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Pakeitimas 1
Alain Cadec

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad regioniniai kokybės ženklai 
svarbūs vietos teritorijoms ir kaimo 
ekonomikai, kadangi jais pabrėžiamas 
ryšys su konkrečia ir išskirtine vietove 
produktų ir paslaugų kilmės požiūriu; 
laikosi nuomonės, kad globalizuotos 
ekonomikos laikais taikant regioninius 
kokybės ženklus gali būti stipriai 
paskatinta regioninė, teritorinė ir vietos 
tapatybė, taip pat prisidėta prie regioninio 
vystymosi ir teritorinės rinkodaros, be to, 
tai padėtų gerinti kaimo vietovių 
konkurencingumą;

1. pažymi, kad regioniniai kokybės ženklai 
svarbūs vietos teritorijoms ir kaimo 
ekonomikai, kadangi jais pabrėžiamas 
ryšys su konkrečia ir išskirtine vietove 
produktų ir paslaugų kilmės požiūriu; 
laikosi nuomonės, kad globalizuotos 
ekonomikos laikais taikant regioninius 
kokybės ženklus gali būti stipriai 
paskatinta regioninė, teritorinė ir vietos 
tapatybė, taip pat prisidėta prie regioninio 
vystymosi ir teritorinės rinkodaros, be to, 
tai padėtų gerinti kaimo vietovių 
konkurencingumą ir patrauklumą;

Or. fr

Pakeitimas 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad regioniniai kokybės ženklai 
svarbūs vietos teritorijoms ir kaimo 
ekonomikai, kadangi jais pabrėžiamas 
ryšys su konkrečia ir išskirtine vietove 
produktų ir paslaugų kilmės požiūriu; 
laikosi nuomonės, kad globalizuotos 
ekonomikos laikais taikant regioninius 
kokybės ženklus gali būti stipriai 
paskatinta regioninė, teritorinė ir vietos 
tapatybė, taip pat prisidėta prie regioninio 
vystymosi ir teritorinės rinkodaros, be to, 
tai padėtų gerinti kaimo vietovių 

1. pažymi, kad regioniniai kokybės ženklai 
svarbūs vietos teritorijoms ir kaimo 
ekonomikai, kadangi jais pabrėžiamas 
ryšys su konkrečia ir išskirtine vietove 
produktų ir paslaugų kilmės požiūriu; 
laikosi nuomonės, kad globalizuotos 
ekonomikos laikais taikant regioninius 
kokybės ženklus gali būti stipriai 
paskatinta regioninė, teritorinė ir vietos 
tapatybė, taip pat prisidėta prie vietos ir 
regionų tradicijų išsaugojimo, perdavimo 
bei skatinimo, regioninio vystymosi ir 
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konkurencingumą; teritorinės rinkodaros, be to, tai padėtų 
gerinti kaimo vietovių konkurencingumą;

Or. ro

Pakeitimas 3
Francesca Barracciu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad regioniniai kokybės ženklai 
svarbūs vietos teritorijoms ir kaimo 
ekonomikai, kadangi jais pabrėžiamas 
ryšys su konkrečia ir išskirtine vietove 
produktų ir paslaugų kilmės požiūriu; 
laikosi nuomonės, kad globalizuotos 
ekonomikos laikais taikant regioninius 
kokybės ženklus gali būti stipriai 
paskatinta regioninė, teritorinė ir vietos 
tapatybė, taip pat prisidėta prie regioninio 
vystymosi ir teritorinės rinkodaros, be to, 
tai padėtų gerinti kaimo vietovių 
konkurencingumą;

1. pažymi, kad regioniniai kokybės ženklai 
svarbūs, visų pirma, vietos teritorijoms ir 
kaimo ekonomikai, kadangi jais 
pabrėžiamas ryšys su konkrečia vietove 
produktų ir paslaugų kilmės požiūriu; 
laikosi nuomonės, kad globalizuotos 
ekonomikos laikais taikant regioninius 
kokybės ženklus gali būti stipriai 
paskatinta regioninė, teritorinė ir vietos 
tapatybė, taip pat prisidėta prie regioninio 
vystymosi ir teritorinės rinkodaros, be to, 
tai padėtų gerinti kaimo vietovių 
konkurencingumą;

(Siekiant geriau išreikšti teritorijos 
specifikos svarbą, būtų tinkamiau pabrėžti 
geografinę kokybės ženklo svarbą.)

Or. it

Pakeitimas 4
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad regioniniai kokybės ženklai
svarbūs vietos teritorijoms ir kaimo 
ekonomikai, kadangi jais pabrėžiamas 
ryšys su konkrečia ir išskirtine vietove 

1. pažymi, kad ES naudojamos kokybės 
nuorodos svarbios vietos teritorijoms ir 
kaimo ekonomikai, kadangi jomis
pabrėžiamas ryšys su konkrečia ir išskirtine 



AM\1004422LT.doc 5/20 PE519.752v01-00

LT

produktų ir paslaugų kilmės požiūriu; 
laikosi nuomonės, kad globalizuotos 
ekonomikos laikais taikant regioninius
kokybės ženklus gali būti stipriai 
paskatinta regioninė, teritorinė ir vietos 
tapatybė, taip pat prisidėta prie regioninio 
vystymosi ir teritorinės rinkodaros, be to, 
tai padėtų gerinti kaimo vietovių 
konkurencingumą;

vietove produktų kilmės požiūriu; laikosi 
nuomonės, kad globalizuotos ekonomikos 
laikais taikant kokybės nuorodas gali būti 
stipriai paskatinta regioninė ir vietos 
tapatybė, be to, tai padėtų gerinti kaimo 
vietovių konkurencingumą;

Or. es

Pakeitimas 5
Justina Vitkauskaite Bernard

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad regioniniai kokybės ženklai 
svarbūs vietos teritorijoms ir kaimo 
ekonomikai, kadangi jais pabrėžiamas 
ryšys su konkrečia ir išskirtine vietove 
produktų ir paslaugų kilmės požiūriu; 
laikosi nuomonės, kad globalizuotos 
ekonomikos laikais taikant regioninius 
kokybės ženklus gali būti stipriai 
paskatinta regioninė, teritorinė ir vietos 
tapatybė, taip pat prisidėta prie regioninio 
vystymosi ir teritorinės rinkodaros, be to, 
tai padėtų gerinti kaimo vietovių 
konkurencingumą;

1. pažymi, kad regioniniai kokybės ženklai 
svarbūs vietos teritorijoms ir kaimo 
ekonomikai, kadangi jais pabrėžiamas 
ryšys su konkrečia ir išskirtine vietove 
produktų ir paslaugų kilmės požiūriu bei 
skatinamas produktyvus regionų 
ekonominis vystymasis; laikosi nuomonės, 
kad globalizuotos ekonomikos laikais 
taikant regioninius kokybės ženklus gali 
būti stipriai paskatinta regioninė, teritorinė 
ir vietos tapatybė, taip pat prisidėta prie 
regioninio vystymosi, mažų įmonių kaimo 
bendruomenėse steigimo ir teritorinės 
rinkodaros, be to, tai padėtų gerinti kaimo 
vietovių konkurencingumą didinant 
informuotumą apie jų teikiamą 
ekonominę naudą;

Or. en

Pakeitimas 6
Francesca Barracciu
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Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad prekės ženklas turėtų 
atskleisti pagrindinę informaciją, 
susijusią su teritorija, tradicijomis, istorija 
ir jos ypatumais. Bendrasis regioninis 
produkto kilmės ženklas savaime nėra 
paskata vartoti, nes nėra nei tipiškas, nei 
tradicinis konkrečios teritorijos ženklas. 
Tačiau Europos teritorijų tradicinių 
produktų vartojimas turi būti tinkamai 
skatinamas siekiant išvengti netikslių 
vietos ar regionų produktų kilmės vietos 
nuorodų, kurios galėtų sukelti 
nenaudingą regionų konkurenciją dėl to 
paties produkto ir suklaidinti vartotojus;
(Tinkamai neapibrėžtą regioninį ženklą 
taikant netradiciniam konkretaus regiono 
produktui gali būti sukelta painiava 
vartotojui ir produktų kartojimasis.)

Or. it

Pakeitimas 7
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. be to, pritaria Europos lygmens 
iniciatyvoms suteikti nuorodas maisto 
produktams, kurie pagaminti su 
ypatingais sunkumais susiduriančiose 
vietovėse, pavyzdžiui, kalnų arba salų 
vietovėse; laikosi nuomonės, kad siekiant 
prisidėti prie šių vietovių plėtros, būtina 
skatinti jų produkcijos konkurencingumą 
gerinančias nuorodas;

Or. es



AM\1004422LT.doc 7/20 PE519.752v01-00

LT

Pakeitimas 8
Francesca Barracciu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į universalų regioninių 
kokybės ženklai pobūdį: juos taikant 
skatinami specifiniai žemės ūkio produktai, 
taip pat amatai ir meistrystė bei specifiniai 
gamybos procesai; laikosi nuomonės, kad 
produktai, kuriems suteikiamas regioninio 
produkto ženklas, gali puikiai papildyti
kitas kaime teikiamas paslaugas, pvz., 
turizmo, apgyvendinimo, maitinimo ir kt.; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad itin 
svarbu vadovautis integruotu ir holistiniu 
požiūriu į produktų, kuriems suteikiamas 
regioninio produkto ženklas, skatinimą 
vietos, regioniniu, nacionaliniu ir 
Europos lygmenimis;

2. atkreipia dėmesį į universalų regioninių 
kokybės ženklai pobūdį: juos taikant 
skatinami specifiniai žemės ūkio produktai, 
taip pat amatai ir meistrystė bei specifiniai 
gamybos procesai; laikosi nuomonės, kad 
produktai, kuriems suteikiamas regioninio 
produkto ženklas, gali puikiai paskatinti 
naudotis kitomis kaime teikiamomis 
paslaugomis, pvz., turizmo, 
apgyvendinimo, maitinimo ir kt.; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad itin 
svarbu vadovautis integruotu ir holistiniu 
požiūriu į produktų, kuriems suteikiamas 
regioninio produkto ženklas, skatinimą 
vietos, regioniniu, nacionaliniu ir Europos 
lygmenimis;

(Svarbu pabrėžti vartotojo susidomėjimo 
perkėlimą nuo gaminio prie su juo 
susijusių paslaugų: žodis „paskatinti“ 
geriau išreiškia šią intenciją. Vietos, 
regioninio, nacionalinio ir Europos 
lygmenų nuoroda pasirodė nereikalinga, 
nes ženklas yra apibūdintas kaip 
europinis.)

Or. it

Pakeitimas 9
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į universalų regioninių 2. atkreipia dėmesį į tai, kad reikia skatinti 
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kokybės ženklai pobūdį: juos taikant 
skatinami specifiniai žemės ūkio 
produktai, taip pat amatai ir meistrystė bei 
specifiniai gamybos procesai; laikosi 
nuomonės, kad produktai, kuriems 
suteikiamas regioninio produkto ženklas, 
gali puikiai papildyti kitas kaime teikiamas 
paslaugas, pvz., turizmo, apgyvendinimo, 
maitinimo ir kt.; atsižvelgdamas į tai 
pabrėžia, kad itin svarbu vadovautis 
integruotu ir holistiniu požiūriu į 
produktų, kuriems suteikiamas regioninio 
produkto ženklas, skatinimą vietos, 
regioniniu, nacionaliniu ir Europos 
lygmenimis;

kokybiškus maisto produktus, taip pat 
amatų produktus ir meistrystę bei 
specifinius gamybos procesus; laikosi 
nuomonės, kad produktai, kuriems 
suteikiamas kokybės spaudas, gali puikiai 
papildyti kitas kaime teikiamas paslaugas, 
pvz., turizmo, apgyvendinimo, maitinimo 
ir kt.;

Or. es

Pakeitimas 10
Justina Vitkauskaite Bernard

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į universalų regioninių 
kokybės ženklai pobūdį: juos taikant 
skatinami specifiniai žemės ūkio produktai, 
taip pat amatai ir meistrystė bei specifiniai 
gamybos procesai; laikosi nuomonės, kad 
produktai, kuriems suteikiamas regioninio 
produkto ženklas, gali puikiai papildyti 
kitas kaime teikiamas paslaugas, pvz., 
turizmo, apgyvendinimo, maitinimo ir kt.; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad itin 
svarbu vadovautis integruotu ir holistiniu 
požiūriu į produktų, kuriems suteikiamas 
regioninio produkto ženklas, skatinimą 
vietos, regioniniu, nacionaliniu ir Europos 
lygmenimis;

2. atkreipia dėmesį į universalų regioninių 
kokybės ženklai pobūdį: juos taikant 
skatinami specifiniai žemės ūkio produktai, 
taip pat amatai ir meistrystė bei specifiniai 
gamybos procesai bei mažos įmonės kaimo 
bendruomenėse; laikosi nuomonės, kad 
produktai, kuriems suteikiamas regioninio 
produkto ženklas, gali puikiai papildyti 
kitas kaime teikiamas paslaugas, pvz., 
turizmo, apgyvendinimo, maitinimo ir kt.; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad itin 
svarbu vadovautis integruotu ir holistiniu 
požiūriu į produktų, kuriems suteikiamas 
regioninio produkto ženklas, skatinimą ir 
jų pateikimą į rinką vietos, regioniniu, 
nacionaliniu ir Europos lygmenimis;

Or. en
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Pakeitimas 11
Alain Cadec

Nuomonės projektas
2 dalies pirma pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

pabrėžia įvairių regioninių kokybės 
ženklų bendradarbiavimo naudą, paremtą 
kelių teritorinių ženklų bendrų išteklių 
sąveikos principu ir kaimyninių 
regioninių ženklų sąveikos principu;

Or. fr

Pakeitimas 12
Francesca Barracciu

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina pagal programą LEADER+ 
dirbančias vietos veiklos grupes skatinti 
kurti bendradarbiavimo tinklą, kuris 
jungtų vietos ir regionų gamintojus, 
paslaugų teikėjus ir kultūros įstaigas, 
tokias kaip universitetai, muziejai ir 
mokslinių tyrimų centrai, kad 
apibendrinus teritorijos kultūrinius ir 
istorinius aspektus būtų sukurtas 
regioninis prekių ženklas, galintis išreikšti 
ilgalaikį ryšį tarp profesinio mokymo, 
mokslinių tyrimų ir gamybos bei 
paskatinti kurti tvarias darbo vietas;
(Programa LEADER+ ir vietos veiklos 
grupės čia minimos kaip pagrindas kurti 
ženklus organizuojant gamintojų, 
kultūros įstaigų ir paslaugų teikėjų 
partnerystę. Taip sudaromos sąlygos, 
pradedant nuo vietos lygmens, prekių 
ženklą priartinti prie gamintojų ir 
vartotojų.)
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Or. it

Pakeitimas 13
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad šiuo metu Europos 
Sąjungoje maisto produktų srityje taikomi 
griežčiausi pasaulyje sveikatos apsaugos 
ir aplinkosaugos reikalavimai, todėl 
laikosi nuomonės, kad būtina teikti 
didesnę paramą kilmės vietos nuorodų ir 
geografinių nuorodų teikimui rinkai, 
siekiant pagerinti jų įvaizdį tiek Europos 
Sąjungoje, tiek už jos ribų;

Or. es

Pakeitimas 14
Francesca Barracciu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. laikosi nuomonės, kad taikant 
regioninius kokybės ženklus, pagrįstus 
teritoriniu principu „iš viršaus į apačią“, 
skatinama įvairių vietos ekonominės 
veiklos vykdytojų, taip pat visuomeninių ir 
profesinių organizacijų savitarpio sąveika
– dėl to jie tobulina savo produktus ir 
paslaugas ir imasi taikyti ekologiškesnius 
procesus;

3. laikosi nuomonės, kad taikant 
regioninius kokybės ženklus, pagrįstus 
teritoriniu principu „iš viršaus į apačią“, 
skatinama įvairių vietos ekonominės 
veiklos vykdytojų, taip pat visuomeninių ir 
profesinių organizacijų bendradarbiavimas 
– dėl to jie galėtų patobulinti savo 
produktus ir paslaugas bei taikyti 
ekologiškesnius procesus;

(Svarbu priminti, jog reikia, kad 
dalyvaujantys subjektų aktyviai
įsipareigotų kurti naują 
bendradarbiavimą, o ne išnaudoti jau 
esamą savitarpio sąveiką; be to, dera 
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priminti, kad produktų patobulinimas yra 
galimas, bet nėra akivaizdus proceso 
rezultatas.)

Or. it

Pakeitimas 15
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. laikosi nuomonės, kad taikant 
regioninius kokybės ženklus, pagrįstus 
teritoriniu principu „iš viršaus į apačią“, 
skatinama įvairių vietos ekonominės 
veiklos vykdytojų, taip pat visuomeninių ir 
profesinių organizacijų savitarpio sąveika
– dėl to jie tobulina savo produktus ir 
paslaugas ir imasi taikyti ekologiškesnius 
procesus;

3. laikosi nuomonės, kad reikia skatinti
įvairių vietos ekonominės veiklos 
vykdytojų, taip pat visuomeninių ir 
profesinių organizacijų savitarpio sąveiką, 
siekiant pagerinti produktus ir paslaugas 
ir, jeigu galima, sustiprinti aplinkos 
apsaugą;

Or. es

Pakeitimas 16
Martina Anderson

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. laikosi nuomonės, kad taikant 
regioninius kokybės ženklus, pagrįstus 
teritoriniu principu „iš viršaus į apačią“, 
skatinama įvairių vietos ekonominės 
veiklos vykdytojų, taip pat visuomeninių ir 
profesinių organizacijų savitarpio sąveika –
dėl to jie tobulina savo produktus ir 
paslaugas ir imasi taikyti ekologiškesnius 
procesus;

3. laikosi nuomonės, kad taikant 
regioninius kokybės ženklus, pagrįstus 
teritoriniu principu „iš viršaus į apačią“, 
skatinama įvairių vietos ekonominės 
veiklos vykdytojų, taip pat visuomeninių ir 
profesinių organizacijų savitarpio sąveika –
dėl to jie tobulina savo produktus ir 
paslaugas ir imasi taikyti ekologiškesnius 
procesus; primygtinai tvirtina, kad
pagarba darbuotojų teisėms ir dėmesys,
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skiriamas poveikiui aplinkai, yra ypač
svarbūs kokybės kriterijų aspektai;

Or. en

Pakeitimas 17
Justina Vitkauskaite Bernard

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. laikosi nuomonės, kad taikant 
regioninius kokybės ženklus, pagrįstus 
teritoriniu principu „iš viršaus į apačią“, 
skatinama įvairių vietos ekonominės 
veiklos vykdytojų, taip pat visuomeninių ir 
profesinių organizacijų savitarpio sąveika –
dėl to jie tobulina savo produktus ir 
paslaugas ir imasi taikyti ekologiškesnius 
procesus;

3. laikosi nuomonės, kad taikant 
regioninius kokybės ženklus, pagrįstus 
teritoriniu principu „iš viršaus į apačią“, 
skatinama įvairių vietos ekonominės 
veiklos vykdytojų, taip pat visuomeninių ir 
profesinių organizacijų savitarpio sąveika 
ir tinklai – dėl to jie plėtoja, tobulina savo 
produktus ir paslaugas ir imasi taikyti 
ekologiškesnius procesus;

Or. en

Pakeitimas 18
Francesca Barracciu

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. tačiau pažymi, kad regioninio ženklo 
samprata turi būti aiškiai apibrėžta; 
tokiomis aplinkybėmis pabrėžia teigiamą 
jau egzistuojančių kokybės ženklų 
(saugomos kilmės vietos nuorodos, 
saugomos geografinės nuorodos) 
naudojimo patirtį; todėl reikalingos 
koordinuojamos strategijos, kurios padėtų 
išvengti dubliavimosi ir kartojimosi;
(Svarbu pabrėžti, kad nesistengiama 
panaikinti senosios ženklų sistemos ar jos 
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padaryti sudėtingesne, bet norima aprėpti 
visai naują sritį – regioninio kokybės 
ženklo, nebūtinai susijusio su esamomis 
apibrėžtimis.)

Or. it

Pakeitimas 19
Francesca Barracciu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina valstybes nares ir 
subnacionalinius subjektus tinkamai 
atsižvelgti į regioninius kokybės ženklus, 
taip pat į vaidmenį, kurį šie ženklai atlieka 
kaimo vietovėse, ir įtraukti juos į vietos ir 
regionines vystymosi strategijas;

4. ragina valstybes nares ir 
subnacionalinius subjektus tinkamai 
atsižvelgti į regioninius kokybės ženklus, 
taip pat į vaidmenį, kurį šie ženklai atlieka 
kaimo vietovėse, ir įtraukti juos į vietos ir 
regionines vystymosi strategijas; tačiau 
pabrėžia, kad regioninis kokybės ženklas 
turėtų būti kuriamas taikant bendrą 
visuotinį požiūrį, grindžiamą bendra 
sistema, kuri turi būti nustatyta ES 
lygmeniu;
(Jokia nauja ženklų sistema negalėtų būti 
sukurta išvengiant painiavos ir 
netikslumų, jeigu nebūtų vadovaujamasi 
bendru ES lygmens projektu, kuris 
užtikrintų vienodą teisės akto 
įgyvendinimą.)

Or. it

Pakeitimas 20
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina valstybes nares ir 4. ragina valstybes nares ir 
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subnacionalinius subjektus tinkamai 
atsižvelgti į regioninius kokybės ženklus, 
taip pat į vaidmenį, kurį šie ženklai atlieka 
kaimo vietovėse, ir įtraukti juos į vietos ir 
regionines vystymosi strategijas;

subnacionalinius subjektus tinkamai 
atsižvelgti į kokybės nuorodas, taip pat į 
vaidmenį, kurį jos atlieka kaimo vietovėse, 
ir įtraukti juos į vietos ir regionines 
vystymosi strategijas;

Or. es

Pakeitimas 21
Justina Vitkauskaite Bernard

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina valstybes nares ir 
subnacionalinius subjektus tinkamai 
atsižvelgti į regioninius kokybės ženklus, 
taip pat į vaidmenį, kurį šie ženklai atlieka 
kaimo vietovėse, ir įtraukti juos į vietos ir 
regionines vystymosi strategijas;

4. ragina valstybes nares ir 
subnacionalinius subjektus tinkamai 
atsižvelgti į regioninius kokybės ženklus, 
taip pat į vaidmenį, kurį šie ženklai atlieka 
kaimo vietovėse, ir įtraukti juos į vietos ir 
regionines vystymosi strategijas; ragina 
sudaryti palankesnes sąlygas regionų
kūrybos pramonei, nes tai gali skatinti
naujų kultūros produktų, susijusių su 
vietos prekės ženklais, kūrimą;

Or. en

Pakeitimas 22
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. laikosi nuomonės, kad, norint užtikrinti 
regioninių prekės ženklų sėkmę, jiems 
būtina pakankama profesionalų ir 
finansinė parama ir kad dėl to jie turėtų 
būti labiau remiami Europos struktūrinių 
ir investicinių fondų lėšomis; ragina 
valstybes nares ir kitas atitinkamas 

5. laikosi nuomonės, kad, kokybės 
nuorodoms būtina didesnė Europos 
Sąjungos parama, siekiant parengti 
prekybos strategijas, gerinančias jų 
pristatymą Europos ir trečiųjų šalių 
rinkose; ragina valstybes nares atsižvelgti į 
šių produktų svarbą kaimo vietovių 
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įstaigas numatyti galimybę juos remti savo 
programavimo dokumentuose, skirtuose
kitam – 2014–2020 m. – programavimo
laikotarpiui;

ekonomikai skatinti, rengiant 2014–
2020 m. programavimo dokumentus;

Or. es

Pakeitimas 23
Francesca Barracciu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. laikosi nuomonės, kad, norint užtikrinti 
regioninių prekės ženklų sėkmę, jiems 
būtina pakankama profesionalų ir finansinė 
parama ir kad dėl to jie turėtų būti labiau
remiami Europos struktūrinių ir 
investicinių fondų lėšomis; ragina 
valstybes nares ir kitas atitinkamas įstaigas 
numatyti galimybę juos remti savo 
programavimo dokumentuose, skirtuose
kitam – 2014–2020 m. – programavimo 
laikotarpiui;

5. laikosi nuomonės, kad, norint užtikrinti 
regioninių prekės ženklų sėkmę, jiems 
būtina pakankama profesionalų ir finansinė 
parama ir kad dėl to jie turėtų būti 
tinkamai remiami Europos struktūrinių ir 
investicinių fondų lėšomis; ragina 
valstybes nares ir kitas atitinkamas įstaigas 
įtraukti jų rėmimą į savo programavimo 
dokumentus, skirtus kitam – 2014–
2020 m. – programavimo laikotarpiui;

(Finansinė parama naujai ženklų sistemai 
turi atitikti poreikį investuoti į atitinkamus 
sektorius, negali būti tiesiog simbolinė ir 
turi būti grindžiama dalyvaujančių 
subjektų įgyvendinamu projektu.)

Or. it

Pakeitimas 24
Martina Anderson

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. laikosi nuomonės, kad, norint užtikrinti 
regioninių prekės ženklų sėkmę, jiems 

5. laikosi nuomonės, kad, norint užtikrinti 
regioninių prekės ženklų sėkmę, jiems 
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būtina pakankama profesionalų ir finansinė 
parama ir kad dėl to jie turėtų būti labiau 
remiami Europos struktūrinių ir 
investicinių fondų lėšomis; ragina 
valstybes nares ir kitas atitinkamas įstaigas 
numatyti galimybę juos remti savo 
programavimo dokumentuose, skirtuose 
kitam – 2014–2020 m. – programavimo 
laikotarpiui;

būtina pakankama profesionalų ir finansinė 
parama ir kad dėl to jie turėtų būti labiau 
remiami Europos struktūrinių ir 
investicinių fondų lėšomis; ragina 
valstybes nares ir kitas atitinkamas įstaigas 
numatyti galimybę juos remti savo 
programavimo dokumentuose, skirtuose 
kitam – 2014–2020 m. – programavimo 
laikotarpiui, ypač pagal tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programas, 
atsižvelgiant į tai, kad kai kurios 
teritorijos gali būti įsikūrusios pasienio 
regionuose;

Or. en

Pakeitimas 25
Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Komisiją imtis tolesnių 
priemonių siekiant užtikrinti regioninių 
prekės ženklų apsaugą nuo padirbtų
produktų, imituojančių regioninius
produktus pateikiant juos pakuotėse, 
kuriose, be kita ko, naudojamos regionų 
ar nacionalinės spalvos arba regionus 
garsinantys vardai;

Or. en

Pakeitimas 26
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pažymi, jog, norint sėkmingai panaudoti 6. pažymi, jog, norint sėkmingai panaudoti 
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gautą Europos struktūrinių ir investicinių
fondų finansavimą, turėtų būti užtikrinta, 
kad paramos gavėjams skirtos atitinkamos 
procedūros būtų kuo paprastesnės ir 
aiškesnės;

gautą Bendrijos fondų finansavimą, turėtų 
būti užtikrinta, kad paramos gavėjams 
skirtos atitinkamos procedūros būtų kuo 
paprastesnės ir aiškesnės;

Or. es

Pakeitimas 27
Justina Vitkauskaite Bernard

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pažymi, jog, norint sėkmingai panaudoti 
gautą Europos struktūrinių ir investicinių 
fondų finansavimą, turėtų būti užtikrinta, 
kad paramos gavėjams skirtos atitinkamos 
procedūros būtų kuo paprastesnės ir 
aiškesnės;

6. pažymi, jog, norint sėkmingai panaudoti 
gautą Europos struktūrinių ir investicinių 
fondų finansavimą, turėtų būti užtikrinta, 
kad paramos gavėjams skirtos atitinkamos 
procedūros būtų kuo paprastesnės, 
nuoseklesnės ir aiškesnės;

Or. en

Pakeitimas 28
Alain Cadec

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. laikosi nuomonės, kad norint užtikrinti 
vis didesnę regioninių kokybės ženklų 
sėkmę, nepaprastai svarbūs patirties 
mainai, ryšių palaikymas ir partnerystės; 
pripažįsta, kad svarbų vaidmenį regioniniu, 
nacionaliniu ir Europos lygmenimis atlieka 
atstovų organizacijos, pvz., asociacijos, 
kurios pasirūpina regioninių prekės ženklų 
reklama ir didesniu jų viešumu; ragina 
daugiau dėmesio skirti regioninių prekės 
ženklų iniciatyvoms, kaip galimai bendrai 

7. laikosi nuomonės, kad norint užtikrinti 
vis didesnę regioninių kokybės ženklų 
sėkmę, nepaprastai svarbūs patirties 
mainai, taip pat istorinis, kultūrinis ir 
simbolinis teritorijos paveldas, ryšių 
palaikymas ir partnerystės; pripažįsta, kad 
svarbų vaidmenį regioniniu, nacionaliniu ir 
Europos lygmenimis atlieka atstovų 
organizacijos, pvz., asociacijos, kurios 
pasirūpina regioninių prekės ženklų 
reklama ir didesniu jų viešumu; ragina 
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Europos teritorinio bendradarbiavimo ir 
Europos finansavimo iniciatyvų temai.

daugiau dėmesio skirti regioninių prekės 
ženklų iniciatyvoms, kaip galimai bendrai 
Europos teritorinio bendradarbiavimo ir 
Europos finansavimo iniciatyvų temai.

Or. fr

Pakeitimas 29
Francesca Barracciu

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. laikosi nuomonės, kad norint užtikrinti 
vis didesnę regioninių kokybės ženklų 
sėkmę, nepaprastai svarbūs patirties 
mainai, ryšių palaikymas ir partnerystės; 
pripažįsta, kad svarbų vaidmenį regioniniu, 
nacionaliniu ir Europos lygmenimis atlieka 
atstovų organizacijos, pvz., asociacijos, 
kurios pasirūpina regioninių prekės ženklų 
reklama ir didesniu jų viešumu; ragina 
daugiau dėmesio skirti regioninių prekės 
ženklų iniciatyvoms, kaip galimai bendrai
Europos teritorinio bendradarbiavimo ir 
Europos finansavimo iniciatyvų temai.

7. laikosi nuomonės, kad norint užtikrinti 
vis didesnę tradicinių regioninių kokybės 
ženklų sėkmę, nepaprastai svarbūs patirties 
mainai, ryšių palaikymas ir partnerystės; 
pripažįsta, kad svarbų vaidmenį vietos, 
regioniniu, nacionaliniu ir Europos 
lygmenimis atlieka atstovų organizacijos, 
pvz., asociacijos, kurios pasirūpina 
regioninių prekės ženklų reklama ir 
didesniu jų viešumu; ragina tinkamą 
dėmesį skirti regioninių prekės ženklų 
iniciatyvoms Europos teritorinio 
bendradarbiavimo kontekste.

(Pabrėžiama su produktu susijusios 
tradicijos svarba, nes be jos produktas yra 
tiesiog eilinis gaminys, ir vietos 
dimensijos svarba bendradarbiavime 
siekiant populiarinti ženklą.)

Or. it

Pakeitimas 30
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
7 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7. laikosi nuomonės, kad norint užtikrinti 
vis didesnę regioninių kokybės ženklų 
sėkmę, nepaprastai svarbūs patirties 
mainai, ryšių palaikymas ir partnerystės;
pripažįsta, kad svarbų vaidmenį regioniniu, 
nacionaliniu ir Europos lygmenimis atlieka 
atstovų organizacijos, pvz., asociacijos,
kurios pasirūpina regioninių prekės ženklų
reklama ir didesniu jų viešumu; ragina 
daugiau dėmesio skirti regioninių prekės 
ženklų iniciatyvoms, kaip galimai bendrai 
Europos teritorinio bendradarbiavimo ir 
Europos finansavimo iniciatyvų temai.

7. pripažįsta, kad svarbų vaidmenį 
regioniniu, nacionaliniu ir Europos 
lygmenimis atlieka atstovų organizacijos, 
kurios pasirūpina kokybės nuorodų
reklama ir didesniu jų viešumu.

Or. es

Pakeitimas 31
Justina Vitkauskaite Bernard

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. laikosi nuomonės, kad norint užtikrinti 
vis didesnę regioninių kokybės ženklų 
sėkmę, nepaprastai svarbūs patirties 
mainai, ryšių palaikymas ir partnerystės; 
pripažįsta, kad svarbų vaidmenį regioniniu, 
nacionaliniu ir Europos lygmenimis atlieka 
atstovų organizacijos, pvz., asociacijos, 
kurios pasirūpina regioninių prekės ženklų 
reklama ir didesniu jų viešumu; ragina 
daugiau dėmesio skirti regioninių prekės 
ženklų iniciatyvoms, kaip galimai bendrai 
Europos teritorinio bendradarbiavimo ir 
Europos finansavimo iniciatyvų temai.

7. laikosi nuomonės, kad norint užtikrinti 
vis didesnę regioninių kokybės ženklų 
sėkmę, nepaprastai svarbūs patirties 
mainai, ryšių palaikymas ir partnerystės; 
pripažįsta, kad svarbų vaidmenį regioniniu, 
nacionaliniu ir Europos lygmenimis atlieka 
atstovų organizacijos, pvz., asociacijos, 
kurios pasirūpina regioninių prekės ženklų 
reklama ir didesniu bei platesniu savo 
besivystančio regiono matomumu; ragina 
daugiau dėmesio skirti regioninių prekės 
ženklų iniciatyvoms, kaip galimai bendrai 
Europos teritorinio bendradarbiavimo ir 
Europos finansavimo iniciatyvų temai ir 
kaip priemonei, kuri taptų ilgalaikį 
regionų konkurencingumo gyvybingumą 
skatinančia investicija.

Or. en
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