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Grozījums Nr. 1
Alain Cadec

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka reģionālu zīmolu izveide ir 
svarīga vietējām teritorijām un lauku 
ekonomikai, jo tādējādi tiek uzsvērta 
saikne ar kādu konkrētu un īpašu teritoriju 
attiecībā uz produktu un pakalpojumu 
izcelsmi; uzskata, ka pašreizējos 
ekonomikas globalizācijas apstākļos 
reģionālu zīmolu izveide var būtiski 
veicināt reģionālo, teritoriālo un vietējo 
identitāti, kā arī sekmēt reģionālo attīstību 
un teritoriālo tirgvedību un palīdzēt uzlabot 
lauku teritoriju konkurētspēju;

1. norāda, ka reģionālu zīmolu izveide ir 
svarīga vietējām teritorijām un lauku 
ekonomikai, jo tādējādi tiek uzsvērta 
saikne ar kādu konkrētu un īpašu teritoriju 
attiecībā uz produktu un pakalpojumu 
izcelsmi; uzskata, ka pašreizējos 
ekonomikas globalizācijas apstākļos 
reģionālu zīmolu izveide var būtiski 
veicināt reģionālo, teritoriālo un vietējo 
identitāti, kā arī sekmēt reģionālo attīstību 
un teritoriālo tirgvedību un palīdzēt uzlabot 
lauku teritoriju konkurētspēju un 
pievilcību;

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka reģionālu zīmolu izveide ir 
svarīga vietējām teritorijām un lauku 
ekonomikai, jo tādējādi tiek uzsvērta 
saikne ar kādu konkrētu un īpašu teritoriju 
attiecībā uz produktu un pakalpojumu 
izcelsmi; uzskata, ka pašreizējos 
ekonomikas globalizācijas apstākļos 
reģionālu zīmolu izveide var būtiski 
veicināt reģionālo, teritoriālo un vietējo 
identitāti, kā arī sekmēt reģionālo attīstību 
un teritoriālo tirgvedību un palīdzēt uzlabot 
lauku teritoriju konkurētspēju;

1. norāda, ka reģionālu zīmolu izveide ir 
svarīga vietējām teritorijām un lauku 
ekonomikai, jo tādējādi tiek uzsvērta 
saikne ar kādu konkrētu un īpašu teritoriju 
attiecībā uz produktu un pakalpojumu 
izcelsmi; uzskata, ka pašreizējos 
ekonomikas globalizācijas apstākļos 
reģionālu zīmolu izveide var būtiski 
veicināt reģionālo, teritoriālo un vietējo 
identitāti, kā arī sekmēt vietējo un
reģionālo tradīciju saglabāšanu, 
nodošanu un popularizēšanu, reģionālo 
attīstību un teritoriālo tirgvedību un 
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palīdzēt uzlabot lauku teritoriju 
konkurētspēju;

Or. ro

Grozījums Nr. 3
Francesca Barracciu

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka reģionālu zīmolu izveide ir 
svarīga vietējām teritorijām un lauku 
ekonomikai, jo tādējādi tiek uzsvērta 
saikne ar kādu konkrētu un īpašu teritoriju 
attiecībā uz produktu un pakalpojumu 
izcelsmi; uzskata, ka pašreizējos 
ekonomikas globalizācijas apstākļos 
reģionālu zīmolu izveide var būtiski 
veicināt reģionālo, teritoriālo un vietējo 
identitāti, kā arī sekmēt reģionālo attīstību 
un teritoriālo tirgvedību un palīdzēt uzlabot 
lauku teritoriju konkurētspēju;

1. norāda, ka reģionālu zīmolu izveide ir jo 
īpaši svarīga vietējām teritorijām un lauku 
ekonomikai, jo tādējādi tiek uzsvērta 
saikne ar kādu konkrētu teritoriju attiecībā 
uz produktu un pakalpojumu izcelsmi;
uzskata, ka pašreizējos ekonomikas 
globalizācijas apstākļos reģionālu zīmolu 
izveide var būtiski veicināt reģionālo, 
teritoriālo un vietējo identitāti, kā arī 
sekmēt reģionālo attīstību un teritoriālo 
tirgvedību un palīdzēt uzlabot lauku 
teritoriju konkurētspēju;

(Uzsver, ka zīmolu izveide kā ģeogrāfiska 
koncepcija ir svarīga, lai labāk 
atspoguļotu to, cik liela nozīme ir 
konkrētām saiknēm ar vietējām 
teritorijām.)

Or. it

Grozījums Nr. 4
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka reģionālu zīmolu izveide ir 
svarīga vietējām teritorijām un lauku 
ekonomikai, jo tādējādi tiek uzsvērta 
saikne ar kādu konkrētu un īpašu teritoriju 

1. norāda, ka Eiropas kvalitātes 
apzīmējumu izveide ir svarīga vietējām 
teritorijām un lauku ekonomikai, jo ar tiem
tiek uzsvērta saikne ar kādu konkrētu un 
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attiecībā uz produktu un pakalpojumu 
izcelsmi; uzskata, ka pašreizējos 
ekonomikas globalizācijas apstākļos
reģionālu zīmolu izveide var būtiski 
veicināt reģionālo, teritoriālo un vietējo 
identitāti, kā arī sekmēt reģionālo attīstību 
un teritoriālo tirgvedību un palīdzēt uzlabot 
lauku teritoriju konkurētspēju;

īpašu teritoriju attiecībā uz produktu un 
pakalpojumu izcelsmi; uzskata, ka 
pašreizējos ekonomikas globalizācijas 
apstākļos kvalitātes apzīmējumu izveide 
var būtiski veicināt reģionālo, teritoriālo un 
vietējo identitāti, kā arī sekmēt reģionālo 
attīstību un teritoriālo tirgvedību un 
palīdzēt uzlabot lauku teritoriju 
konkurētspēju;

Or. es

Grozījums Nr. 5
Justina Vitkauskaite Bernard

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka reģionālu zīmolu izveide ir 
svarīga vietējām teritorijām un lauku 
ekonomikai, jo tādējādi tiek uzsvērta 
saikne ar kādu konkrētu un īpašu teritoriju 
attiecībā uz produktu un pakalpojumu 
izcelsmi; uzskata, ka pašreizējos 
ekonomikas globalizācijas apstākļos 
reģionālu zīmolu izveide var būtiski 
veicināt reģionālo, teritoriālo un vietējo 
identitāti, kā arī sekmēt reģionālo attīstību 
un teritoriālo tirgvedību un palīdzēt uzlabot 
lauku teritoriju konkurētspēju;

1. norāda, ka reģionālu zīmolu izveide ir 
svarīga vietējām teritorijām un lauku 
ekonomikai, jo tādējādi tiek uzsvērta 
saikne ar kādu konkrētu un īpašu teritoriju 
attiecībā uz produktu un pakalpojumu 
izcelsmi un veicināta produktīva 
reģionālās ekonomikas attīstība; uzskata, 
ka pašreizējos ekonomikas globalizācijas 
apstākļos reģionālu zīmolu izveide var 
būtiski veicināt reģionālo, teritoriālo un 
vietējo identitāti un kalpot kā iedarbīgi 
rīki attiecībā uz to, kā arī sekmēt reģionālo 
attīstību, mazo uzņēmumu attīstību lauku 
kopienās un teritoriālo tirgvedību un 
palīdzēt uzlabot lauku teritoriju 
konkurētspēju, vairojot izpratni par tās 
saimnieciskajiem ieguvumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Francesca Barracciu
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Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka zīmolam jāsniedz būtiska 
informācija par attiecīgo teritoriju, tās 
tradīcijām, vēsturi un īpašām iezīmēm.
Vispārīgs reģionālas izcelsmes produkta 
zīmols pats par sevi neveicinās tā 
patēriņu, jo tas nenorāda, ka produkts ir 
konkrētajai teritorijai tipisks vai 
tradicionāls. Tomēr tradicionāli produkti 
no teritorijām Eiropā būtu atbilstoši 
jāpopularizē, lai novērstu neprecīzu 
izcelsmes norāžu izmantojumu uz 
vietējiem/reģionāliem produktiem, kas 
varētu radīt nevajadzīgu konkurenci starp 
dažādiem reģioniem par vienādiem 
produktiem un radītu apjukumu 
patērētāju vidū;

(Neskaidra reģionālā zīmola izveide 
netradicionāliem produktiem no 
konkrētiem reģioniem var mulsināt 
patērētājus un radīt produktu 
pārklāšanos.)

Or. it

Grozījums Nr. 7
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a turklāt atbalsta Eiropas iniciatīvas, 
kuru mērķis ir izveidot nosaukumus 
lauksaimniecības produktiem no 
teritorijām, kurās pastāv īpaši šķēršļi, 
piemēram kalnu teritorijām un salām;
uzskata — lai atbalstītu attīstību šajās 
teritorijās, ir nepieciešams veicināt tādu 
apzīmējumu izveidi, kas uzlabo produkta 
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konkurētspēju;

Or. es

Grozījums Nr. 8
Francesca Barracciu

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver reģionālu zīmolu izveides 
daudzpusīgumu, jo ar tiem tiek atbalstīti 
īpaši lauksaimniecības produkti, kā arī 
rokdarbi un amatniecības izstrādājumi, un 
īpaši ražošanas procesi; uzskata, ka 
reģionālu zīmolu produkti var lieliski 
papildināt citus pakalpojumus, kurus 
sniedz lauku reģionos, piemēram, tūrismu,
izmitināšanu, ēdināšanas pakalpojumus
utt.; šajā sakarā uzsver, ka būtiska ir 
integrēta un visaptverošaa pieeja reģionālu 
zīmolu produktu atbalstīšanai vietējā, 
valsts un Eiropas līmenī;

2. uzsver reģionālu zīmolu izveides 
daudzpusīgumu, jo ar tiem tiek atbalstīti 
īpaši lauksaimniecības produkti, kā arī 
rokdarbi un amatniecības izstrādājumi, un 
īpaši ražošanas procesi; uzskata, ka 
reģionālu zīmolu produkti var darboties kā 
virzītājspēks citiem pakalpojumiem, kurus 
sniedz lauku reģionos, piemēram,
tūrismam, izmitināšanai, ēdināšanas
pakalpojumiem utt.; šajā sakarā uzsver, ka 
būtiska ir integrēta un visaptveroša pieeja 
reģionālu zīmolu produktu atbalstīšanai;

(Būtiski ir uzsvērt patērētāja uzmanības 
pāreju no produkta uz saistītiem 
pakalpojumiem — šādu koncepciju labāk 
izsaka termins „virzītājspēks”. Zīmolam, 
kas jau apzīmēts kā Eiropas zīmols, 
atsauce uz vietēju, reģionālu, valsts un 
Eiropas līmeni ir lieka.)

Or. it

Grozījums Nr. 9
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver reģionālu zīmolu izveides 2. uzsver nepieciešamību atbalstīt augstas 
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daudzpusīgumu, jo ar tiem tiek atbalstīti 
īpaši lauksaimniecības produkti, kā arī
rokdarbi un amatniecības izstrādājumi, un
īpaši ražošanas procesi; uzskata, ka
reģionālu zīmolu produkti var lieliski 
papildināt citus pakalpojumus, kurus 
sniedz lauku reģionos, piemēram, tūrismu, 
izmitināšanu, ēdināšanas pakalpojumus 
utt.; šajā sakarā uzsver, ka būtiska ir 
integrēta un visaptverošaa pieeja 
reģionālu zīmolu produktu atbalstīšanai 
vietējā, valsts un Eiropas līmenī;

kvalitātes lauksaimniecības produktus, kā 
arī rokdarbus un amatniecības
izstrādājumus, un īpašus ražošanas
procesus; uzskata, ka produkti ar 
kvalitātes apzīmējumu var lieliski 
papildināt citus pakalpojumus, kurus 
sniedz lauku reģionos, piemēram, tūrismu, 
izmitināšanu, ēdināšanas pakalpojumus 
utt.;

Or. es

Grozījums Nr. 10
Justina Vitkauskaite Bernard

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver reģionālu zīmolu izveides 
daudzpusīgumu, jo ar tiem tiek atbalstīti 
īpaši lauksaimniecības produkti, kā arī 
rokdarbi un amatniecības izstrādājumi, un
īpaši ražošanas procesi; uzskata, ka 
reģionālu zīmolu produkti var lieliski 
papildināt citus pakalpojumus, kurus 
sniedz lauku reģionos, piemēram, tūrismu, 
izmitināšanu, ēdināšanas pakalpojumus 
utt.; šajā sakarā uzsver, ka būtiska ir 
integrēta un visaptverošaa pieeja reģionālu 
zīmolu produktu atbalstīšanai vietējā, 
valsts un Eiropas līmenī;

2. uzsver reģionālu zīmolu izveides 
daudzpusīgumu, jo ar tiem tiek atbalstīti 
īpaši lauksaimniecības produkti, kā arī 
rokdarbi un amatniecības izstrādājumi, 
īpaši ražošanas procesi un mazie 
uzņēmumi lauku kopienās; uzskata, ka 
reģionālu zīmolu produkti var lieliski 
papildināt citus pakalpojumus, kurus 
sniedz lauku reģionos, piemēram, tūrismu, 
izmitināšanu, ēdināšanas pakalpojumus 
utt.; šajā sakarā uzsver, ka būtiska ir 
integrēta un visaptveroša pieeja reģionālu 
zīmolu produktu atbalstīšanai un 
ieviešanai vietējā, valsts un Eiropas līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Alain Cadec
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Atzinuma projekts
2. punkts – 1. daļa (jauna)

Atzinuma projekts Grozījums

uzsver, ka vērtīga ir reģionālu zīmolu 
sadarbība, kuras pamatā ir vairāku 
reģionālu zīmolu kopīgoto resursu 
mijiedarbība un sinerģija 
kaimiņteritorijās esošu reģionālu zīmolu 
starpā;

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Francesca Barracciu

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina vietējās rīcības grupas 
programmas Leader+ ietvaros veicināt 
sadarbības tīklu izveidi starp vietējiem un 
reģionāliem ražotājiem, pakalpojumu 
sniedzējiem un kultūras iestādēm, 
piemēram, universitātēm, bibliotēkām un 
pētniecības centriem, lai teritoriju 
kultūras un vēstures aspektus varētu 
apvienot reģionālos zīmolos, ar kuriem 
var veidot noturīgu saikni starp 
apmācību, pētniecību un ražošanu, 
tādējādi arī radot darbvietas;
(Norāda uz programmu Leader+ un 
vietējām rīcības grupām kā reģionālu 
zīmolu izveides atsauces struktūrām, kas 
veido partnerību starp ražotājiem, 
kultūras iestādēm un pakalpojumu 
sniedzējiem. Tādējādi tiks sekmēta 
augšupēja pieeja, tuvinot zīmolu 
ražotājiem un patērētājiem.)

Or. it
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Grozījums Nr. 13
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda, ka ES pašreiz ir pasaulē 
labākie veselības un vides standarti 
attiecībā uz lauksaimniecības produktiem;
tāpēc uzskata, ka jāsniedz lielāks atbalsts 
izcelsmes apzīmējumu un ģeogrāfisko 
norāžu tirgvedības uzlabošanā, lai 
uzlabotu to tēlu ES un ārpus tās;

Or. es

Grozījums Nr. 14
Francesca Barracciu

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka reģionālo zīmolu izveide, 
kura balstās uz teritoriālu augšupēju pieeju, 
veicina sinerģiju starp dažādiem vietējā 
līmeņa ekonomikas dalībniekiem un sociāli 
profesionālajām organizācijām, kas ļauj 
tiem uzlabot to produktus un pakalpojumus 
un vairāk ieviest videi nekaitīgākus 
procesus;

3. uzskata, ka reģionālo zīmolu izveide, 
kura balstās uz teritoriālu augšupēju pieeju, 
veicina sadarbību starp dažādiem vietējā 
līmeņa ekonomikas dalībniekiem un sociāli 
profesionālajām organizācijām, kas
tādejādi varētu uzlabot savus produktus un 
pakalpojumus un ieviest videi nekaitīgākus 
procesus;

(Norāda, ka iesaistītajiem dalībniekiem 
aktīvi jāapņemas veidot jaunu sadarbību, 
nevis tikai izmantot esošo sinerģiju;
norāda arī, ka produktus var uzlabot, taču 
tās nav loģiskas procesa sekas.)

Or. it
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Grozījums Nr. 15
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka reģionālo zīmolu izveide, 
kura balstās uz teritoriālu augšupēju 
pieeju, veicina sinerģiju starp dažādiem 
vietējā līmeņa ekonomikas dalībniekiem un 
sociāli profesionālajām organizācijām, kas 
ļauj tiem uzlabot to produktus un 
pakalpojumus un vairāk ieviest videi 
nekaitīgākus procesus;

3. uzskata, ka būtu jāveicina sinerģija
starp dažādiem vietējā līmeņa ekonomikas 
dalībniekiem un sociāli profesionālajām 
organizācijām, lai uzlabotu produktus un 
pakalpojumus un nepieciešamības 
gadījumā palielinātu vides aizsardzību;

Or. es

Grozījums Nr. 16
Martina Anderson

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka reģionālo zīmolu izveide, 
kura balstās uz teritoriālu augšupēju pieeju, 
veicina sinerģiju starp dažādiem vietējā 
līmeņa ekonomikas dalībniekiem un sociāli 
profesionālajām organizācijām, kas ļauj 
tiem uzlabot to produktus un pakalpojumus 
un vairāk ieviest videi nekaitīgākus 
procesus;

3. uzskata, ka reģionālo zīmolu izveide, 
kura balstās uz teritoriālu augšupēju pieeju, 
veicina sinerģiju starp dažādiem vietējā 
līmeņa ekonomikas dalībniekiem un sociāli 
profesionālajām organizācijām, kas ļauj 
tiem uzlabot to produktus un pakalpojumus 
un vairāk ieviest videi nekaitīgākus 
procesus; uzsver, ka īpaši svarīgi 
kvalitātes kritērija aspekti ir darba ņēmēju 
tiesību ievērošana un apsvērumi par 
ietekmi uz vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Justina Vitkauskaite Bernard
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka reģionālo zīmolu izveide, 
kura balstās uz teritoriālu augšupēju pieeju, 
veicina sinerģiju starp dažādiem vietējā 
līmeņa ekonomikas dalībniekiem un sociāli 
profesionālajām organizācijām, kas ļauj 
tiem uzlabot to produktus un pakalpojumus 
un vairāk ieviest videi nekaitīgākus 
procesus;

3. uzskata, ka reģionālo zīmolu izveide, 
kura balstās uz teritoriālu augšupēju pieeju, 
veicina sinerģiju un tīklu rašanos starp 
dažādiem vietējā līmeņa ekonomikas 
dalībniekiem un sociāli profesionālajām 
organizācijām, kas ļauj tiem attīstīties,
uzlabot to produktus un pakalpojumus un 
vairāk ieviest videi nekaitīgākus procesus;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Francesca Barracciu

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a tomēr norāda, ka ir skaidri jādefinē 
reģionāla zīmola koncepcija; šajā sakarā 
uzsver pozitīvo pieredzi ar pastāvošajiem 
kvalitātes marķējumiem (aizsargāts cilmes 
vietas nosaukums, reģistrēts cilmes vietas 
nosaukums, aizsargāta ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāde); tāpēc uzskata, ka ir 
nepieciešamas koordinētas stratēģijas, lai 
izvairītos no dublēšanās un pārklāšanās;
(Svarīgi ir uzsvērt, ka mērķis nav atcelt 
vai sarežģīt kvalitātes marķējumu 
pastāvošo sistēmu, bet gan aptvert jaunu 
jomu — reģionālās kvalitātes aspektus, 
kas var nebūt saistīti ar esošajām 
definīcijām.)

Or. it

Grozījums Nr. 19
Francesca Barracciu
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Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina dalībvalstis un vietējās struktūras 
pienācīgi ņemt vērā reģionālu zīmolu 
izveidi un zīmolu nozīmi lauku teritorijās, 
iekļaujot tos vietējās un reģionālās 
attīstības stratēģijās;

4. aicina dalībvalstis un vietējās struktūras 
pienācīgi ņemt vērā reģionālu zīmolu 
izveidi un zīmolu nozīmi lauku teritorijās, 
iekļaujot tos vietējās un reģionālās 
attīstības stratēģijās; tomēr uzsver, ka 
reģionālu zīmolu ieviešanā būtu jāpieņem
vienota pieeja, kuras pamatā ir vienota 
sistēma visai ES;
(Jaunu zīmola izveides sistēmu, neradot 
neskaidrības un neprecizitātes, būtu 
iespējams ieviest tikai tad, ja tiktu 
pieņemta vienota pieeja ES mērogā, lai 
garantētu vienādu noteikumu 
īstenošanu.)

Or. it

Grozījums Nr. 20
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina dalībvalstis un vietējās struktūras 
pienācīgi ņemt vērā reģionālu zīmolu 
izveidi un zīmolu nozīmi lauku teritorijās, 
iekļaujot tos vietējās un reģionālās 
attīstības stratēģijās;

4. aicina dalībvalstis un vietējās struktūras 
pienācīgi ņemt vērā kvalitātes 
apzīmējumus un zīmolu nozīmi lauku 
teritorijās, iekļaujot tos vietējās un 
reģionālās attīstības stratēģijās;

Or. es

Grozījums Nr. 21
Justina Vitkauskaite Bernard

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina dalībvalstis un vietējās struktūras 
pienācīgi ņemt vērā reģionālu zīmolu 
izveidi un zīmolu nozīmi lauku teritorijās, 
iekļaujot tos vietējās un reģionālās 
attīstības stratēģijās;

4. aicina dalībvalstis un vietējās struktūras 
pienācīgi ņemt vērā reģionālu zīmolu 
izveidi un zīmolu nozīmi lauku teritorijās, 
iekļaujot tos vietējās un reģionālās 
attīstības stratēģijās; aicina veicināt 
reģionālu radošo nozaru darbību, kas var 
radīt jaunus kultūras produktus kā daļu 
no vietas zīmola izveides procesa;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata — lai reģionālie ražojumi gūtu 
panākumus, ir nepieciešama vajadzīgā 
kritiskā speciālistu un finansējuma masa 
un tādēļ no Eiropas strukturālajiem un 
investīciju fondiem vajadzētu tiem sniegt 
lielāku atbalstu; aicina dalībvalstis un 
citas attiecīgās iestādes sniegt reģionāliem 
ražojumiem atbalstu programmas
dokumentos nākamajam 2014.–
2020. gada plānošanas periodam;

5. uzskata, ka kvalitātes apzīmējumiem ir 
nepieciešams lielāks ES atbalsts, lai 
izstrādātu tirdzniecības stratēģijas ar 
mērķi uzlabot to tirgus klātbūtni Eiropā 
un trešās valstīs; aicina dalībvalstis, 
sagatavojot programmas 2014.–2020. gada
periodam, ņemt vērā šo produktu 
nozīmīgo lomu lauku ekonomikas 
atveseļošanā;

Or. es

Grozījums Nr. 23
Francesca Barracciu

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata — lai reģionālie ražojumi gūtu 5. uzskata — lai reģionālie ražojumi gūtu 
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panākumus, ir nepieciešama vajadzīgā 
kritiskā speciālistu un finansējuma masa un 
tādēļ no Eiropas strukturālajiem un 
investīciju fondiem vajadzētu tiem sniegt
lielāku atbalstu; aicina dalībvalstis un citas 
attiecīgās iestādes sniegt reģionāliem 
ražojumiem atbalstu programmas 
dokumentos nākamajam 2014.–2020. gada 
plānošanas periodam;

panākumus, ir nepieciešama vajadzīgā 
kritiskā speciālistu un finansējuma masa un 
tādēļ no Eiropas strukturālajiem un 
investīciju fondiem vajadzētu tiem sniegt
atbilstošu atbalstu; aicina dalībvalstis un 
citas attiecīgās iestādes sniegt reģionāliem 
ražojumiem atbalstu programmas 
dokumentos nākamajam 2014.–2020. gada 
plānošanas periodam;

(Jaunajai zīmolu izveides sistēmai 
paredzētajam finansiālajam atbalstam 
jāatbilst ieguldījumu vajadzībām 
attiecīgajās nozarēs. Tas nevar būt 
simbolisks, turklāt tā pamatā jābūt 
attiecīgo dalībnieku projektiem.)

Or. it

Grozījums Nr. 24
Martina Anderson

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata — lai reģionālie ražojumi gūtu 
panākumus, ir nepieciešama vajadzīgā 
kritiskā speciālistu un finansējuma masa un 
tādēļ no Eiropas strukturālajiem un 
investīciju fondiem vajadzētu tiem sniegt 
lielāku atbalstu; aicina dalībvalstis un citas 
attiecīgās iestādes sniegt reģionāliem 
ražojumiem atbalstu programmas 
dokumentos nākamajam 2014.–2020. gada 
plānošanas periodam;

5. uzskata — lai reģionālie ražojumi gūtu 
panākumus, ir nepieciešama vajadzīgā 
kritiskā speciālistu un finansējuma masa un 
tādēļ no Eiropas strukturālajiem un 
investīciju fondiem vajadzētu tiem sniegt 
lielāku atbalstu; aicina dalībvalstis un citas 
attiecīgās iestādes sniegt reģionāliem 
ražojumiem atbalstu programmas 
dokumentos nākamajam 2014.–2020. gada 
plānošanas periodam; jo īpaši jāpievēršas 
pārrobežu sadarbības programmām, 
ņemot vērā, ka dažas teritorijas var 
atrasties pārrobežu zonās.

Or. en
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Grozījums Nr. 25
Lena Kolarska-Bobińska

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a lūdz Komisiju novērtēt papildu 
pasākumus, lai aizsargātu produktus ar 
reģionālu zīmolu no atdarinājumiem, kas 
imitē reģionālu produktu iepakojumu, cita 
starpā izmantojot reģionālās vai 
nacionālās krāsas vai vārdus ar reģionam 
tipisku skanējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. norāda — lai no Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem 
saņemtais finansējums tiktu veiksmīgi 
izmantots, attiecīgajām administratīvajām 
procedūrām, kuras saņēmējiem jāizpilda, 
vajadzētu būt pēc iespējas vienkāršākām un 
saprotamākām;

6. norāda — lai no Kopienas fondiem 
saņemtais finansējums tiktu veiksmīgi 
izmantots, attiecīgajām administratīvajām 
procedūrām, kuras saņēmējiem jāizpilda, 
vajadzētu būt pēc iespējas vienkāršākām un 
saprotamākām;

Or. es

Grozījums Nr. 27
Justina Vitkauskaite Bernard

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. norāda — lai no Eiropas strukturālajiem 
un investīciju fondiem saņemtais 
finansējums tiktu veiksmīgi izmantots, 
attiecīgajām administratīvajām 
procedūrām, kuras saņēmējiem jāizpilda, 
vajadzētu būt pēc iespējas vienkāršākām un 
saprotamākām;

6. norāda — lai no Eiropas strukturālajiem 
un investīciju fondiem saņemtais 
finansējums tiktu veiksmīgi izmantots, 
attiecīgajām administratīvajām 
procedūrām, kuras saņēmējiem jāizpilda, 
vajadzētu būt pēc iespējas vienkāršākām, 
saskaņotākām un saprotamākām;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Alain Cadec

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata — lai reģionālu zīmolu izveide 
gūtu lielākus panākumus, būtiska ir 
pieredzes apmaiņa, tīklu veidošana un 
partnerības; atzīst pārstāvju organizāciju, 
piemēram, apvienību lomu reģionālā, 
valsts un Eiropas līmenī, ar kurām 
nodrošina reģionālu zīmolu popularizēšanu 
un veicina to atpazīstamību; aicina pievērst 
lielāku uzmanību reģionālu zīmolu 
iniciatīvām, kuras, iespējams, kopīgi 
attiecas uz Eiropas teritoriālo sadarbību un 
Eiropas finansējuma iniciatīvām.

7. uzskata — lai reģionālu zīmolu izveide 
gūtu lielākus panākumus, būtiska ir 
pieredzes apmaiņa, tīklu veidošana un 
partnerības, kā arī teritorijas vēstures, 
kultūras un simboliskais mantojums;
atzīst pārstāvju organizāciju, piemēram, 
apvienību lomu reģionālā, valsts un 
Eiropas līmenī, ar kurām nodrošina 
reģionālu zīmolu popularizēšanu un 
veicina to atpazīstamību; aicina pievērst 
lielāku uzmanību reģionālu zīmolu 
iniciatīvām, kuras, iespējams, kopīgi 
attiecas uz Eiropas teritoriālo sadarbību un 
Eiropas finansējuma iniciatīvām.

Or. fr

Grozījums Nr. 29
Francesca Barracciu

Atzinuma projekts
7. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata — lai reģionālu zīmolu izveide 
gūtu lielākus panākumus, būtiska ir 
pieredzes apmaiņa, tīklu veidošana un 
partnerības; atzīst pārstāvju organizāciju, 
piemēram, apvienību lomu reģionālā, 
valsts un Eiropas līmenī, ar kurām 
nodrošina reģionālu zīmolu popularizēšanu 
un veicina to atpazīstamību; aicina pievērst
lielāku uzmanību reģionālu zīmolu 
iniciatīvām, kuras, iespējams, kopīgi 
attiecas uz Eiropas teritoriālo sadarbību 
un Eiropas finansējuma iniciatīvām.

7. uzskata — lai tradicionālu un reģionālu 
zīmolu izveide gūtu lielākus panākumus, 
būtiska ir pieredzes apmaiņa, tīklu 
veidošana un partnerības; atzīst pārstāvju 
organizāciju, piemēram, apvienību lomu
vietējā, reģionālā, valsts un Eiropas līmenī, 
ar kurām nodrošina reģionālu zīmolu 
popularizēšanu un veicina to 
atpazīstamību; aicina pievērst pienācīgu
uzmanību reģionālu zīmolu iniciatīvām 
Eiropas teritoriālās sadarbības kontekstā.

(Uzsver, ka ir svarīga koncepcija par 
tādām tradīcijām saistībā ar produktiem, 
bez kurām produkti ir vispārīgi, un ir 
svarīgs vietējais līmenis sadarbībā, kas 
nepieciešama zīmolu popularizēšanai.)

Or. it

Grozījums Nr. 30
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata — lai reģionālu zīmolu izveide 
gūtu lielākus panākumus, būtiska ir 
pieredzes apmaiņa, tīklu veidošana un 
partnerības; atzīst pārstāvju organizāciju, 
piemēram, apvienību lomu reģionālā, 
valsts un Eiropas līmenī, ar kurām 
nodrošina reģionālu zīmolu
popularizēšanu un veicina to 
atpazīstamību; aicina pievērst lielāku 
uzmanību reģionālu zīmolu iniciatīvām, 
kuras, iespējams, kopīgi attiecas uz 
Eiropas teritoriālo sadarbību un Eiropas 
finansējuma iniciatīvām.

7. atzīst pārstāvju organizāciju, piemēram, 
apvienību lomu reģionālā, valsts un 
Eiropas līmenī, ar kurām nodrošina
kvalitātes apzīmējumu popularizēšanu un 
veicina to atpazīstamību;

Or. es
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Grozījums Nr. 31
Justina Vitkauskaite Bernard

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata — lai reģionālu zīmolu izveide 
gūtu lielākus panākumus, būtiska ir 
pieredzes apmaiņa, tīklu veidošana un 
partnerības; atzīst pārstāvju organizāciju, 
piemēram, apvienību lomu reģionālā, 
valsts un Eiropas līmenī, ar kurām 
nodrošina reģionālu zīmolu popularizēšanu 
un veicina to atpazīstamību; aicina pievērst 
lielāku uzmanību reģionālu zīmolu 
iniciatīvām, kuras, iespējams, kopīgi 
attiecas uz Eiropas teritoriālo sadarbību un 
Eiropas finansējuma iniciatīvām.

7. uzskata — lai reģionālu zīmolu izveide 
gūtu lielākus panākumus, būtiska ir 
pieredzes apmaiņa, tīklu veidošana un 
partnerības; atzīst pārstāvju organizāciju, 
piemēram, apvienību lomu reģionālā, 
valsts un Eiropas līmenī, ar kurām 
nodrošina reģionālu zīmolu popularizēšanu 
un veicina un stiprina to augošo reģionu
atpazīstamību; aicina pievērst lielāku 
uzmanību reģionālu zīmolu iniciatīvām, 
kuras, iespējams, kopīgi attiecas uz Eiropas 
teritoriālo sadarbību un Eiropas 
finansējuma iniciatīvām un kuras 
atspoguļo ieguldījumu reģiona 
konkurētspējas ilgtermiņa dzīvotspējā.

Or. en


