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Emenda 1
Alain Cadec

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jindika li l-marka ta’ kwalità reġjonali 
hija importanti għat-territorji lokali u l-
ekonomiji rurali, peress li tenfasizza r-rabta 
mat-territorju speċifiku u eċċezzjonali 
f’termini tal-oriġini tal-prodotti u s-
servizzi; hu tal-fehma li fi żmien ta’
ekonomiji globalizzati, il-marki ta’ kwalità 
reġjonali jistgħu jservu bħala promoturi 
sinifikanti ta’ identità reġjonali, territorjali 
u lokali, kif ukoll jikkontribwixxu għall-
iżvilupp reġjonali u l-
kummerċjalizzazzjoni territorjali, u jgħinu 
biex itejbu l-kompetittività ta’ territorji 
rurali;

1. Jindika li l-marka ta’ kwalità reġjonali 
hija importanti għat-territorji lokali u l-
ekonomiji rurali, peress li tenfasizza r-rabta 
mat-territorju speċifiku u eċċezzjonali 
f’termini tal-oriġini tal-prodotti u s-
servizzi; hu tal-fehma li fi żmien ta’
ekonomiji globalizzati, il-marki ta’ kwalità 
reġjonali jistgħu jservu bħala promoturi 
sinifikanti ta’ identità reġjonali, territorjali 
u lokali, kif ukoll jikkontribwixxu għall-
iżvilupp reġjonali u l-
kummerċjalizzazzjoni territorjali, u jgħinu 
biex itejbu l-kompetittività u l-attrazzjoni
ta’ territorji rurali;

Or. fr

Emenda 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jindika li l-marka ta’ kwalità reġjonali 
hija importanti għat-territorji lokali u l-
ekonomiji rurali, peress li tenfasizza r-rabta 
mat-territorju speċifiku u eċċezzjonali 
f’termini tal-oriġini tal-prodotti u s-
servizzi; hu tal-fehma li fi żmien ta’
ekonomiji globalizzati, il-marki ta’ kwalità 
reġjonali jistgħu jservu bħala promoturi 
sinifikanti ta’ identità reġjonali, territorjali 
u lokali, kif ukoll jikkontribwixxu għall-
iżvilupp reġjonali u l-
kummerċjalizzazzjoni territorjali, u jgħinu 

1. Jindika li l-marka ta’ kwalità reġjonali 
hija importanti għat-territorji lokali u l-
ekonomiji rurali, peress li tenfasizza r-rabta 
mat-territorju speċifiku u eċċezzjonali 
f’termini tal-oriġini tal-prodotti u s-
servizzi; hu tal-fehma li fi żmien ta’
ekonomiji globalizzati, il-marki ta’ kwalità 
reġjonali jistgħu jservu bħala promoturi 
sinifikanti ta’ identità reġjonali, territorjali 
u lokali, kif ukoll jikkontribwixxu għall-
preservazzjoni, it-trażmissjoni u l-
promozzjoni ta’ tradizzjonijiet lokali u 
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biex itejbu l-kompetittività ta’ territorji 
rurali;

reġjonali, għall-iżvilupp reġjonali u l-
kummerċjalizzazzjoni territorjali, u jgħinu 
biex itejbu l-kompetittività ta’ territorji 
rurali;

Or. ro

Emenda 3
Francesca Barracciu

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jindika li l-marka ta’ kwalità reġjonali 
hija importanti għat-territorji lokali u l-
ekonomiji rurali, peress li tenfasizza r-rabta 
ma’ territorju speċifiku u eċċezzjonali
f’termini tal-oriġini tal-prodotti u s-
servizzi; hu tal-fehma li fi żmien ta’
ekonomiji globalizzati, il-marki ta’ kwalità 
reġjonali jistgħu jservu bħala promoturi 
sinifikanti ta’ identità reġjonali, territorjali 
u lokali, kif ukoll jikkontribwixxu għall-
iżvilupp reġjonali u l-
kummerċjalizzazzjoni territorjali, u jgħinu 
sabiex itejbu l-kompetittività ta’ territorji 
rurali;

1. Jindika li l-marka ta’ kwalità reġjonali 
hija importanti, b’mod partikolari, għat-
territorji lokali u l-ekonomiji rurali, peress 
li tenfasizza r-rabta ma’ territorju speċifiku 
f’termini tal-oriġini tal-prodotti u s-
servizzi; hu tal-fehma li fi żmien ta’
ekonomiji globalizzati, il-marki ta’ kwalità 
reġjonali jistgħu jservu bħala promoturi 
sinifikanti ta’ identità reġjonali, territorjali 
u lokali, kif ukoll jikkontribwixxu għall-
iżvilupp reġjonali u l-
kummerċjalizzazzjoni territorjali, u jgħinu 
sabiex itejbu l-kompetittività ta’ territorji 
rurali;

(Sabiex tintwera b’mod aħjar l-
importanza tal-ispeċifiċità tat-territorju, 
jidher aktar korrett li tiġi enfasizzata l-
importanza ġeografika tal-marka ta’
kwalità.)

Or. it

Emenda 4
Rosa Estaràs Ferragut

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jindika li l-marka ta’ kwalità reġjonali 1. Jindika li d-denominazzjonijiet ta’
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hija importanti għat-territorji lokali u l-
ekonomiji rurali, peress li tenfasizza r-
rabta mat-territorju speċifiku u 
eċċezzjonali f’termini tal-oriġini tal-
prodotti u s-servizzi; hu tal-fehma li fi 
żmien ta’ ekonomiji globalizzati, il-marki
ta’ kwalità reġjonali jistgħu jservu bħala 
promoturi sinifikanti ta’ identità reġjonali, 
territorjali u lokali, kif ukoll
jikkontribwixxu għall-iżvilupp reġjonali u 
l-kummerċjalizzazzjoni territorjali, u 
jgħinu biex itejbu l-kompetittività ta’
territorji rurali;

kwalità eżistenti fl-UE huma importanti 
għat-territorji lokali u l-ekonomiji rurali, 
peress li jenfasizzaw ir-rabta mat-territorju 
speċifiku u eċċezzjonali f’termini tal-
oriġini tal-prodotti; hu tal-fehma li fi żmien 
ta’ ekonomiji globalizzati, id-
denominazzjonijiet ta’ kwalità jistgħu 
jservu bħala promoturi sinifikanti ta’
identità reġjonali u lokali, kif ukoll
jikkontribbwixxu biex itejbu l-
kompetittività ta’ territorji rurali;

Or. es

Emenda 5
Justina Vitkauskaite Bernard

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jindika li l-marka ta’ kwalità reġjonali 
hija importanti għat-territorji lokali u l-
ekonomiji rurali, peress li tenfasizza r-rabta 
mat-territorju speċifiku u eċċezzjonali 
f’termini tal-oriġini tal-prodotti u s-
servizzi; hu tal-fehma li fi żmien ta’
ekonomiji globalizzati, il-marki ta’ kwalità 
reġjonali jistgħu jservu bħala promoturi 
sinifikanti ta’ identità reġjonali, territorjali 
u lokali, kif ukoll jikkontribwixxu għall-
iżvilupp reġjonali u l-
kummerċjalizzazzjoni territorjali, u jgħinu 
biex itejbu l-kompetittività ta’ territorji 
rurali;

1. Jindika li l-marka ta’ kwalità reġjonali 
hija importanti għat-territorji lokali u l-
ekonomiji rurali, peress li tenfasizza r-rabta 
mat-territorju speċifiku u eċċezzjonali 
f’termini tal-oriġini tal-prodotti u s-servizzi
u trawwem l-iżvilupp ekonomiku reġjonali 
produttiv; hu tal-fehma li fi żmien ta’
ekonomiji globalizzati, il-marki ta’ kwalità 
reġjonali jistgħu jservu bħala promoturi 
sinifikanti u għodod b’saħħithom ta’
identità reġjonali, territorjali u lokali, kif 
ukoll jikkontribwixxu għall-iżvilupp 
reġjonali, l-iżvilupp ta’ negozji żgħar fil-
komunitajiet rurali u l-
kummerċjalizzazzjoni territorjali, u jgħinu 
biex itejbu l-kompetittività ta’ territorji 
rurali billi jiżdied l-għarfien dwar il-
benefiċċji ekonomiċi tagħhom;

Or. en
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Emenda 6
Francesca Barracciu

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1a. Jenfasizza li marka għandha turi 
informazzjoni essenzjali marbuta mat-
territorju, mat-tradizzjonijijet, mal-istorja 
u mal-karatteristiċi speċifiċi tagħha. 
Marka ġenerika ta’ oriġini reġjonali 
mhijiex fiha nnifisha inċentiv għall-
konsum, għax la hi tipika u lanqas 
tradizzjonali f’territorju speċifiku. Il-
prodotti tradizzjonali tat-territorji Ewropej 
jeħtieġu madankollu promozzjoni xierqa, 
sabiex tiġi evitata xi indikazzjoni ta’
oriġini lokali/reġjonali mhux preċiża, li 
tista’ tikkawża kompetizzjoni inutli għall-
istess prodott bejn diversi reġjuni u 
b’hekk tinħoloq konfużjoni għall-
konsumaturi;
(Marka reġjonali vaga fuq prodott mhux 
tradizzjonali ta’ reġjun speċifiku tissogra 
li tgerfex lill-konsumatur u li toħloq 
trikkib ta’ prodotti.)

Or. it

Emenda 7
Rosa Estaràs Ferragut

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1a. Jappoġġa wkoll l-inizjattivi fil-llivell 
Ewropew għall-implimentazzjoni tad-
denominazzjonijiet ta’ prodotti 
agroalimentari minn żoni bi żvantaġġi 
speċifiċi, bħaż-żoni tal-muntanji u tal-
gżejjer;  iqis li biex jikkontribbwixxi 
għall-iżvilupp ta’ dawn iż-żoni, huwa 
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meħtieġ li jiġu promossi d-
denominazzjonijiet li jtejbu l-
kompetittività tal-prodotti tagħhom;

Or. es

Emenda 8
Francesca Barracciu

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jenfasizza n-natura trasversali ta’ marki 
ta’ kwalità reġjonali li jappoġġaw prodotti 
agrikoli speċifiċi kif ukoll l-artiġjanat u l-
ħiliet artiġjanali, u l-proċessi ta’
produzzjoni speċifiċi; jemmen li l-prodotti 
ta’ marka reġjonali jistgħu jservu bħala
prodotti ta’ akkumpanjament tajjeb għas-
servizzi pprovduti fuq bażi rurali, bħat-
turiżmu, l-akkomodazzjoni, is-servizzi tal-
forniment tal-ikel eċċ; jenfasizza, f’dan ir-
rigward, li approċċ integrat u olistiku għall-
promozzjoni ta’ prodotti b’marka reġjonali
fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u 
Ewropew hu essenzjali;

2. Jenfasizza n-natura trasversali ta’ marki 
ta’ kwalità reġjonali li jappoġġaw prodotti 
agrikoli speċifiċi kif ukoll l-artiġjanat u l-
ħiliet artiġjanali, u l-proċessi ta’
produzzjoni speċifiċi; jemmen li l-prodotti 
ta’ marka reġjonali jistgħu jservu bħala
strumenti għas-servizzi pprovduti fuq bażi 
rurali, bħat-turiżmu, l-akkomodazzjoni, is-
servizzi tal-forniment tal-ikel eċċ; 
jenfasizza, f’dan ir-rigward, li approċċ 
integrat u olistiku għall-promozzjoni ta’
prodotti b’marka reġjonali hu essenzjali;

(Hu importanti li tiġi enfasizzata l-azzjoni 
ta’ trasferiment ta’ interess tal-
konsumatur mill-prodott għas-servizzi 
marbuta: il-kelma “strument” tidher li 
tesprimi dan il-kunċett b’mod aħjar. Ir-
referenza għal-livell lokali, reġjonali u 
Ewropew dehret żejda għal marka li 
kienet diġà kkaraterizzata bħala 
Ewropea.)

Or. it

Emenda 9
Rosa Estaràs Ferragut



PE519.752v01-00 8/20 AM\1004422MT.doc

MT

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jenfasizza n-natura trasversali ta’
marki ta’ kwalità reġjonali li jappoġġaw 
prodotti agrikoli speċifiċi kif ukoll l-
artiġjanat u l-ħiliet artiġjanali, u l-proċessi 
ta’ produzzjoni speċifiċi; jemmen li l-
prodotti ta’ marka reġjonali jistgħu jservu 
bħala prodotti ta’ akkumpanjament tajjeb 
għas-servizzi pprovduti fuq bażi rurali, 
bħat-turiżmu, l-akkomodazzjoni, is-
servizzi tal-forniment tal-ikel eċċ;
jenfasizzaw, f’dan ir-rigward, li approċċ 
integrat u olistiku għall-promozzjoni ta’
prodotti b’marka reġjonali fil-livell lokali, 
reġjonali, nazzjonali u Ewropew hu 
essenzjali;

2. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu appoġġati l-
prodotti agroalimentari ta’ kwalità kif 
ukoll l-artiġjanat u l-ħiliet artiġjanali, u l-
proċessi ta’ produżżjoni speċifiċi; jemmen 
li l-prodotti ta’ appelli ta’ kwalità jistgħu 
jservu bħala prodotti ta’ akkumpanjament 
tajjeb għas-servizzi pprovduti fuq bażi 
rurali, bħat-turiżmu, l-akkomodazzjoni, is-
servizzi tal-forniment tal-ikel eċċ;

Or. es

Emenda 10
Justina Vitkauskaite Bernard

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jenfasizza n-natura trasversali ta’ marki 
ta’ kwalità reġjonali li jappoġġaw prodotti 
agrikoli speċifiċi kif ukoll l-artiġjanat u l-
ħiliet artiġjanali, u l-proċessi ta’
produzzjoni speċifiċi; jemmen li l-prodotti 
ta’ marka reġjonali jistgħu jservu bħala 
prodotti ta’ akkumpanjament tajjeb għas-
servizzi pprovduti fuq bażi rurali, bħat-
turiżmu, l-akkomodazzjoni, is-servizzi tal-
forniment tal-ikel eċċ; jenfasizzaw, f’dan 
ir-rigward, li approċċ integrat u olistiku 
għall-promozzjoni ta’ prodotti b’marka 
reġjonali fil-livell lokali, reġjonali, 
nazzjonali u Ewropew hu essenzjali;

2. Jenfasizza n-natura trasversali ta’ marki 
ta’ kwalità reġjonali li jappoġġaw prodotti 
agrikoli speċifiċi kif ukoll l-artiġjanat u l-
ħiliet artiġjanali, u l-proċessi ta’
produzzjoni speċifiċi u negozji żgħar 
f’komunitajiet rurali; jemmen li l-prodotti 
ta’ marka reġjonali jistgħu jservu bħala 
prodotti ta’ akkumpanjament tajjeb għas-
servizzi pprovduti fuq bażi rurali, bħat-
turiżmu, l-akkomodazzjoni, is-servizzi tal-
forniment tal-ikel eċċ; jenfasizzaw, f’dan 
ir-rigward, li approċċ integrat u olistiku 
għall-promozzjoni ta’ prodotti b’marka 
reġjonali u l-promozzjoni tagħhom fil-
livell lokali u reġjonali, nazzjonali u 
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Ewropew hu essenzjali;

Or. en

Emenda 11
Alain Cadec

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2 - subparagrafu 1 (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

jenfasizza l-utilità ta’ kooperazzjoni bejn 
il-marki ta’ kwalità reġjonali differenti 
bbażati fuq interazzjonijiet bejn ir-riżorsi 
maqsuma minn bosta marki lokali u s-
sinerġiji bejn marki reġjonali li huma 
ġirien;

Or. fr

Emenda 12
Francesca Barracciu

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2a. Jistieden lill-Gruppi ta’ Azzjoni 
Lokali, fil-qafas tal-Programm Leader +, 
sabiex jippromwovu l-ħolqien ta’ netwerk 
ta’ kooperazzjoni bejn il-produtturi lokali 
u reġjonali, fornituri ta’ servizzi u 
istituzzjonijiet kulturali, bħal 
universitajiet, mużewijiet u ċentri ta’
reċerka, sabiex jippermettu li l-aspetti 
kulturali u storiċi tat-territorju jkunu 
sintetizzati f’marka reġjonali li kapaċi 
toħloq rabta fit-tul bejn it-taħriġ, ir-
riċerka u l-produzzjoni li jirriżultaw fil-
ħolqien anke ta’ impjiegi sostenibbli;   
(Jiġu identifikati għalhekk il-Programm 
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Leader+ u l-Gruppi ta’ Azzjoni Lokali 
bħala istituzzjonijiet ta’ referenza għall-
ħolqien tal-marki, li jiffurmaw sħubiji 
bejn il-produtturi, l-istituti kulturali u l-
fornituri ta’ servizzi. Dan għalhekk 
jippermetti li wieħed jibda mil-livell lokali, 
u jressaq il-marka lejn produtturi u 
konsumaturi.) 

Or. it

Emenda 13
Rosa Estaràs Ferragut

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2a. Jenfasizza li l-Unjoni Ewropea, 
attwalment għandha l-ogħla standards 
tas-saħħa u ambjentali tad-dinja fil-
qasam agroalimentari, għalhekk jitqies 
neċessarju li jingħata iktar appoġġ għat-
titjib tal-kummerċjalizzazzjoni tad-
denominazzjonijiet ta’ oriġini u 
indikazzjonijiet ġeografiċi, biex tiġi 
vvalutata mill-ġdid l-immaġni tagħhom 
kemm ġewwa kif ukoll barra l-fruntieri 
tal-Unjoni Ewropea; 

Or. es

Emenda 14
Francesca Barracciu

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Hu tal-fehma li l-marka ta’ kwalità 
reġjonali, ibbażata fuq approċċ territorjali 
minn isfel ’l fuq, tippromwovi sinerġiji

3. Hu tal-fehma li l-marka ta’ kwalità 
reġjonali, ibbażata fuq approċċ territorjali 
minn isfel ’l fuq, tippromwovi l-
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bejn id-diversi atturi ekonomiċi u l-
organizzazzjonijiet soċjo-professjonali 
lokali, li bis-saħħa tagħhom itejbu l-
prodotti u s-servizzi tagħhom u jintroduċu
proċessi iktar favur l-ambjent;

kooperazzjoni bejn id-diversi atturi 
ekonomiċi u l-organizzazzjonijiet soċjo-
professjonali lokali: dan jista’ jtejjeb il-
prodotti u s-servizzi tagħhom u jintroduċi
proċessi iktar favur l-ambjent;  

(Jidher opportun għalhekk li wieħed 
ifakkar il-ħtieġa ta’ impenn attiv tal-atturi 
involuti sabiex joħolqu kooperazzjoni 
ġdida, u mhux sabiex jisfruttaw sinerġiji 
diġà eżistenti biss; barra minn hekk, tajjeb 
li wieħed jiftakar li hu possibbli li jittejbu 
l-prodotti, iżda li dan mhuwiex riżultat 
ovvju tal-proċess.)

Or. it

Emenda 15
Rosa Estaràs Ferragut

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Hu tal-fehma li l-marka ta’ kwalità 
reġjonali, ibbażata fuq approċċ territorjali 
minn isfel ’l fuq, tippromwovi sinerġiji 
bejn id-diversi atturi ekonomiċi lokali u l-
organizzazzjonijiet soċjo-professjonali, li 
bis-saħħa tagħhom itejbu l-prodotti u s-
servizzi tagħhom u jintroduċu proċessi 
iktar favur l-ambjent;

3. Hu tal-fehma li għandhom jiġu 
promossi sinerġiji bejn id-diversi atturi 
ekonomiċi lokali u l-organizzazzjonijiet 
soċjo-professjonali, biex jiġu mtejba l-
prodotti u s-servizzi u, jekk possibbli, jiġi 
msaħħaħ il-ħarsien tal-ambjent;

Or. es

Emenda 16
Martina Anderson

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Hu tal-fehma li l-marka ta’ kwalità 
reġjonali, ibbażata fuq approċċ territorjali 
minn isfel ’l fuq, tippromwovi sinerġiji 
bejn id-diversi atturi ekonomiċi lokali u l-
organizzazzjonijiet soċjo-professjonali, li 
bis-saħħa tagħhom itejbu l-prodotti u s-
servizzi tagħhom u jintroduċu proċessi 
iktar favur l-ambjent;

3. Hu tal-fehma li l-marka ta’ kwalità 
reġjonali, ibbażata fuq approċċ territorjali 
minn isfel ’l fuq, tippromwovi sinerġiji 
bejn id-diversi atturi ekonomiċi lokali u l-
organizzazzjonijiet soċjo-professjonali, li 
bis-saħħa tagħhom itejbu l-prodotti u s-
servizzi tagħhom u jintroduċu proċessi 
iktar favur l-ambjent; jinsisti li r-rispett 
għad-drittijiet tal-ħaddiema u l-
konsiderazzjoni tal-impatti ambjentali 
huma aspetti partikolarment importanti 
għall-kriterju tal-kwalità;

Or. en

Emenda 17
Justina Vitkauskaite Bernard

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Hu tal-fehma li l-marka ta’ kwalità 
reġjonali, ibbażata fuq approċċ territorjali 
minn isfel ’l fuq, tippromwovi sinerġiji 
bejn id-diversi atturi ekonomiċi lokali u l-
organizzazzjonijiet soċjo-professjonali, li 
bis-saħħa tagħhom itejbu l-prodotti u s-
servizzi tagħhom u jintroduċu proċessi 
iktar favur l-ambjent;

3. Hu tal-fehma li l-marka ta’ kwalità 
reġjonali, ibbażata fuq approċċ territorjali 
minn isfel ’l fuq, tippromwovi sinerġiji u 
netwerks bejn id-diversi atturi ekonomiċi 
lokali u l-organizzazzjonijiet soċjo-
professjonali, li bis-saħħa tagħhom
jiżviluppaw, itejbu l-prodotti u s-servizzi 
tagħhom u jintroduċu proċessi iktar favur l-
ambjent;

Or. en

Emenda 18
Francesca Barracciu

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)



AM\1004422MT.doc 13/20 PE519.752v01-00

MT

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3a. Jinnota madankollu kif il-kunċett ta’
marka reġjonali għandu jiġi definit b’mod 
ċar; jenfasizza l-esperjenza pożittiva tal-
marki ta’ kwalità diġà eżistenti f’dan il-
kuntest (DOP, DOC, IĠP); għalhekk 
huma meħtieġa strateġiji koordinati 
sabiex jiġu evitati duplikazzjonijiet u 
trikkib; 
(Hu importanti li jiġi enfasizzat għalhekk 
li l-għan mhuwiex li jiġi eliminat jew 
ikkumplikat il-qafas tal-marki antik, iżda 
li minflok għandu jiġi kopert qasam 
kompletament ġdid: dik tal-kwalità 
reġjonali mhix neċessarjament marbuta 
mad-definizzjonijiet diġà eżistenti.)

Or. it

Emenda 19
Francesca Barracciu

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jistieden lill-Istati Membri u lill-
awtoritajiet subnazzjonali jqisu b’mod 
xieraq il-marki ta’ kwalità reġjonali u r-
rwol li għandhom il-marki f’territorji rurali 
billi jinkluduhom fl-istrateġiji ta’ żvilupp 
lokali u reġjonali tagħhom;

4. Jistieden lill-Istati Membri u lill-
awtoritajiet subnazzjonali jqisu b’mod 
xieraq il-marki ta’ kwalità reġjonali u r-
rwol li għandhom il-marki f’territorji rurali 
billi jinkluduhom fl-istrateġiji ta’ żvilupp 
lokali u reġjonali tagħhom; jenfasizza 
madankollu li l-ħolqien ta’ marka 
reġjonali ta’ kwalità għandha ssegwi 
approċċ komuni konġunt, ibbażat fuq 
qafas komuni li għandu jiġi definit fil-
livell tal-UE; 
(L-ebda sistema ta’ marki ġdida ma tista’
teżisti bla konfużjoni u ineżattezzi 
mingħajr il-gwida ta’ proġett komuni fil-
livell Ewropew, sabiex tiżgura l-
implimentazzjoni omoġenja tar-
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regolamentazzjoni.)

Or. it

Emenda 20
Rosa Estaràs Ferragut

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jistieden lill-Istati Membri u lill-
entitajiet subnazzjonali jqisu b’mod xieraq
il-marka ta’ kwalità reġjonali u r-rwol li 
għandhom il-marki f’territorji rurali billi 
jinkluduhom fl-istrateġiji ta’ żvilupp 
reġjonali u lokali tagħhom;

4. Jistieden lill-Istati Membri u lill-
entitajiet subnazzjonali jqisu b’mod xieraq
id-denominazzjonijiet ta’ kwalità u r-rwol 
li għandhom f’territorji rurali billi 
jinkluduhom fl-istrateġiji ta’ żvilupp 
reġjonali u lokali tagħhom;

Or. es

Emenda 21
Justina Vitkauskaite Bernard

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jistieden lill-Istati Membri u lill-
entitajiet subnazzjonali jqisu b’mod xieraq
il-marka ta’ kwalità reġjonali u r-rwol li 
għandhom il-marki f’territorji rurali billi 
jinkluduhom fl-istrateġiji ta’ żvilupp 
reġjonali u lokali tagħhom;

4. Jistieden lill-Istati Membri u lill-
entitajiet subnazzjonali jqisu b’mod xieraq 
il-marka ta’ kwalità reġjonali u r-rwol li 
għandhom il-marki f’territorji rurali billi 
jinkluduhom fl-istrateġiji ta’ żvilupp 
reġjonali u lokali tagħhom; jistieden l-
industriji kreattivi reġjonali biex ikunu 
ffaċilitati biex ikunu jistgħu jirriżultaw 
fil-ħolqien ta’ prodotti kulturali ġodda 
bħala parti minn proċess ta’ branding;

Or. en
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Emenda 22
Rosa Estaràs Ferragut

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Hu tal-fehma li sabiex jirnexxu, jeħtieġ 
li l-marki reġjonali jkollhom massa 
kritika ta’ professjonisti u finanzjament, u 
li għandhom, għalhekk, jiġu appoġġati 
aħjar mill-Fondi Strutturali u tal-
Investiment Ewropej; jistieden lill-Istati 
Membri u lil korpi rilevanti oħra 
jipprovdu l-appoġġ tagħhom fid-
dokumenti ta’ programmazzjoni tagħhom
għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-
2020 li ġej;

5. Hu tal-fehma li d-denominazzjonijiet ta’
kwalità jeħtieġu apoġġ ikbar mill-Unjoni 
Ewropea għall-iżvilupp ta’ strateġiji 
kummerċjali li jtejbu l-preżenza tagħhom 
fis-swieq Ewropej u ta’ pajjiżi terzi; 
jistieden lill-Istati Membri jqisu l-
importanza ta’ dawk il-prodotti fid-
dinamizzazzjoni tal-ekonomiji rurali meta 
jiżviluppaw il-programmazzjonijiet
tagħhom għall-perjodu 2014-2020;

Or. es

Emenda 23
Francesca Barracciu

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Hu tal-fehma li sabiex jirnexxu, jeħtieġ 
li l-marki reġjonali jkollhom massa kritika 
ta’ professjonisti u finanzjament,  u li 
għandhom, għalhekk, jiġu appoġġati aħjar
mill-Fondi Strutturali u tal-Investiment
Ewropej;  jistieden lill-Istati Membri u lil 
korpi rilevanti oħra jipprovdu l-appoġġ 
tagħhom fid-dokumenti ta’
programmazzjoni tagħhom għall-perjodu 
ta’ programmazzjoni 2014-2020 li ġej;

5. Hu tal-fehma li sabiex jirnexxu, jeħtieġ 
li l-marki reġjonali jkollhom massa kritika 
ta’ professjonisti u finanzjament, u li 
għandhom, għalhekk, jiġu appoġġjati  
b’mod xieraq mill-Fondi Strutturali u ta’
Investiment Ewropej; jistieden lill-Istati 
Membri u lil korpi rilevanti oħra juru l-
appoġġ tagħhom fid-dokumenti ta’
programmazzjoni tagħhom għall-perjodu 
ta’ programmazzjoni 2014-2020 li ġej;

(L-appoġġ finanzjarju għas-sistema ta’
marki l-ġdida għandu jkun proporzjonat 
mal-ħtieġa għall-investiment fis-setturi 
interessati, u dan ma jistax jissolva ruħu 
b’appoġġ simboliku, iżda għandu jkun 
mibni madwar il-proġett tal-atturi 
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involuti.)

Or. it

Emenda 24
Martina Anderson

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Hu tal-fehma li sabiex jirnexxu, jeħtieġ 
li l-marki reġjonali jkollhom massa kritika 
ta’ professjonisti u finanzjament, u li 
għandhom, għalhekk, jiġu appoġġati aħjar 
mill-Fondi Strutturali u tal-Investiment 
Ewropej; jistieden lill-Istati Membri u lil 
korpi rilevanti oħra jipprovdu l-appoġġ 
tagħhom fid-dokumenti ta’
programmazzjoni tagħhom għall-perjodu 
ta’ programmazzjoni 2014-2020 li ġej;

5. Hu tal-fehma li sabiex jirnexxu, jeħtieġ
li l-marki reġjonali jkollhom massa kritika 
ta’ professjonisti u finanzjament, u li 
għandhom, għalhekk, jiġu appoġġati aħjar 
mill-Fondi Strutturali u tal-Investiment 
Ewropej; jistieden lill-Istati Membri u lil 
korpi rilevanti oħra jipprovdu l-appoġġ 
tagħhom fid-dokumenti ta’
programmazzjoni tagħhom għall-perjodu 
ta’ programmazzjoni 2014-2020 li ġej;
partikolarment fil-kuntest ta’ programmi 
ta’ kooperazzjoni transkonfinali, meta 
wieħed iqis li xi territorji jistgħu jkunu 
f’żoni transkonfinali.

Or. en

Emenda 25
Lena Kolarska-Bobińska

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5a. Jistieden lill-Kummissjoni biex 
tevalwa miżuri addizzjonali biex 
tiddefendi oġġetti bil-marka reġjonali 
minn prodotti “copycat” li jimitaw 
prodotti reġjonali fl-ippakkjar tagħhom 
permezz, fost l-oħrajn, tal-użu ta’ kuluri 
reġjonali jew nazzjonali jew ismijiet li 
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jinstemgħu reġjonali;

Or. en

Emenda 26
Rosa Estaràs Ferragut

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Jindika li biex jirnexxi l-finanzjament li 
jingħata mill-Fondi Strutturali u ta’
Investiment Ewropej, il-proċeduri 
amministrattivi rilevanti għandhom ikunu 
sempliċi u ċari kemm jista’ jkun għall-
benefiċjarji;

6. Jindika li biex jirnexxi l-finanzjament li 
jingħata mill-Fondi komunitarji, il-
proċeduri amministrattivi rilevanti 
għandhom ikunu sempliċi u ċari kemm 
jista’ jkun għall-benefiċjarji;

Or. es

Emenda 27
Justina Vitkauskaite Bernard

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Jindika li biex jirnexxi l-finanzjament li 
jingħata mill-Fondi Strutturali u ta’
Investiment Ewropej, il-proċeduri 
amministrattivi rilevanti għandhom isiru 
sempliċi u ċari kemm jista’ jkun għall-
benefiċjarji;

6. Jindika li biex jirnexxi l-finanzjament li 
jingħata mill-Fondi Strutturali u ta’
Investiment Ewropej, il-proċeduri 
amministrattivi rilevanti għandhom isiru 
sempliċi, koerenti u ċari kemm jista’ jkun 
għall-benefiċjarji;

Or. en

Emenda 28
Alain Cadec
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Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7. Jemmen li sabiex ikun hemm 
dispożizzjoni għaż-żieda fis-suċċess tal-
marki ta’ kwalità reġjonali, l-iskambju ta’
esperjenza, in-netwerking u sħubiji huma 
essenzjali; jagħraf ir-rwol ta’ korpi 
rappreżentattivi, bħal assoċjazzjonijiet, fil-
livell reġjonali, nazzjonali u Ewropew li 
jagħtu lok għall-promozzjoni ta’ marki 
reġjonali u jtejbu l-viżibbiltà tagħhom; 
jitlob li tingħata iktar attenzjoni lill-
inizjattivi ta’ marki reġjonali bħala tema 
komuni possibbli fil-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea u inizjattivi ta’
finanzjament Ewropew.

7. Jemmen li sabiex ikun hemm 
dispożizzjoni għaż-żieda fis-suċċess tal-
marki ta’ kwalità reġjonali, l-iskambju ta’
esperjenza, in-netwerking u sħubiji, kif 
ukoll il-patrimonju storiku, kulturali u 
simboliku ta’ territorju, huma essenzjali; 
jagħraf ir-rwol ta’ korpi rappreżentattivi, 
bħal assoċjazzjonijiet, fil-livell reġjonali, 
nazzjonali u Ewropew li jagħtu lok għall-
promozzjoni ta’ marki reġjonali u jtejbu l-
viżibbiltà tagħhom; jitlob li tingħata iktar 
attenzjoni lill-inizjattivi ta’ marki reġjonali 
bħala tema komuni possibbli fil-
kooperazzjoni territorjali Ewropea u 
inizjattivi ta’ finanzjament Ewropew.

Or. fr

Emenda 29
Francesca Barracciu

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7. Jemmen li sabiex ikun hemm 
dispożizzjoni għaż-żieda fis-suċċess tal-
marki ta’ kwalità reġjonali, l-iskambju ta’
esperjenza, in-netwerking u sħubiji huma 
essenzjali; jagħraf ir-rwol ta’ korpi 
rappreżentattivi, bħal assoċjazzjonijiet, fil-
livell reġjonali, nazzjonali u Ewropew li 
jagħtu lok għall-promozzjoni ta’ marki
reġjonali u jtejbu l-viżibbiltà tagħhom; 
jitlob li tingħata iktar attenzjoni lill-
inizjattivi tal-marki reġjonali bħala tema 
komuni possibbli fil-kooperazzjoni
territorjali Ewropea u inizjattivi ta’
finanzjament Ewropew.

7. Jemmen li sabiex ikun hemm 
dispożizzjoni għaż-żieda fis-suċċess tal-
marki ta’ kwalità reġjonali tradizzjonali, l-
iskambju ta’ esperjenza, in-netwerking u 
sħubiji huma essenzjali; jagħraf ir-rwol ta’
korpi rappreżentattivi, bħal 
assoċjazzjonijiet, fil-livell lokali, reġjonali, 
nazzjonali u Ewropew li jagħtu lok għall-
promozzjoni tal-marki reġjonali u jtejbu l-
viżibbiltà tagħhom; jitlob li tingħata 
attenzjoni xierqa lill-inizjattivi tal-marki 
reġjonali fil-kuntest tal-kooperazzjoni
territorjali Ewropea.

(Jenfasizza għalhekk l-importanza tal-
kunċett tat-tradizzjoni marbuta mal-
prodott, li mingħajrha wieħed għandu 
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prodott ġeneriku, u l-importanza tad-
dimensjoni lokali tal-kooperazzjoni 
meħtieġa għall-promozzjoni tal-marka.)  

Or. it

Emenda 30
Rosa Estaràs Ferragut

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7. Jemmen li sabiex ikun hemm 
dispożizzjoni għaż-żieda fis-suċċess tal-
marki ta’ kwalità reġjonali, l-iskambju ta’
esperjenzi, il-ħolqien ta’ netwerks u s-
sħubiji huma essenzjali; jagħraf ir-rwol ta’
korpi rappreżentattivi, bħal 
assoċjazzjonijiet, fil-livell reġjonali, 
nazzjonali u Ewropew li jagħtu lok għall-
promozzjoni tal-marki reġjonali u jtejbu l-
viżibbiltà tagħhom; jitlob li tingħata iktar 
attenzjoni lill-inizjattivi ta’ marki 
reġjonali bħala tema komuni possibbli fil-
kooperazzjoni territorjali Ewropea u l-
inizjattivi ta’ finanzjament Ewropew.

7. Jagħraf ir-rwol ta’ korpi rappreżentattivi 
fil-livell reġjonali, nazzjonali u Ewropew li 
jagħtu lok għall-promozzjoni tad-
denominazzjonijiet ta’ kwalità u jtejbu l-
viżibbiltà tagħhom;

Or. es

Emenda 31
Justina Vitkauskaite Bernard

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7. Jemmen li sabiex ikun hemm 
dispożizzjoni għaż-żieda fis-suċċess tal-
marki ta’ kwalità reġjonali, l-iskambju ta’
esperjenza, in-netwerking u sħubiji huma 
essenzjali; jagħraf ir-rwol ta’ korpi 
rappreżentattivi, bħal assoċjazzjonijiet, fil-
livell reġjonali, nazzjonali u Ewropew li 
jagħtu lok għall-promozzjoni ta’ marki 
reġjonali u jtejbu l-viżibbiltà tagħhom; 

7. Jemmen li sabiex ikun hemm 
dispożizzjoni għaż-żieda fis-suċċess tal-
marki ta’ kwalità reġjonali, l-iskambju ta’
esperjenza, in-netwerking u sħubiji huma 
essenzjali; jagħraf ir-rwol ta’ korpi 
rappreżentattivi, bħal assoċjazzjonijiet, fil-
livell reġjonali, nazzjonali u Ewropew li 
jagħtu lok għall-promozzjoni ta’ marki 
reġjonali u jtejbu u jsaħħu l-viżibbiltà tar-
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jitlob li tingħata iktar attenzjoni lill-
inizjattivi ta’ marki reġjonali bħala tema 
komuni possibbli fil-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea u inizjattivi ta’
finanzjament Ewropew.

reġjun tagħhom li dejjem qiegħda tikber; 
jitlob li tingħata iktar attenzjoni lill-
inizjattivi ta’ marki reġjonali bħala tema 
komuni possibbli fil-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea u inizjattivi ta’
finanzjament Ewropew u bħala għodda li 
tirrappreżenta investiment fit-tul fil-
vitalità tal-kompetittività tar-reġjun.

Or. en


