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Módosítás 1
Alain Cadec

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat arra, hogy a regionális minőségi 
márkaépítés fontos a helyi területek és a 
vidéki gazdaságok számára, mivel ez 
rámutat a valamely konkrét és rendkívüli 
területtel való kapcsolatra a termékek és 
szolgáltatások származását tekintve; úgy 
véli, hogy a globalizált gazdaság idején a 
regionális minőségi márkák jelentős 
előmozdítói lehetnek a regionális, területi 
és helyi identitásnak, valamint 
hozzájárulhatnak a regionális fejlődéshez 
és a területi marketinghez, és segíthetik a 
vidéki területek versenyképességének 
javítását;

1. rámutat arra, hogy a regionális minőségi 
márkaépítés fontos a helyi területek és a 
vidéki gazdaságok számára, mivel ez 
rámutat a valamely konkrét és rendkívüli 
területtel való kapcsolatra a termékek és 
szolgáltatások származását tekintve; úgy 
véli, hogy a globalizált gazdaság idején a 
regionális minőségi márkák jelentős 
előmozdítói lehetnek a regionális, területi 
és helyi identitásnak, valamint 
hozzájárulhatnak a regionális fejlődéshez 
és a területi marketinghez, és segíthetik a 
vidéki területek versenyképességének és 
vonzerejének javítását;

Or. fr

Módosítás 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat arra, hogy a regionális minőségi 
márkaépítés fontos a helyi területek és a 
vidéki gazdaságok számára, mivel ez 
rámutat a valamely konkrét és rendkívüli 
területtel való kapcsolatra a termékek és 
szolgáltatások származását tekintve; úgy 
véli, hogy a globalizált gazdaság idején a 
regionális minőségi márkák jelentős 
előmozdítói lehetnek a regionális, területi 
és helyi identitásnak, valamint 
hozzájárulhatnak a regionális fejlődéshez 

1. rámutat arra, hogy a regionális minőségi 
márkaépítés fontos a helyi területek és a 
vidéki gazdaságok számára, mivel ez 
rámutat a valamely konkrét és rendkívüli 
területtel való kapcsolatra a termékek és 
szolgáltatások származását tekintve; úgy 
véli, hogy a globalizált gazdaság idején a 
regionális minőségi márkák jelentős 
előmozdítói lehetnek a regionális, területi 
és helyi identitásnak, valamint 
hozzájárulhatnak a helyi és regionális 
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és a területi marketinghez, és segíthetik a 
vidéki területek versenyképességének 
javítását;

hagyományok megőrzéséhez, átadásához
és népszerűsítéséhez, a regionális 
fejlődéshez és a területi marketinghez, és 
segíthetik a vidéki területek 
versenyképességének javítását;

Or. ro

Módosítás 3
Francesca Barracciu

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat arra, hogy a regionális minőségi 
márkaépítés fontos a helyi területek és a 
vidéki gazdaságok számára, mivel ez 
rámutat a valamely konkrét és rendkívüli
területtel való kapcsolatra a termékek és 
szolgáltatások származását tekintve; úgy 
véli, hogy a globalizált gazdaság idején a 
regionális minőségi márkák jelentős 
előmozdítói lehetnek a regionális, területi 
és helyi identitásnak, valamint 
hozzájárulhatnak a regionális fejlődéshez 
és a területi marketinghez, és segíthetik a 
vidéki területek versenyképességének 
javítását;

1. rámutat arra, hogy a regionális minőségi 
márkaépítés különösen fontos a helyi 
területek és a vidéki gazdaságok számára, 
mivel ez rámutat a valamely konkrét 
területtel való kapcsolatra a termékek és 
szolgáltatások származását tekintve; úgy 
véli, hogy a globalizált gazdaság idején a 
regionális minőségi márkák jelentős 
előmozdítói lehetnek a regionális, területi 
és helyi identitásnak, valamint 
hozzájárulhatnak a regionális fejlődéshez 
és a területi marketinghez, és segíthetik a 
vidéki területek versenyképességének 
javítását;

(Hangsúlyozni kell a minőségi 
márkaépítés mint földrajzi koncepció 
jelentőségét a helyi területekhez fűződő 
sajátos kapcsolatok fontosságának jobb 
közvetítése érdekében.)

Or. it

Módosítás 4
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat arra, hogy a regionális minőségi
márkaépítés fontos a helyi területek és a 
vidéki gazdaságok számára, mivel ez 
rámutat a valamely konkrét és rendkívüli 
területtel való kapcsolatra a termékek és 
szolgáltatások származását tekintve; úgy 
véli, hogy a globalizált gazdaság idején a
regionális minőségi márkák jelentős 
előmozdítói lehetnek a regionális, területi 
és helyi identitásnak, valamint 
hozzájárulhatnak a regionális fejlődéshez 
és a területi marketinghez, és segíthetik a 
vidéki területek versenyképességének 
javítását;

1. rámutat arra, hogy a meglévő uniós 
eredetmegjelölések fontosak a helyi 
területek és a vidéki gazdaságok számára, 
mivel rámutatnak a valamely konkrét és 
rendkívüli területtel való kapcsolatra a 
termékek és szolgáltatások származását 
tekintve; úgy véli, hogy a globalizált 
gazdaság idején az eredetmegjelölések
jelentős előmozdítói lehetnek a regionális, 
területi és helyi identitásnak, valamint 
hozzájárulhatnak a vidéki területek 
versenyképességének javításához;

Or. es

Módosítás 5
Justina Vitkauskaite Bernard

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat arra, hogy a regionális minőségi 
márkaépítés fontos a helyi területek és a 
vidéki gazdaságok számára, mivel ez 
rámutat a valamely konkrét és rendkívüli 
területtel való kapcsolatra a termékek és 
szolgáltatások származását tekintve; úgy 
véli, hogy a globalizált gazdaság idején a 
regionális minőségi márkák jelentős 
előmozdítói lehetnek a regionális, területi 
és helyi identitásnak, valamint 
hozzájárulhatnak a regionális fejlődéshez 
és a területi marketinghez, és segíthetik a 
vidéki területek versenyképességének 
javítását;

1. rámutat arra, hogy a regionális minőségi 
márkaépítés fontos a helyi területek és a 
vidéki gazdaságok számára, mivel ez 
rámutat a valamely konkrét és rendkívüli 
területtel való kapcsolatra a termékek és 
szolgáltatások származását tekintve, és 
produktív regionális gazdasági fejlődést 
segít elő; úgy véli, hogy a globalizált 
gazdaság idején a regionális minőségi 
márkák jelentős előmozdítói és hatékony 
eszközei lehetnek a regionális, területi és 
helyi identitásnak, valamint 
hozzájárulhatnak a regionális fejlődéshez, 
a kisvállalkozások fejlődéséhez a vidéki 
közösségekben és a területi marketinghez, 
és segíthetik a vidéki területek 
versenyképességének javítását azáltal, 
hogy jobban felhívják a figyelmet annak 
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gazdasági előnyeire;

Or. en

Módosítás 6
Francesca Barracciu

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy egy márkának 
hordoznia kell a területre, 
hagyományokra, történelemre és az adott 
termék sajátosságaira vonatkozó alapvető 
információkat; egy általános regionális 
márka önmagában nem ösztönöz a 
fogyasztásra, mivel egy konkrét területen 
sem tipikusnak, sem hagyományosnak 
nem tekinthető; az európai területek 
hagyományos termékeit azonban 
megfelelőképpen elő kell mozdítani, hogy 
el lehessen kerülni a helyi/regionális 
termékek pontatlan eredetmegjelölését, 
amely különböző régiók által előállított 
ugyanazon termékek között felesleges 
verseny eredményezhet, és megtévesztheti 
a fogyasztókat;
(Egy konkrét régióra nem jellemző 
terméken szereplő bizonytalan márka 
esetében fennáll a fogyasztók 
megtévesztésének és a termékek közötti 
átfedések létrejöttének a kockázata.)

Or. it

Módosítás 7
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1a. támogatja továbbá a különleges
hátrányokkal sújtott területekről – így 
például hegyvidékekről vagy szigetekről –
származó mezőgazdasági és 
élelmiszeripari termékek 
eredetmegjelölésének bevezetésére 
irányuló európai kezdeményezéseket; úgy 
véli, hogy e területek fejlődésének 
támogatása érdekében ösztönözni kell a 
termékeik versenyképességét javító 
eredetmegjelölések bevezetését;

Or. es

Módosítás 8
Francesca Barracciu

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza az egyedi mezőgazdasági 
termékeket, valamint kézműipari 
termékeket és a kézművességet, valamint 
sajátos termelési folyamatokat támogató 
regionális minőségi márkák átfogó jellegét; 
úgy gondolja, hogy a regionális márkás 
termékek jó kísérő termékként
szolgálhatnak egyéb vidéki szolgáltatások, 
például a turizmus, a vendéglátás, az 
étkeztetési szolgáltatások stb. mellett; 
ennek fényében hangsúlyozza, hogy 
alapvetően fontos a regionális márkás 
termékek népszerűsítésének integrált és 
holisztikus megközelítése helyi, regionális, 
nemzeti és európai szinten;

2. hangsúlyozza az egyedi mezőgazdasági 
termékeket, valamint kézműipari 
termékeket és a kézművességet, valamint 
sajátos termelési folyamatokat támogató 
regionális minőségi márkák átfogó jellegét; 
úgy gondolja, hogy a regionális márkás 
termékek közvetítőként szolgálhatnak 
egyéb vidéki szolgáltatások, például a 
turizmus, a vendéglátás, az étkeztetési 
szolgáltatások stb. irányába; ennek 
fényében hangsúlyozza, hogy alapvetően 
fontos a regionális márkás termékek 
népszerűsítésének integrált és holisztikus 
megközelítése;

(Ki kell emelni, hogy a fogyasztói érdekek 
a termék helyett a kapcsolódó 
szolgáltatásokra helyeződnek át: a 
„közvetítő” szó jobban kifejezi e 
koncepciót. Egy európaiként megjelölt 
márkás termék esetében a helyi, 
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regionális és európai szintre való utalás 
feleslegesnek tűnik.)

Or. it

Módosítás 9
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza az egyedi mezőgazdasági 
termékeket, valamint kézműipari 
termékeket és a kézművességet, valamint 
sajátos termelési folyamatokat támogató 
regionális minőségi márkák átfogó 
jellegét; úgy gondolja, hogy a regionális 
márkás termékek jó kísérő termékként 
szolgálhatnak egyéb vidéki szolgáltatások, 
például a turizmus, a vendéglátás, az 
étkeztetési szolgáltatások stb. mellett; 
ennek fényében hangsúlyozza, hogy 
alapvetően fontos a regionális márkás 
termékek népszerűsítésének integrált és 
holisztikus megközelítése helyi, regionális, 
nemzeti és európai szinten;

2. hangsúlyozza, hogy támogatni kell a 
minőségi agrár-élelmiszeripari 
termékeket, a kézműipari termékeket és a 
kézművességet, valamint a sajátos 
termelési folyamatokat; úgy gondolja, hogy 
az eredetmegjelöléssel ellátott termékek jó 
kísérő termékként szolgálhatnak egyéb 
vidéki szolgáltatások, például a turizmus, a 
vendéglátás, az étkeztetési szolgáltatások 
stb. mellett;

Or. es

Módosítás 10
Justina Vitkauskaite Bernard

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza az egyedi mezőgazdasági 
termékeket, valamint kézműipari 
termékeket és a kézművességet, valamint 
sajátos termelési folyamatokat támogató 
regionális minőségi márkák átfogó jellegét; 

2. hangsúlyozza az egyedi mezőgazdasági 
termékeket, valamint kézműipari 
termékeket és a kézművességet, valamint 
sajátos termelési folyamatokat és a vidéki 
közösségekben a kisvállalkozásokat
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úgy gondolja, hogy a regionális márkás 
termékek jó kísérő termékként 
szolgálhatnak egyéb vidéki szolgáltatások, 
például a turizmus, a vendéglátás, az 
étkeztetési szolgáltatások stb. mellett; 
ennek fényében hangsúlyozza, hogy 
alapvetően fontos a regionális márkás 
termékek népszerűsítésének integrált és 
holisztikus megközelítése helyi, regionális, 
nemzeti és európai szinten;

támogató regionális minőségi márkák 
átfogó jellegét; úgy gondolja, hogy a 
regionális márkás termékek jó kísérő 
termékként szolgálhatnak egyéb vidéki 
szolgáltatások, például a turizmus, a 
vendéglátás, az étkeztetési szolgáltatások 
stb. mellett; ennek fényében hangsúlyozza, 
hogy alapvetően fontos a regionális márkás 
termékek népszerűsítésének és 
megvalósításának integrált és holisztikus 
megközelítése helyi, regionális, nemzeti és 
európai szinten;

Or. en

Módosítás 11
Alain Cadec

Véleménytervezet
2 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

hangsúlyozza a különböző regionális 
minőségi márkák közötti, a több területi 
márka közös erőforrásai közötti 
kölcsönhatásokon, valamint az egymással 
szomszédos regionális márkák közötti 
szinergiákon alapuló együttműködés 
hasznosságát;

Or. fr

Módosítás 12
Francesca Barracciu

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. a Leader Plus program keretében 
felhívja a helyi akciócsoportokat, hogy 
segítsék elő a helyi és regionális termelők, 
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szolgáltatók, valamint kulturális 
intézmények – például az egyetemek, 
múzeumok és kutatóközpontok – közötti 
együttműködési hálózatok kialakítását 
annak lehetővé tétele érdekében, hogy egy 
terület kulturális és történelmi jellemzői 
egy olyan regionális márkás termékben 
ötvöződjenek, amely képes tartós 
kapcsolat kialakítására a képzés, a kutatás 
és a termelés között, és ezáltal 
fenntartható munkahelyeket is teremt;
(E módosítás kiemeli, hogy a Leader Plus 
program és a helyi akciócsoportok – a 
termelők, kulturális intézmények és 
szolgáltatók között kialakított 
partnerségek révén – meghatározó 
szerepet játszanak a márkaépítésben. Így 
lehetővé válik, hogy – regionális szintről 
kiindulva – a termék közelebb kerül a 
termelőkhöz és a fogyasztókhoz.)

Or. it

Módosítás 13
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy napjainkban az 
egész világon az Európai Unió 
rendelkezik a legmagasabb szintű 
egészségügyi és környezetvédelmi 
szabványokkal a mezőgazdasági és 
élelmiszeripari ágazatban; ezért úgy véli, 
hangsúlyosabb támogatást kell nyújtani 
az oltalom alatt álló földrajzi jelzések és 
eredetmegjelölések marketingjének 
fejlesztésére a róluk alkotott kép javítása 
érdekében az Európai Unió határain belül 
és kívül egyaránt;

Or. es
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Módosítás 14
Francesca Barracciu

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. azon a véleményen van, hogy az –
alulról építkező területi megközelítésen 
alapuló – regionális minőségi márkaépítés 
előmozdítja különböző helyi gazdasági 
szereplők és társadalmi-szakmai 
szervezetek közötti szinergiákat, akik 
ennek köszönhetően javítják termékeiket 
és szolgáltatásaikat, valamint még inkább 
környezetbarát folyamatokat vezetnek be;

3. azon a véleményen van, hogy az –
alulról építkező területi megközelítésen 
alapuló – regionális minőségi márkaépítés 
előmozdítja különböző helyi gazdasági 
szereplők és társadalmi-szakmai 
szervezetek közötti együttműködést; ez 
javíthatja termékeiket és szolgáltatásaikat, 
valamint még inkább környezetbarát 
folyamatokat vezetnek be;

(Emlékeztetni kell arra, hogy az érintett 
szereplők aktív bevonására nem csak a 
már meglévő szinergiák kiaknázása, 
hanem az új együttműködések kialakítása
érdekében is szükség van; továbbá 
emlékeztetni kell, hogy lehet javítani a 
termékeket, azonban ez nem következik 
logikusan a folyamatból.)

Or. it

Módosítás 15
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. azon a véleményen van, hogy az –
alulról építkező területi megközelítésen 
alapuló – regionális minőségi márkaépítés 
előmozdítja különböző helyi gazdasági 
szereplők és társadalmi-szakmai 
szervezetek közötti szinergiákat, akik 
ennek köszönhetően javítják termékeiket
és szolgáltatásaikat, valamint még inkább 

3. azon a véleményen van, hogy ösztönözni 
kell a különböző helyi gazdasági szereplők 
és társadalmi-szakmai szervezetek közötti 
szinergiákat, a termékek és szolgáltatások 
javítása és szükség esetén a 
környezetvédelem fokozása érdekében;
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környezetbarát folyamatokat vezetnek be;

Or. es

Módosítás 16
Martina Anderson

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. azon a véleményen van, hogy az –
alulról építkező területi megközelítésen 
alapuló – regionális minőségi márkaépítés 
előmozdítja különböző helyi gazdasági 
szereplők és társadalmi-szakmai 
szervezetek közötti szinergiákat, akik 
ennek köszönhetően javítják termékeiket és 
szolgáltatásaikat, valamint még inkább 
környezetbarát folyamatokat vezetnek be;

3. azon a véleményen van, hogy az –
alulról építkező területi megközelítésen 
alapuló – regionális minőségi márkaépítés 
előmozdítja különböző helyi gazdasági 
szereplők és társadalmi-szakmai 
szervezetek közötti szinergiákat, akik 
ennek köszönhetően javítják termékeiket és 
szolgáltatásaikat, valamint még inkább 
környezetbarát folyamatokat vezetnek be; 
kitart amellett, hogy a munkavállalói 
jogok tiszteletben tartása és a környezeti 
hatások figyelembevétele különösen 
fontos szempont a minőségi követelmény 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 17
Justina Vitkauskaite Bernard

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. azon a véleményen van, hogy az –
alulról építkező területi megközelítésen 
alapuló – regionális minőségi márkaépítés 
előmozdítja különböző helyi gazdasági 
szereplők és társadalmi-szakmai 
szervezetek közötti szinergiákat, akik 
ennek köszönhetően javítják termékeiket és 

3. azon a véleményen van, hogy az –
alulról építkező területi megközelítésen 
alapuló – regionális minőségi márkaépítés 
előmozdítja különböző helyi gazdasági 
szereplők és társadalmi-szakmai 
szervezetek közötti szinergiákat és 
hálózatokat, akik ennek köszönhetően 
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szolgáltatásaikat, valamint még inkább 
környezetbarát folyamatokat vezetnek be;

fejlesztik és javítják termékeiket és 
szolgáltatásaikat, valamint még inkább 
környezetbarát folyamatokat vezetnek be;

Or. en

Módosítás 18
Francesca Barracciu

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. megjegyzi azonban, hogy a regionális 
márka fogalmát egyértelműen meg kell 
határozni; ezzel összefüggésben 
hangsúlyozza a már meglévő márkákkal 
(OEM, bejegyzett eredetmegjelölés, OFJ) 
kapcsolatos pozitív tapasztalatokat; 
következésképpen a párhuzamosságok és 
átfedések elkerülése érdekében 
összehangolt stratégiára van szükség;
(Hangsúlyozni kell, hogy e módosításban 
nem a márkák korábbi keretrendszerének 
megszüntetéséről vagy bonyolultabbá 
tételéről van szó, hanem inkább egy 
teljesen új terület lefedéséről: a regionális 
minőségi márkák területe nem feltétlenül 
kapcsolódik a már meglévő 
meghatározásokhoz.)

Or. it

Módosítás 19
Francesca Barracciu

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felkéri a tagállamokat és a nemzeti szint 
alatti közigazgatási egységeket, hogy 

4. felkéri a tagállamokat és a nemzeti szint 
alatti közigazgatási egységeket, hogy 
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fordítsanak kellő figyelmet a regionális 
minőségi márkaépítésre és a márkáknak a 
vidéki területeken betöltött szerepére, 
belefoglalva ezeket a helyi és regionális 
fejlesztési stratégiáikba;

fordítsanak kellő figyelmet a regionális
minőségi márkaépítésre és a márkáknak a 
vidéki területeken betöltött szerepére, 
belefoglalva ezeket a helyi és regionális 
fejlesztési stratégiáikba; hangsúlyozza 
azonban, hogy a regionális minőségi 
márkaépítésnek közösen elfogadott, uniós 
szinten meghatározandó közös kereten 
alapuló megközelítést kell követnie;
(Az új márkarendszer egyértelmű és 
pontos működéséhez egy olyan európai 
szintű közös terv útmutatásaira van 
szükség, amely biztosítja a jogszabályok 
egységes végrehajtását.)

Or. it

Módosítás 20
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felkéri a tagállamokat és a nemzeti szint 
alatti közigazgatási egységeket, hogy 
fordítsanak kellő figyelmet a regionális 
minőségi márkaépítésre és a márkáknak a
vidéki területeken betöltött szerepére, 
belefoglalva ezeket a helyi és regionális 
fejlesztési stratégiáikba;

4. felkéri a tagállamokat és a nemzeti szint 
alatti közigazgatási egységeket, hogy 
fordítsanak kellő figyelmet az
eredetmegjelölésekre és az 
eredetmegjelölések vidéki területeken 
betöltött szerepére, belefoglalva ezeket a 
helyi és regionális fejlesztési stratégiáikba;

Or. es

Módosítás 21
Justina Vitkauskaite Bernard

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felkéri a tagállamokat és a nemzeti szint 4. felkéri a tagállamokat és a nemzeti szint 
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alatti közigazgatási egységeket, hogy 
fordítsanak kellő figyelmet a regionális 
minőségi márkaépítésre és a márkáknak a 
vidéki területeken betöltött szerepére, 
belefoglalva ezeket a helyi és regionális 
fejlesztési stratégiáikba;

alatti közigazgatási egységeket, hogy 
fordítsanak kellő figyelmet a regionális 
minőségi márkaépítésre és a márkáknak a 
vidéki területeken betöltött szerepére, 
belefoglalva ezeket a helyi és regionális 
fejlesztési stratégiáikba; felhív kreatív 
regionális iparágak előmozdítására, ami 
egy adott hely márkaépítési folyamatának 
részeként új kulturális termékek 
létrehozását eredményezheti;

Or. en

Módosítás 22
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. azon a véleményen van, hogy a 
regionális márkák sikeressége érdekében 
szakemberek kritikus tömegére és 
finanszírozásra van szükség, ezért az 
európai strukturális és beruházási 
alapoknak jobban kell támogatniuk 
ezeket; felkéri a tagállamokat és egyéb 
illetékes szerveket, hogy gondoskodjanak 
támogatásukról a következő, 2014–2020-
as programozási időszakra vonatkozó 
programozási dokumentumaikban;

5. azon a véleményen van, hogy több uniós 
támogatást kellene nyújtani olyan üzleti 
stratégiák kidolgozásához, amelyek 
javítják eredetmegjelölések piaci 
ismertségét Európában és a harmadik 
országokban; felkéri a tagállamokat, hogy 
a 2014-2020-as programozási időszakban 
vegyék figyelembe e termékek vidéki 
gazdaságok fellendítésében játszott 
szerepét;

Or. es

Módosítás 23
Francesca Barracciu

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. azon a véleményen van, hogy a 5. azon a véleményen van, hogy a 
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regionális márkák sikeressége érdekében 
szakemberek kritikus tömegére és 
finanszírozásra van szükség, ezért az 
európai strukturális és beruházási 
alapoknak jobban kell támogatniuk ezeket; 
felkéri a tagállamokat és egyéb illetékes 
szerveket, hogy gondoskodjanak 
támogatásukról a következő, 2014–2020-as 
programozási időszakra vonatkozó 
programozási dokumentumaikban;

regionális márkák sikeressége érdekében 
szakemberek kritikus tömegére és 
finanszírozásra van szükség, ezért az 
európai strukturális és beruházási 
alapoknak megfelelően kell támogatniuk 
ezeket; felkéri a tagállamokat és egyéb 
illetékes szerveket, hogy gondoskodjanak 
támogatásukról a következő, 2014–2020-as 
programozási időszakra vonatkozó 
programozási dokumentumaikban;

(Az új márkarendszernek nyújtott 
pénzügyi támogatásnak arányosnak kell 
lennie az érintett ágazatokba történő 
beruházás szükségével, és nem lehet 
csupán szimbolikus, azonban az érintett 
szereplők által kidolgozott terven kell 
alapulnia.)

Or. it

Módosítás 24
Martina Anderson

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. azon a véleményen van, hogy a 
regionális márkák sikeressége érdekében 
szakemberek kritikus tömegére és 
finanszírozásra van szükség, ezért az 
európai strukturális és beruházási 
alapoknak jobban kell támogatniuk ezeket; 
invites the Member States and other 
relevant bodies to provide for their support 
in their programming documents for the 
next programming period 2014-2020;

5. azon a véleményen van, hogy a 
regionális márkák sikeressége érdekében 
szakemberek kritikus tömegére és 
finanszírozásra van szükség, ezért az 
európai strukturális és beruházási 
alapoknak jobban kell támogatniuk ezeket; 
felkéri a tagállamokat és egyéb illetékes 
szerveket, hogy gondoskodjanak 
támogatásukról a következő, 2014–2020-as 
programozási időszakra vonatkozó 
programozási dokumentumaikban,
különösen a határokon átnyúló 
együttműködési programokkal 
összefüggésben, figyelembe véve, hogy 
bizonyos területek határ menti 
övezetekben helyezkedhetnek el;
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Or. en

Módosítás 25
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kéri a Bizottságot, hogy mérlegeljen 
további intézkedéseket a regionális 
márkás termékeknek a „hasonmás” 
termékektől való védelme érdekében, 
amelyek csomagolása – többek között 
regionális vagy nemzeti színek, illetve 
regionális hangzású nevek használata 
révén – regionális termékeket utánoz;

Or. en

Módosítás 26
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a figyelmet, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapoktól 
érkező finanszírozás sikeressége érdekében 
a vonatkozó közigazgatási eljárásokat a 
lehető legegyszerűbbé és legegyértelműbbé 
kell tenni a kedvezményezettek számára;

6. felhívja a figyelmet, hogy a közösségi 
alapoktól érkező finanszírozás sikeressége 
érdekében a vonatkozó közigazgatási 
eljárásokat a lehető legegyszerűbbé és 
legegyértelműbbé kell tenni a 
kedvezményezettek számára;

Or. es

Módosítás 27
Justina Vitkauskaite Bernard
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a figyelmet, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapoktól érkező 
finanszírozás sikeressége érdekében a 
vonatkozó közigazgatási eljárásokat a 
lehető legegyszerűbbé és legegyértelműbbé 
kell tenni a kedvezményezettek számára;

6. felhívja a figyelmet, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapoktól érkező 
finanszírozás sikeressége érdekében a 
vonatkozó közigazgatási eljárásokat a 
lehető legegyszerűbbé, 
legkövetkezetesebbé és legegyértelműbbé 
kell tenni a kedvezményezettek számára;

Or. en

Módosítás 28
Alain Cadec

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy a regionális minőségi 
márkák nagyobb sikerének biztosítása 
érdekében alapvetően fontosak a 
partnerségek, a tapasztalatcsere és a 
hálózatépítés; elismeri a képviseleti 
testületek, pl. egyesületek szerepét 
regionális, nemzeti és európai szinten, 
mivel azok gondoskodnak a regionális 
márkák népszerűsítéséről és elősegítik 
láthatóságukat; szorgalmazza, hogy 
fordítsanak nagyobb figyelmet a regionális 
márkaépítési kezdeményezésekre mint az 
európai területi együttműködés és az 
európai finanszírozási kezdeményezések 
lehetséges közös témájára.

7. úgy véli, hogy a regionális minőségi 
márkák nagyobb sikerének biztosítása 
érdekében alapvetően fontosak a 
partnerségek, a tapasztalatcsere és a 
hálózatépítés, valamint a területek 
történelmi, kulturális és szimbolikus 
öröksége; elismeri a képviseleti testületek, 
pl. egyesületek szerepét regionális, nemzeti 
és európai szinten, mivel azok 
gondoskodnak a regionális márkák 
népszerűsítéséről és elősegítik 
láthatóságukat; szorgalmazza, hogy 
fordítsanak nagyobb figyelmet a regionális 
márkaépítési kezdeményezésekre mint az 
európai területi együttműködés és az 
európai finanszírozási kezdeményezések 
lehetséges közös témájára.

Or. fr

Módosítás 29
Francesca Barracciu
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Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy a regionális minőségi 
márkák nagyobb sikerének biztosítása 
érdekében alapvetően fontosak a 
partnerségek, a tapasztalatcsere és a 
hálózatépítés; elismeri a képviseleti 
testületek, pl. egyesületek szerepét 
regionális, nemzeti és európai szinten, 
mivel azok gondoskodnak a regionális 
márkák népszerűsítéséről és elősegítik 
láthatóságukat; szorgalmazza, hogy 
fordítsanak nagyobb figyelmet a regionális 
márkaépítési kezdeményezésekre mint az 
európai területi együttműködés és az 
európai finanszírozási kezdeményezések 
lehetséges közös témájára.

7. úgy véli, hogy a hagyományos 
regionális minőségi márkák nagyobb 
sikerének biztosítása érdekében alapvetően 
fontosak a partnerségek, a tapasztalatcsere 
és a hálózatépítés; elismeri a képviseleti 
testületek, pl. egyesületek szerepét helyi, 
regionális, nemzeti és európai szinten, 
mivel azok gondoskodnak a regionális 
márkák népszerűsítéséről és elősegítik 
láthatóságukat; szorgalmazza, hogy az 
európai területi együttműködéssel 
összefüggésben fordítsanak megfelelő
figyelmet a regionális márkaépítési 
kezdeményezésekre.

(E módosítás hangsúlyozza a termékhez 
kapcsolódó hagyomány fogalmát, amely 
nélkül a termék csak általános jegyekkel 
rendelkezik, valamint a márka 
előmozdításához szükséges együttműködés 
helyi dimenziójának jelentőségét.)

Or. it

Módosítás 30
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy a regionális minőségi 
márkák nagyobb sikerének biztosítása 
érdekében alapvetően fontosak a 
partnerségek, a tapasztalatcsere és a 
hálózatépítés; elismeri a képviseleti 
testületek, pl. egyesületek szerepét 
regionális, nemzeti és európai szinten, 
mivel azok gondoskodnak a regionális 
márkák népszerűsítéséről és elősegítik 
láthatóságukat; szorgalmazza, hogy 

7. elismeri a képviseleti testületek, pl. 
egyesületek szerepét regionális, nemzeti és 
európai szinten, mivel azok gondoskodnak 
az eredetmegjelölések népszerűsítéséről és 
elősegítik láthatóságukat;
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fordítsanak nagyobb figyelmet a 
regionális márkaépítési 
kezdeményezésekre, mint az európai 
területi együttműködés és az európai 
finanszírozási kezdeményezések 
lehetséges közös témájára.

Or. es

Módosítás 31
Justina Vitkauskaite Bernard

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy a regionális minőségi 
márkák nagyobb sikerének biztosítása 
érdekében alapvetően fontosak a 
partnerségek, a tapasztalatcsere és a 
hálózatépítés; elismeri a képviseleti 
testületek, pl. egyesületek szerepét 
regionális, nemzeti és európai szinten, 
mivel azok gondoskodnak a regionális 
márkák népszerűsítéséről és elősegítik 
láthatóságukat; szorgalmazza, hogy 
fordítsanak nagyobb figyelmet a regionális 
márkaépítési kezdeményezésekre mint az 
európai területi együttműködés és az 
európai finanszírozási kezdeményezések 
lehetséges közös témájára.

7. úgy véli, hogy a regionális minőségi 
márkák nagyobb sikerének biztosítása 
érdekében alapvetően fontosak a 
partnerségek, a tapasztalatcsere és a 
hálózatépítés; elismeri a képviseleti 
testületek, pl. egyesületek szerepét 
regionális, nemzeti és európai szinten, 
mivel azok gondoskodnak a regionális 
márkák népszerűsítéséről és elősegítik és 
fokozzák a régióbeli egyre növekvő
láthatóságukat; szorgalmazza, hogy 
fordítsanak nagyobb figyelmet a regionális 
márkaépítési kezdeményezésekre mint az 
európai területi együttműködés és az 
európai finanszírozási kezdeményezések 
lehetséges közös témájára és mint olyan 
eszközre, amely a régió 
versenyképességének hosszú távú 
életképességére irányuló beruházást 
jelent.

Or. en


