perinteisten tuotteiden 
alueellisten laatumerkintöjen 
epämääräisyys voi hämmentää kuluttajia 
ja johtaa tuotteita koskeviin 
sekaannuksiin.)

Or. it

Tarkistus 7
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. tukee myös unionin aloitteita, jotka 
koskevat niiden 
maatalouselintarvikkeiden merkintöjä, 
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jotka ovat peräisin alueilta, joilla on 
erityisrajoituksia, kuten vuoristo- ja 
saaristoalueilta; katsoo, että näiden 
alueiden kehityksen tukemiseksi on 
välttämätöntä edistää sellaisten 
merkintöjen käyttämistä, joilla 
parannetaan näiden alueiden tuotteiden 
kilpailukykyä;

Or. es

Tarkistus 8
Francesca Barracciu

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa alueiden laatumerkkien 
monialaista luonnetta, sillä niillä edistetään 
niin tiettyjen maataloustuotteiden kuin 
käsitöiden sekä erityisten 
tuotantomenetelmien tunnettuutta; katsoo, 
että alueiden laatumerkeillä merkityt 
tuotteet voivat olla muiden maaseudulla
tuotettujen palvelujen, kuten matkailu-, 
majoitus- ja ravitsemustoiminnan, hyviä 
oheistuotteita; painottaa tässä yhteydessä, 
että paikallinen, alueellinen, kansallinen 
ja unionin laajuinen kokonaisvaltainen 
lähestymistapa on olennaisen tärkeä 
alueiden laatumerkeillä merkittyjen 
tuotteiden edistämisessä;

2. korostaa alueiden laatumerkkien 
monialaista luonnetta, sillä niillä edistetään 
niin tiettyjen maataloustuotteiden kuin 
käsitöiden sekä erityisten 
tuotantomenetelmien tunnettuutta; katsoo, 
että alueiden laatumerkeillä merkityt 
tuotteet voivat toimia houkuttimina 
muihin maaseudulla tuotettuihin 
palveluihin, kuten matkailu-, majoitus- ja
ravitsemuspalveluihin; painottaa tässä 
yhteydessä, että kokonaisvaltainen 
lähestymistapa on olennaisen tärkeä 
alueiden laatumerkeillä merkittyjen 
tuotteiden edistämisessä;

(On tärkeää painottaa kuluttajan 
huomion kiinnittämistä tuotteista niihin 
liittyviin palveluihin, mitä voidaan kuvata 
paremmin sanalla ”houkutin”.) Viittaus 
”paikallinen, alueellinen, kansallinen ja 
unionin laajuinen” on päällekkäinen 
tässä yhteydessä, koska laatumerkki on jo 
määritelty unionin laajuiseksi.)

Or. it
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Tarkistus 9
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa alueiden laatumerkkien 
monialaista luonnetta, sillä niillä 
edistetään niin tiettyjen
maataloustuotteiden kuin käsitöiden sekä
erityisten tuotantomenetelmien 
tunnettuutta; katsoo, että alueiden 
laatumerkeillä merkityt tuotteet voivat olla 
muiden maaseudulla tuotettujen palvelujen, 
kuten matkailu-, majoitus- ja 
ravitsemustoiminnan, hyviä oheistuotteita;
painottaa tässä yhteydessä, että 
paikallinen, alueellinen, kansallinen ja 
unionin laajuinen kokonaisvaltainen 
lähestymistapa on olennaisen tärkeä 
alueiden laatumerkeillä merkittyjen 
tuotteiden edistämisessä;

2. korostaa, että on tärkeää edistää 
korkealaatuisten
maatalouselintarvikkeiden sekä käsitöiden
ja erityisten tuotantomenetelmien 
tunnettuutta; katsoo, että
laatumerkinnöillä merkityt tuotteet voivat 
olla muiden maaseudulla tuotettujen 
palvelujen, kuten matkailu-, majoitus- ja 
ravitsemustoiminnan, hyviä oheistuotteita;

Or. es

Tarkistus 10
Justina Vitkauskaite Bernard

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa alueiden laatumerkkien 
monialaista luonnetta, sillä niillä edistetään 
niin tiettyjen maataloustuotteiden kuin 
käsitöiden sekä erityisten 
tuotantomenetelmien tunnettuutta; katsoo, 
että alueiden laatumerkeillä merkityt 
tuotteet voivat olla muiden maaseudulla 
tuotettujen palvelujen, kuten matkailu-, 
majoitus- ja ravitsemustoiminnan, hyviä 

2. korostaa alueiden laatumerkkien 
monialaista luonnetta, sillä niillä edistetään 
niin tiettyjen maataloustuotteiden kuin 
käsitöiden sekä erityisten 
tuotantomenetelmien ja maaseudun pk-
yritysten tunnettuutta; katsoo, että alueiden 
laatumerkeillä merkityt tuotteet voivat olla 
muiden maaseudulla tuotettujen palvelujen, 
kuten matkailu-, majoitus- ja 
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oheistuotteita; painottaa tässä yhteydessä, 
että paikallinen, alueellinen, kansallinen ja 
unionin laajuinen kokonaisvaltainen 
lähestymistapa on olennaisen tärkeä 
alueiden laatumerkeillä merkittyjen 
tuotteiden edistämisessä;

ravitsemustoiminnan, hyviä oheistuotteita; 
painottaa tässä yhteydessä, että paikallinen, 
alueellinen, kansallinen ja unionin 
laajuinen kokonaisvaltainen lähestymistapa 
on olennaisen tärkeä alueiden 
laatumerkeillä merkittyjen tuotteiden 
edistämisessä ja käyttöönotossa;

Or. en

Tarkistus 11
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
2 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

painottaa eri alueiden laatumerkkien 
välistä yhteistyötä, joka perustuu useiden 
eri alueiden laatumerkkien yhteisten 
resurssien hyödyntämiseen ja 
naapurialueiden laatumerkkien 
synergiaan;

Or. fr

Tarkistus 12
Francesca Barracciu

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa Leader+-ohjelman 
paikallisia toimintaryhmiä edistämään 
paikallisten ja alueellisten tuottajien, 
palveluntarjoajien ja kulttuuri-
instituutioiden, kuten yliopistojen, 
museoiden ja tutkimuskeskusten välisiä 
yhteistyöverkostoja, jotta alueiden 
kulttuuriset ja historialliset näkökohdat 
voidaan yhdistää alueiden laatumerkeissä 
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sekä muodostaa kestävä side koulutuksen, 
tutkimuksen ja tuotannon välille ja luoda 
siten myös kestäviä työpaikkoja;
(Täsmennetään, että Leader+-ohjelma ja 
paikalliset toimintaryhmät voivat toimia 
viiteryhminä alueiden merkkien 
luomiselle luomalla tuottajien, kulttuuri-
instituutioiden ja palveluntoimittajien 
välisiä kumppanuuksia. Näin 
mahdollistetaan paikalliselta tasolta 
lähtevän alueiden merkkien saattaminen 
lähelle tuottajia ja kuluttajia.)

Or. it

Tarkistus 13
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. toteaa, että EU:ssa on nykyään 
maailman parhaimmat 
maatalouselintarvikkeita koskevat terveys-
ja ympäristönormit; katsoo siksi, että olisi 
panostettava alkuperänimitysten ja 
maantieteellisten merkintöjen 
markkinoinnin tukemiseen, jotta niiden 
arvostus paranisi niin EU:ssa kuin sen 
ulkopuolella;

Or. es

Tarkistus 14
Francesca Barracciu

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. on sitä mieltä, että alueiden 3. on sitä mieltä, että alueiden 
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laatumerkeillä, jotka perustuvat alhaalta 
ylöspäin suuntautuvaan lähestymistapaan, 
edistetään eri paikallisten taloudellisten 
toimijoiden sekä yhteiskunnallisten ja 
ammatillisten organisaatioiden välistä
synergiaa, minkä ansiosta ne voivat
parantaa tuotteitaan ja palvelujaan sekä 
ottaa käyttöön ympäristöä vähemmän 
kuormittavia menetelmiä;

laatumerkeillä, jotka perustuvat alhaalta 
ylöspäin suuntautuvaan lähestymistapaan, 
edistetään eri paikallisten taloudellisten 
toimijoiden sekä yhteiskunnallisten ja 
ammatillisten organisaatioiden välistä
yhteistyötä; katsoo, että näin ne voisivat
parantaa tuotteitaan ja palvelujaan sekä 
ottaa käyttöön ympäristöä vähemmän 
kuormittavia menetelmiä

(On muistutettava, että asianomaisten 
toimijoiden on osallistuttava aktiivisesti 
uusien yhteistyömuotojen luomiseen eikä 
tyytyä pelkästään hyödyntämään olemassa
olevia yhteisvaikutuksia. Sitä paitsi 
kannattaa painottaa, että vaikka tuotteet 
voivat parantua, se ei kuitenkaan ole 
prosessin itsestään selvä seuraus.)

Or. it

Tarkistus 15
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. on sitä mieltä, että alueiden 
laatumerkeillä, jotka perustuvat alhaalta 
ylöspäin suuntautuvaan lähestymistapaan,
edistetään eri paikallisten taloudellisten 
toimijoiden sekä yhteiskunnallisten ja 
ammatillisten organisaatioiden välistä 
synergiaa, minkä ansiosta ne voivat
parantaa tuotteitaan ja palvelujaan sekä 
ottaa käyttöön ympäristöä vähemmän 
kuormittavia menetelmiä;

3. on sitä mieltä, että alueiden 
laatumerkeillä, jotka perustuvat alhaalta 
ylöspäin suuntautuvaan lähestymistapaan,
olisi edistettävä eri paikallisten 
taloudellisten toimijoiden sekä 
yhteiskunnallisten ja ammatillisten 
organisaatioiden välistä synergiaa, jotta 
voidaan parantaa tuotteita ja palveluja ja 
tarvittaessa ympäristönsuojelua;

Or. es

Tarkistus 16
Martina Anderson
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. on sitä mieltä, että alueiden 
laatumerkeillä, jotka perustuvat alhaalta 
ylöspäin suuntautuvaan lähestymistapaan, 
edistetään eri paikallisten taloudellisten 
toimijoiden sekä yhteiskunnallisten ja 
ammatillisten organisaatioiden välistä 
synergiaa, minkä ansiosta ne voivat 
parantaa tuotteitaan ja palvelujaan sekä 
ottaa käyttöön ympäristöä vähemmän 
kuormittavia menetelmiä;

3. on sitä mieltä, että alueiden 
laatumerkeillä, jotka perustuvat alhaalta 
ylöspäin suuntautuvaan lähestymistapaan, 
edistetään eri paikallisten taloudellisten 
toimijoiden sekä yhteiskunnallisten ja 
ammatillisten organisaatioiden välistä 
synergiaa, minkä ansiosta ne voivat 
parantaa tuotteitaan ja palvelujaan sekä 
ottaa käyttöön ympäristöä vähemmän 
kuormittavia menetelmiä; on vakaasti sitä 
mieltä, että työntekijöiden oikeuksien 
kunnioittaminen sekä 
ympäristövaikutusten huomioon 
ottaminen ovat erityisen tärkeitä 
laatukriteereitä koskevia näkökohtia;

Or. en

Tarkistus 17
Justina Vitkauskaite Bernard

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. on sitä mieltä, että alueiden 
laatumerkeillä, jotka perustuvat alhaalta 
ylöspäin suuntautuvaan lähestymistapaan, 
edistetään eri paikallisten taloudellisten 
toimijoiden sekä yhteiskunnallisten ja 
ammatillisten organisaatioiden välistä 
synergiaa, minkä ansiosta ne voivat 
parantaa tuotteitaan ja palvelujaan sekä 
ottaa käyttöön ympäristöä vähemmän 
kuormittavia menetelmiä;

3. on sitä mieltä, että alueiden 
laatumerkeillä, jotka perustuvat alhaalta 
ylöspäin suuntautuvaan lähestymistapaan, 
edistetään eri paikallisten taloudellisten 
toimijoiden sekä yhteiskunnallisten ja 
ammatillisten organisaatioiden välistä 
synergiaa ja verkostoja, minkä ansiosta ne 
voivat kehittää ja parantaa tuotteitaan ja 
palvelujaan sekä ottaa käyttöön ympäristöä 
vähemmän kuormittavia menetelmiä;

Or. en
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Tarkistus 18
Francesca Barracciu

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. huomauttaa kuitenkin, että alueiden 
merkkejä koskeva käsite on määriteltävä 
selkeästi; tuo tässä yhteydessä esiin 
olemassa olevista laatumerkinnöistä 
(suojattu alkuperänimitys SAN, tarkistettu 
alkuperänimitys, suojattu 
maantieteellinen merkintä SMM) saadut 
myönteiset kokemukset; katsoo siksi, että 
strategioiden yhteensovittaminen on 
tarpeen päällekkäisyyksien välttämiseksi;
(On tärkeää painottaa, että tällä ei pyritä 
olemassa olevien laatumerkintöjen 
poistamiseen tai niiden 
monimutkaistamiseen, vaan kokonaan 
uuden alan kattamiseen, eli sellaisten 
alueellisten laatunäkökohtien huomioon 
ottamiseen, jotka eivät välttämättä liity 
olemassa olevien laatumerkintöjen 
määritelmiin.)

Or. it

Tarkistus 19
Francesca Barracciu

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita ja niiden 
alueellisia elimiä ottamaan asianmukaisesti 
huomioon alueiden laatumerkit ja niiden 
rooli maaseutualueilla sisällyttämällä ne 
paikallisen ja alueellisen kehityksen 
strategioihinsa;

4. kehottaa jäsenvaltioita ja niiden 
alueellisia elimiä ottamaan asianmukaisesti 
huomioon alueiden laatumerkit ja niiden 
rooli maaseutualueilla sisällyttämällä ne 
paikallisen ja alueellisen kehityksen 
strategioihinsa; painottaa kuitenkin, että 
alueiden merkkien käyttöönotossa olisi 
noudatettava yhteistä lähestymistapaa, 
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joka perustuu koko unionia koskeviin 
yhteisiin sääntöihin;
(Uuden laatumerkintäjärjestelmän 
käyttöönotto ilman, että sillä aiheutetaan 
sekaannusta, edellyttää sellaisen yhteisen 
Euroopan laajuisen ohjeiston 
hyväksymistä, jolla varmistetaan 
sääntöjen yhdenmukainen 
noudattaminen.)

Or. it

Tarkistus 20
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita ja niiden 
alueellisia elimiä ottamaan asianmukaisesti 
huomioon alueiden laatumerkit ja niiden 
rooli maaseutualueilla sisällyttämällä ne 
paikallisen ja alueellisen kehityksen 
strategioihinsa;

4. kehottaa jäsenvaltioita ja niiden 
alueellisia elimiä ottamaan asianmukaisesti 
huomioon laatumerkinnät ja niiden roolin 
maaseutualueilla sisällyttämällä ne 
paikallisen ja alueellisen kehityksen 
strategioihinsa;

Or. es

Tarkistus 21
Justina Vitkauskaite Bernard

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita ja niiden 
alueellisia elimiä ottamaan asianmukaisesti 
huomioon alueiden laatumerkit ja niiden 
rooli maaseutualueilla sisällyttämällä ne 
paikallisen ja alueellisen kehityksen 
strategioihinsa;

4. kehottaa jäsenvaltioita ja niiden 
alueellisia elimiä ottamaan asianmukaisesti 
huomioon alueiden laatumerkit ja niiden 
rooli maaseutualueilla sisällyttämällä ne 
paikallisen ja alueellisen kehityksen 
strategioihinsa; kehottaa helpottamaan 
sellaisten paikallisten luovien toimialojen 
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perustamista, jotka voivat synnyttää uusia 
kulttuurituotteita osana asianomaisen 
paikkakunnan brändäystä;

Or. en

Tarkistus 22
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että alueellisten merkkien 
menestymiseen tarvitaan riittävästi 
ammattitaitoisia henkilöitä ja riittävä 
rahoitus ja että alueellisia merkkejä olisi 
tuettava tehokkaammin unionin rakenne-
ja investointirahastojen avulla; kehottaa 
jäsenvaltioita ja muita asianomaisia 
tahoja lisäämään niille tukeansa 
seuraavaa 2014–2020-ohjelmakautta
koskevissa ohjelma-asiakirjoissaan;

5. katsoo, että EU:ssa on tarpeen tehostaa 
laatumerkintöjen käytön tukemista, jotta 
voidaan kehittää liikestrategioita, joiden 
avulla lisätään niiden markkinaosuutta 
unionissa ja kolmansissa maissa; kehottaa 
jäsenvaltioita ottamaan kautta 2014–2020 
koskevia ohjelmia laatiessaan huomioon 
kyseisten tuotteiden merkityksen 
maaseutualueiden talouden 
elvyttämisessä;

Or. es

Tarkistus 23
Francesca Barracciu

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että alueellisten merkkien 
menestymiseen tarvitaan riittävästi 
ammattitaitoisia henkilöitä ja riittävä 
rahoitus ja että alueellisia merkkejä olisi 
tuettava tehokkaammin unionin rakenne-
ja investointirahastojen avulla; kehottaa 
jäsenvaltioita ja muita asianomaisia tahoja 
lisäämään niille tukeansa seuraavaa 
2014–2020-ohjelmakautta koskevissa 

5. katsoo, että alueellisten merkkien 
menestymiseen tarvitaan riittävästi 
ammattitaitoisia henkilöitä ja riittävä 
rahoitus ja että alueellisia merkkejä olisi 
tuettava asianmukaisesti unionin rakenne-
ja investointirahastojen avulla; kehottaa 
jäsenvaltioita ja muita asianomaisia tahoja 
antamaan niille tukea seuraavaa 2014–
2020-ohjelmakautta koskevissa ohjelma-
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ohjelma-asiakirjoissaan; asiakirjoissaan;

(Uudelle laatumerkintäjärjestelmälle 
myönnettävän tuen on oltava sen 
suuruinen, että sen avulla kyetään 
investoimaan riittävästi asianomaisiin 
aloihin. Tuki ei saa olla symbolinen, vaan 
sen määrän on perustuttava 
asianomaisten toimijoiden hankkeisiin.)

Or. it

Tarkistus 24
Martina Anderson

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että alueellisten merkkien 
menestymiseen tarvitaan riittävästi 
ammattitaitoisia henkilöitä ja riittävä 
rahoitus ja että alueellisia merkkejä olisi 
tuettava tehokkaammin unionin rakenne- ja 
investointirahastojen avulla; kehottaa 
jäsenvaltioita ja muita asianomaisia tahoja 
lisäämään niille tukeansa seuraavaa 2014–
2020-ohjelmakautta koskevissa ohjelma-
asiakirjoissaan;

5. katsoo, että alueellisten merkkien 
menestymiseen tarvitaan riittävästi 
ammattitaitoisia henkilöitä ja riittävä 
rahoitus ja että alueellisia merkkejä olisi 
tuettava tehokkaammin unionin rakenne- ja 
investointirahastojen avulla; kehottaa 
jäsenvaltioita ja muita asianomaisia tahoja 
lisäämään niille tukeansa seuraavaa 2014–
2020-ohjelmakautta koskevissa ohjelma-
asiakirjoissaan, erityisesti kun on kyse 
rajat ylittävistä yhteistyöohjelmista, koska 
jotkut alueet saattavat sijaita 
kummallakin puolella rajaa;

Or. en

Tarkistus 25
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota arvioimaan 
lisätoimien käyttöönottoa alueiden 
laatumerkkien suojelemiseksi 
kopiotuotteilta, joiden pakkaukset 
jäljittelevät alueiden laatumerkeillä 
merkittyjä tuotteita muun muassa siten, 
että niissä käytetään alueellisia tai 
kansallisia värejä tai alueellisilta nimiltä 
kuulostavia nimiä;

Or. en

Tarkistus 26
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. huomauttaa, että unionin rakenne- ja 
investointirahastoista myönnettävän 
rahoituksen saamisen helpottamiseksi 
asiaankuuluvat hallinnolliset menettelyt 
olisi tehtävä mahdollisimman 
yksinkertaisiksi ja selkeiksi edunsaajille;

6. huomauttaa, että unionin rahastoista
myönnettävän rahoituksen saamisen 
helpottamiseksi asiaankuuluvat 
hallinnolliset menettelyt olisi tehtävä 
mahdollisimman yksinkertaisiksi ja 
selkeiksi edunsaajille;

Or. es

Tarkistus 27
Justina Vitkauskaite Bernard

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. huomauttaa, että unionin rakenne- ja 
investointirahastoista myönnettävän 
rahoituksen saamisen helpottamiseksi 
asiaankuuluvat hallinnolliset menettelyt 

6. huomauttaa, että unionin rakenne- ja 
investointirahastoista myönnettävän 
rahoituksen saamisen helpottamiseksi 
asiaankuuluvat hallinnolliset menettelyt 
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olisi tehtävä mahdollisimman 
yksinkertaisiksi ja selkeiksi edunsaajille;

olisi tehtävä mahdollisimman 
yksinkertaisiksi, johdonmukaisiksi ja 
selkeiksi edunsaajille;

Or. en

Tarkistus 28
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että kokemusten vaihto, 
verkostoituminen ja kumppanuudet ovat 
olennaisen tärkeitä alueiden laatumerkkien 
menestymiselle; tunnustaa alueellisten, 
kansallisten ja Euroopan laajuisten 
yhdistysten kaltaisten edustuselinten roolin 
alueellisten merkkien ja niiden näkyvyyden 
edistämisessä; kehottaa kiinnittämään 
enemmän huomiota alueellisia merkkejä 
koskeviin aloitteisiin unionin alueellisen 
yhteistyön ja rahoitusaloitteiden 
mahdollisena yhteisenä aihealueena.

7. katsoo, että kokemusten vaihto, 
verkostoituminen ja kumppanuudet sekä 
alueen historiallinen, kulttuurinen ja 
symbolinen perintö ovat olennaisen 
tärkeitä alueiden laatumerkkien 
menestymiselle; tunnustaa alueellisten, 
kansallisten ja Euroopan laajuisten 
yhdistysten kaltaisten edustuselinten roolin 
alueellisten merkkien ja niiden näkyvyyden 
edistämisessä; kehottaa kiinnittämään 
enemmän huomiota alueellisia merkkejä 
koskeviin aloitteisiin unionin alueellisen 
yhteistyön ja rahoitusaloitteiden 
mahdollisena yhteisenä aihealueena.

Or. fr

Tarkistus 29
Francesca Barracciu

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että kokemusten vaihto, 
verkostoituminen ja kumppanuudet ovat 
olennaisen tärkeitä alueiden laatumerkkien 
menestymiselle; tunnustaa alueellisten, 
kansallisten ja Euroopan laajuisten 
yhdistysten kaltaisten edustuselinten roolin 
alueellisten merkkien ja niiden näkyvyyden 

7. katsoo, että kokemusten vaihto, 
verkostoituminen ja kumppanuudet ovat 
olennaisen tärkeitä perinteisten alueiden 
laatumerkkien menestymiselle; tunnustaa
paikallisten, alueellisten, kansallisten ja 
Euroopan laajuisten yhdistysten kaltaisten 
edustuselinten roolin alueellisten merkkien 



AM\1004422FI.doc 19/20 PE519.752v01-00

FI

edistämisessä; kehottaa kiinnittämään
enemmän huomiota alueellisia merkkejä 
koskeviin aloitteisiin unionin alueellisen 
yhteistyön ja rahoitusaloitteiden 
mahdollisena yhteisenä aihealueena.

ja niiden näkyvyyden edistämisessä;
kehottaa kiinnittämään asianmukaista
huomiota alueellisia merkkejä koskeviin 
aloitteisiin unionin alueellisessa 
yhteistyössä.

(Tässä korostetaan perinnekäsitteen 
liittämistä tuotteisiin, mitä ilman tuotteet 
olisivat yleisiä, sekä paikallistason 
merkitystä laatumerkkien edistämiseen 
tarvittavassa yhteistyössä.)

Or. it

Tarkistus 30
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että kokemusten vaihto, 
verkostoituminen ja kumppanuudet ovat 
olennaisen tärkeitä alueiden 
laatumerkkien menestymiselle; tunnustaa 
alueellisten, kansallisten ja Euroopan 
laajuisten yhdistysten kaltaisten 
edustuselinten roolin alueellisten merkkien
ja niiden näkyvyyden edistämisessä; 
kehottaa kiinnittämään enemmän 
huomiota alueellisia merkkejä koskeviin 
aloitteisiin unionin alueellisen yhteistyön 
ja rahoitusaloitteiden mahdollisena 
yhteisenä aihealueena.

7. tunnustaa alueellisten, kansallisten ja 
Euroopan laajuisten yhdistysten kaltaisten 
edustuselinten roolin laatumerkintöjen ja 
niiden näkyvyyden edistämisessä;

Or. es

Tarkistus 31
Justina Vitkauskaite Bernard

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että kokemusten vaihto, 
verkostoituminen ja kumppanuudet ovat 

7. katsoo, että kokemusten vaihto, 
verkostoituminen ja kumppanuudet ovat 
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olennaisen tärkeitä alueiden laatumerkkien 
menestymiselle; tunnustaa alueellisten, 
kansallisten ja Euroopan laajuisten 
yhdistysten kaltaisten edustuselinten roolin 
alueellisten merkkien ja niiden
näkyvyyden edistämisessä; kehottaa 
kiinnittämään enemmän huomiota 
alueellisia merkkejä koskeviin aloitteisiin 
unionin alueellisen yhteistyön ja 
rahoitusaloitteiden mahdollisena yhteisenä 
aihealueena.

olennaisen tärkeitä alueiden laatumerkkien 
menestymiselle; tunnustaa alueellisten, 
kansallisten ja Euroopan laajuisten 
yhdistysten kaltaisten edustuselinten roolin 
alueellisten merkkien ja asianomaisten 
alueiden näkyvyyden edistämisessä ja 
vahvistamisessa; kehottaa kiinnittämään 
enemmän huomiota alueellisia merkkejä 
koskeviin aloitteisiin unionin alueellisen 
yhteistyön ja rahoitusaloitteiden 
mahdollisena yhteisenä aihealueena ja 
keinona investoida alueen kestävään 
dynaamiseen kilpailukykyyn.

Or. en


