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Amendement 1
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat regionale 
kwaliteitsmerken belangrijk zijn voor 
lokale gebieden en plattelandseconomieën, 
daar zij de aandacht vestigen op het 
verband tussen een specifiek en 
uitzonderlijk gebied en de oorsprong van 
producten en diensten; is van mening dat 
regionale kwaliteitsmerken in een tijd van 
geglobaliseerde economieën de regionale, 
territoriale en lokale identiteit duidelijk op 
de voorgrond plaatsen en bijdragen tot 
regionale ontwikkeling en territoriale 
marketing, en daarnaast het 
concurrentievermogen van 
plattelandsgebieden bevorderen;

1. wijst erop dat regionale 
kwaliteitsmerken belangrijk zijn voor 
lokale gebieden en plattelandseconomieën, 
daar zij de aandacht vestigen op het 
verband tussen een specifiek en 
uitzonderlijk gebied en de oorsprong van 
producten en diensten; is van mening dat 
regionale kwaliteitsmerken in een tijd van 
geglobaliseerde economieën de regionale, 
territoriale en lokale identiteit duidelijk op 
de voorgrond plaatsen en bijdragen tot 
regionale ontwikkeling en territoriale 
marketing, en daarnaast het 
concurrentievermogen en de 
aantrekkingskracht van 
plattelandsgebieden bevorderen;

Or. fr

Amendement 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat regionale 
kwaliteitsmerken belangrijk zijn voor 
lokale gebieden en plattelandseconomieën, 
daar zij de aandacht vestigen op het 
verband tussen een specifiek en 
uitzonderlijk gebied en de oorsprong van 
producten en diensten; is van mening dat 
regionale kwaliteitsmerken in een tijd van 
geglobaliseerde economieën de regionale, 

1. wijst erop dat regionale 
kwaliteitsmerken belangrijk zijn voor 
lokale gebieden en plattelandseconomieën, 
daar zij de aandacht vestigen op het 
verband tussen een specifiek en 
uitzonderlijk gebied en de oorsprong van 
producten en diensten; is van mening dat 
regionale kwaliteitsmerken in een tijd van 
geglobaliseerde economieën de regionale, 
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territoriale en lokale identiteit duidelijk op 
de voorgrond plaatsen en bijdragen tot 
regionale ontwikkeling en territoriale 
marketing, en daarnaast het 
concurrentievermogen van 
plattelandsgebieden bevorderen;

territoriale en lokale identiteit duidelijk op 
de voorgrond plaatsen en bijdragen tot het 
in stand houden, overbrengen en
bevorderen van plaatselijke en regionale 
tradities, regionale ontwikkeling en 
territoriale marketing, en daarnaast het 
concurrentievermogen van 
plattelandsgebieden bevorderen;

Or. ro

Amendement 3
Francesca Barracciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat regionale 
kwaliteitsmerken belangrijk zijn voor 
lokale gebieden en plattelandseconomieën, 
daar zij de aandacht vestigen op het 
verband tussen een specifiek en 
uitzonderlijk gebied en de oorsprong van 
producten en diensten; is van mening dat 
regionale kwaliteitsmerken in een tijd van 
geglobaliseerde economieën de regionale, 
territoriale en lokale identiteit duidelijk op 
de voorgrond plaatsen en bijdragen tot 
regionale ontwikkeling en territoriale 
marketing, en daarnaast het 
concurrentievermogen van 
plattelandsgebieden bevorderen;

1. wijst erop dat regionale 
kwaliteitsmerken belangrijk zijn voor in 
het bijzonder lokale gebieden en 
plattelandseconomieën, daar zij de 
aandacht vestigen op het verband tussen 
een specifiek gebied en de oorsprong van 
producten en diensten; is van mening dat 
regionale kwaliteitsmerken in een tijd van 
geglobaliseerde economieën de regionale, 
territoriale en lokale identiteit duidelijk op 
de voorgrond plaatsen en bijdragen tot 
regionale ontwikkeling en territoriale 
marketing, en daarnaast het 
concurrentievermogen van 
plattelandsgebieden bevorderen;

(Om het belang van de specifieke 
kenmerken van een bepaald gebied beter 
tot uitdrukking te brengen, verdient het de 
voorkeur het geografisch belang van het 
kwaliteitsmerk te onderstrepen.)

Or. it

Amendement 4
Rosa Estaràs Ferragut
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat regionale 
kwaliteitsmerken belangrijk zijn voor 
lokale gebieden en plattelandseconomieën, 
daar zij de aandacht vestigen op het 
verband tussen een specifiek en 
uitzonderlijk gebied en de oorsprong van 
producten en diensten; is van mening dat 
regionale kwaliteitsmerken in een tijd van 
geglobaliseerde economieën de regionale, 
territoriale en lokale identiteit duidelijk op 
de voorgrond plaatsen en bijdragen tot
regionale ontwikkeling en territoriale 
marketing, en daarnaast het 
concurrentievermogen van 
plattelandsgebieden bevorderen;

1. wijst erop dat de huidige 
kwaliteitsbenamingen in de EU belangrijk 
zijn voor lokale gebieden en 
plattelandseconomieën, daar zij de 
aandacht vestigen op het verband tussen 
een specifiek en uitzonderlijk gebied en de 
oorsprong van producten en diensten; is 
van mening dat kwaliteitsbenamingen in 
een tijd van geglobaliseerde economieën de 
regionale en lokale identiteit duidelijk op 
de voorgrond plaatsen en het 
concurrentievermogen van 
plattelandsgebieden bevorderen;

Or. es

Amendement 5
Justina Vitkauskaite Bernard

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat regionale 
kwaliteitsmerken belangrijk zijn voor 
lokale gebieden en plattelandseconomieën, 
daar zij de aandacht vestigen op het 
verband tussen een specifiek en 
uitzonderlijk gebied en de oorsprong van 
producten en diensten; is van mening dat 
regionale kwaliteitsmerken in een tijd van 
geglobaliseerde economieën de regionale, 
territoriale en lokale identiteit duidelijk op 
de voorgrond plaatsen en bijdragen tot 
regionale ontwikkeling en territoriale 
marketing, en daarnaast het 
concurrentievermogen van 

1. wijst erop dat regionale 
kwaliteitsmerken belangrijk zijn voor 
lokale gebieden en plattelandseconomieën, 
daar zij de aandacht vestigen op het 
verband tussen een specifiek en 
uitzonderlijk gebied en de oorsprong van 
producten en diensten en bevorderlijk zijn 
voor een productieve regionale 
economische ontwikkeling; is van mening 
dat regionale kwaliteitsmerken in een tijd 
van geglobaliseerde economieën krachtige 
instrumenten zijn om de regionale, 
territoriale en lokale identiteit duidelijk op 
de voorgrond te plaatsen en bijdragen tot 
regionale ontwikkeling, de ontwikkeling 
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plattelandsgebieden bevorderen; van kleine bedrijven in 
plattelandsgemeenschappen en territoriale 
marketing, en daarnaast het
concurrentievermogen van 
plattelandsgebieden bevorderen doordat zij 
het bewustzijn omtrent de economische 
voordelen van deze gebieden vergroten;

Or. en

Amendement 6
Francesca Barracciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat een kwaliteitsmerk 
essentiële informatie inzake het gebied, de 
tradities, de geschiedenis en de bijzondere 
kenmerken van dit gebied moet bevatten. 
Een generiek merk van regionale 
oorsprong zet de consument als dusdanig 
niet aan tot consumeren, omdat het geen 
typisch of traditioneel merk is van een 
bepaald gebied. De traditionele producten
van de Europese gebieden moeten echter 
op adequate wijze worden gepromoot en 
daarom is het noodzakelijk 
onnauwkeurige oorsprongsaanduidingen 
van lokale/regionale producten te 
vermijden, die onnodige concurrentie 
tussen regio´s ten aanzien van een en 
hetzelfde product zouden kunnen 
veroorzaken en die de consumenten in 
verwarring zouden kunnen brengen;
(Een vaag regionaal merk van een niet-
traditioneel product uit een bepaalde regio 
kan de consument in verwarring brengen 
en overlapping van producten 
veroorzaken.)

Or. it
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Amendement 7
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. ondersteunt voorts de initiatieven op 
Europees niveau voor de invoering van 
benamingen van landbouwproducten die 
afkomstig zijn uit gebieden met specifieke 
handicaps, zoals bergstreken en 
eilandgebieden; meent dat het voor de 
ontwikkeling van deze regio's 
noodzakelijk is benamingen te bevorderen 
die het concurrentievermogen van hun 
producten verbeteren;

Or. es

Amendement 8
Francesca Barracciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst op de overkoepelende aard van 
regionale kwaliteitsmerken, die niet alleen 
specifieke landbouwproducten 
ondersteunen maar ook voor ambachtelijke 
producten en specifieke productieprocessen 
gelden; is van mening dat producten met 
een regionaal kwaliteitsmerk goed als
begeleidende producten kunnen dienen bij 
andere op het platteland aangeboden 
diensten, zoals toerisme, accommodatie, 
horeca enz.; onderstreept in dit verband dat 
een geïntegreerde, holistische aanpak van 
de bevordering van producten met een 
regionaal merk op lokaal, regionaal, 
nationaal en Europees niveau van

2. wijst op de overkoepelende aard van 
regionale kwaliteitsmerken, die niet alleen 
specifieke landbouwproducten 
ondersteunen maar ook voor ambachtelijke 
producten en specifieke productieprocessen 
gelden; is van mening dat producten met 
een regionaal kwaliteitsmerk goed als 
vectoren kunnen dienen voor andere op het 
platteland aangeboden diensten, zoals 
toerisme, accommodatie, horeca enz.; 
onderstreept in dit verband dat een 
geïntegreerde, holistische aanpak van de 
bevordering van producten van essentieel 
belang is;
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essentieel belang is;

(Het is belangrijk erop te wijzen dat de 
aandacht van de consument kan worden 
verplaatst van het product naar de 
daarmee verbonden diensten. Het woord 
"vector" lijkt dit concept beter tot 
uitdrukking te brengen. De verwijzing 
naar het lokale, regionale en Europese 
niveau is overbodig voor een product dat 
al als Europees is aangemerkt.)

Or. it

Amendement 9
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst op de overkoepelende aard van 
regionale kwaliteitsmerken, die niet alleen 
specifieke landbouwproducten 
ondersteunen maar ook voor
ambachtelijke producten en specifieke 
productieprocessen gelden; is van mening 
dat producten met een regionaal 
kwaliteitsmerk goed als begeleidende 
producten kunnen dienen bij andere op het 
platteland aangeboden diensten, zoals 
toerisme, accommodatie, horeca enz.; 
onderstreept in dit verband dat een 
geïntegreerde, holistische aanpak van de 
bevordering van producten met een 
regionaal merk op lokaal, regionaal, 
nationaal en Europees niveau van 
essentieel belang is;

2. wijst erop dat 
kwaliteitslandbouwproducten, evenals 
ambachtelijke producten en specifieke 
productieprocessen, ondersteund moeten
worden; is van mening dat producten met 
een kwaliteitsbenaming goed als 
begeleidende producten kunnen dienen bij 
andere op het platteland aangeboden 
diensten, zoals toerisme, accommodatie, 
horeca enz.;

Or. es

Amendement 10
Justina Vitkauskaite Bernard
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst op de overkoepelende aard van 
regionale kwaliteitsmerken, die niet alleen 
specifieke landbouwproducten 
ondersteunen maar ook voor ambachtelijke 
producten en specifieke 
productieprocessen gelden; is van mening 
dat producten met een regionaal 
kwaliteitsmerk goed als begeleidende 
producten kunnen dienen bij andere op het 
platteland aangeboden diensten, zoals 
toerisme, accommodatie, horeca enz.; 
onderstreept in dit verband dat een 
geïntegreerde, holistische aanpak van de 
bevordering van producten met een 
regionaal merk op lokaal, regionaal, 
nationaal en Europees niveau van 
essentieel belang is;

2. wijst op de overkoepelende aard van 
regionale kwaliteitsmerken, die niet alleen 
specifieke landbouwproducten 
ondersteunen maar ook voor ambachtelijke 
producten, specifieke productieprocessen 
en kleine bedrijven in 
plattelandsgemeenschappen gelden; is van 
mening dat producten met een regionaal 
kwaliteitsmerk goed als begeleidende 
producten kunnen dienen bij andere op het 
platteland aangeboden diensten, zoals 
toerisme, accommodatie, horeca enz.; 
onderstreept in dit verband dat een 
geïntegreerde, holistische aanpak van de 
bevordering en distributie van producten 
met een regionaal merk op lokaal, 
regionaal, nationaal en Europees niveau 
van essentieel belang is;

Or. en

Amendement 11
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

wijst op het nut van een 
samenwerkingsverband tussen de 
verschillende regionale kwaliteitsmerken 
op grond van wisselwerking tussen door 
meerdere territoriale merken gedeelde 
hulpbronnen en van synergieën tussen 
regionale merken in aangrenzende 
gebieden;

Or. fr
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Amendement 12
Francesca Barracciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de plaatselijke groepen in 
het kader van het programma Leader+ om 
een netwerk op te richten voor 
samenwerking tussen lokale en regionale 
producenten, dienstverstrekkers en 
culturele instellingen, zoals universiteiten, 
musea en onderzoekscentra, en aldus 
ervoor te zorgen dat de culturele en 
historische aspecten van een gebied hun 
beslag kunnen vinden in een regionaal 
kwaliteitsmerk dat in staat is een 
duurzame band tussen opleiding, 
onderzoek en productie te creëren en dus 
duurzame banen te scheppen;
(Er zij op gewezen dat het programma 
Leader+ en de plaatselijke groepen een 
baken zijn voor de verwezenlijking van 
kwaliteitsmerken en partnerschappen 
tussen producenten, culturele instellingen 
en dienstverstrekkers. Daardoor wordt het 
mogelijk om het kwaliteitsmerk uitgaande 
van de lokale situatie onder de aandacht 
van producenten en consumenten te 
brengen.)

Or. it

Amendement 13
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept dat de Europese Unie 
op dit moment de hoogste gezondheids- en 
milieunormen ter wereld heeft op het 
gebied van levensmiddelen en acht het 
derhalve noodzakelijk dat de marketing 
van oorsprongsbenamingen en 
geografische aanduidingen sterker 
ondersteund wordt om het imago ervan 
zowel binnen als buiten de Europese Unie 
te verbeteren;

Or. es

Amendement 14
Francesca Barracciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van oordeel dat een regionaal 
kwaliteitsmerk, dat is gebaseerd op een 
territoriale bottom-upbenadering, voor 
synergie zorgt tussen de verschillende 
lokale economische actoren en de 
maatschappelijke en beroepsorganisaties, 
waardoor zij hun producten en diensten 
verbeteren en milieuvriendelijkere 
processen invoeren;

3. is van oordeel dat een regionaal 
kwaliteitsmerk, dat is gebaseerd op een 
territoriale bottom-upbenadering, voor 
samenwerking zorgt tussen de 
verschillende lokale economische actoren 
en de maatschappelijke en 
beroepsorganisaties, waardoor zij hun 
producten en diensten kunnen verbeteren 
en milieuvriendelijkere processen kunnen 
invoeren;

(Het is goed eraan te herinneren dat het 
noodzakelijk is dat alle betrokkenen zich 
inzetten voor de totstandbrenging van een 
nieuwe samenwerking en zich er niet toe 
beperken om alleen de bestaande synergie 
uit te buiten; bovendien dient eraan te 
worden herinnerd dat verbetering van de 
producten weliswaar mogelijk is, maar 
niet het vanzelfsprekende resultaat van 
een bepaald proces is.)
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Or. it

Amendement 15
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van oordeel dat een regionaal 
kwaliteitsmerk, dat is gebaseerd op een 
territoriale bottom-upbenadering, voor
synergie zorgt tussen de verschillende 
lokale economische actoren en de 
maatschappelijke en beroepsorganisaties, 
waardoor zij hun producten en diensten 
verbeteren en milieuvriendelijkere 
processen invoeren;

3. is van oordeel dat de synergie tussen de 
verschillende lokale economische actoren 
en de maatschappelijke en 
beroepsorganisaties versterkt moet worden 
om de producten en diensten te verbeteren 
en waar mogelijk de bescherming van het 
milieu te versterken;

Or. es

Amendement 16
Martina Anderson

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van oordeel dat een regionaal 
kwaliteitsmerk, dat is gebaseerd op een 
territoriale bottom-upbenadering, voor 
synergie zorgt tussen de verschillende 
lokale economische actoren en de 
maatschappelijke en beroepsorganisaties, 
waardoor zij hun producten en diensten 
verbeteren en milieuvriendelijkere 
processen invoeren;

3. is van oordeel dat een regionaal 
kwaliteitsmerk, dat is gebaseerd op een 
territoriale bottom-upbenadering, voor 
synergie zorgt tussen de verschillende 
lokale economische actoren en de 
maatschappelijke en beroepsorganisaties, 
waardoor zij hun producten en diensten 
verbeteren en milieuvriendelijkere 
processen invoeren; benadrukt dat de 
eerbiediging van werknemersrechten en 
aandacht voor de milieueffecten bijzonder 
belangrijke aspecten van het 
kwaliteitscriterium zijn;
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Or. en

Amendement 17
Justina Vitkauskaite Bernard

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van oordeel dat een regionaal 
kwaliteitsmerk, dat is gebaseerd op een 
territoriale bottom-upbenadering, voor 
synergie zorgt tussen de verschillende 
lokale economische actoren en de 
maatschappelijke en beroepsorganisaties, 
waardoor zij hun producten en diensten 
verbeteren en milieuvriendelijkere 
processen invoeren;

3. is van oordeel dat een regionaal 
kwaliteitsmerk, dat is gebaseerd op een 
territoriale bottom-upbenadering, voor 
synergie en netwerken zorgt tussen de 
verschillende lokale economische actoren
en de maatschappelijke en 
beroepsorganisaties, waardoor zij hun 
producten en diensten ontwikkelen en
verbeteren en milieuvriendelijkere 
processen invoeren;

Or. en

Amendement 18
Francesca Barracciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst er hoe dan ook op dat het 
concept dat aan het regionaal 
kwaliteitsmerk ten grondslag ligt, 
duidelijk afgebakend moet worden; 
onderstreept in dit verband de positieve 
ervaringen die zijn opgedaan met de reeds 
bestaande kwaliteitsmerken (BOB, DOC, 
BGA); daarom zijn er gecoördineerde 
strategieën nodig om xx dubbel werk en 
overlappingen te vermijden;
(Het is belangrijk te onderstrepen dat het 
oude kader voor kwaliteitsmerken niet 
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opgeheven of bemoeilijkt mag worden; 
veeleer moet een geheel nieuw terrein 
worden betreden, namelijk dat van een 
regionale kwaliteit die niet per se onder de 
reeds bestaande definities kan worden 
gebracht.)

Or. it

Amendement 19
Francesca Barracciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de lidstaten en de subnationale 
bestuurslagen voldoende aandacht te 
besteden aan regionale kwaliteitsmerken en 
de rol die deze merken in 
plattelandsgebieden vervullen, door dit 
onderwerp mee te nemen in hun lokale en 
regionale ontwikkelingsstrategieën,

4. verzoekt de lidstaten en de subnationale 
bestuurslagen voldoende aandacht te 
besteden aan regionale kwaliteitsmerken en 
de rol die deze merken in 
plattelandsgebieden vervullen, door dit 
onderwerp mee te nemen in hun lokale en 
regionale ontwikkelingsstrategieën, 
onderstreept evenwel dat de invoering van 
een regionaal kwaliteitsmerk gebaseerd 
moet zijn op een gemeenschappelijke, 
gedeelde aanpak binnen een op EU-
niveau vast te stellen gemeenschappelijk 
kader;
(Geen enkel systeem van kwaliteitsmerken 
kan overeind blijven en verwarring en 
onnauwkeurigheden voorkomen als 
daaraan geen gemeenschappelijke aanpak 
ten grondslag ligt waardoor een 
homogene toepassing van de regels wordt 
verzekerd.)

Or. it

Amendement 20
Rosa Estaràs Ferragut
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de lidstaten en de subnationale 
bestuurslagen voldoende aandacht te 
besteden aan regionale kwaliteitsmerken
en de rol die deze merken in 
plattelandsgebieden vervullen, door dit 
onderwerp mee te nemen in hun lokale en 
regionale ontwikkelingsstrategieën,

4. verzoekt de lidstaten en de subnationale 
bestuurslagen voldoende aandacht te 
besteden aan kwaliteitsbenamingen en de 
rol die deze in plattelandsgebieden 
vervullen, door dit onderwerp mee te 
nemen in hun lokale en regionale 
ontwikkelingsstrategieën,

Or. es

Amendement 21
Justina Vitkauskaite Bernard

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de lidstaten en de subnationale 
bestuurslagen voldoende aandacht te 
besteden aan regionale kwaliteitsmerken en 
de rol die deze merken in 
plattelandsgebieden vervullen, door dit 
onderwerp mee te nemen in hun lokale en 
regionale ontwikkelingsstrategieën,

4. verzoekt de lidstaten en de subnationale 
bestuurslagen voldoende aandacht te 
besteden aan regionale kwaliteitsmerken en 
de rol die deze merken in 
plattelandsgebieden vervullen, door dit 
onderwerp mee te nemen in hun lokale en 
regionale ontwikkelingsstrategieën;
verzoekt om bevordering van de 
ontwikkeling van regionale creatieve 
bedrijven, hetgeen ertoe kan leiden dat er 
nieuwe culturele producten ontstaan die 
deel uitmaken van een plaatselijk 
brandingproces;

Or. en

Amendement 22
Rosa Estaràs Ferragut
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat er voor regionale 
merken, willen zij succes hebben, een 
kritische massa van professionele actoren 
en financiering nodig is, en dat zij 
daarom meer steun uit de Europees 
structuur- en investeringsfondsen moeten 
krijgen; verzoekt de lidstaten en andere 
relevante instanties in de 
programmeringsdocumenten voor de 
volgende programmaperiode 2014-2020 in 
hun steun te voorzien;

5. is van mening dat de Europese Unie in 
het belang van kwaliteitsbenamingen 
meer steun moet bieden aan de 
ontwikkeling van marketingstrategieën ter 
verbetering van hun aanwezigheid op de 
Europese markten en de markten van 
derde landen; verzoekt de lidstaten bij het 
opstellen van hun programma's voor de 
periode 2014-2020 rekening te houden 
met het belang van deze producten voor 
de vitaliteit van plattelandseconomieën;

Or. es

Amendement 23
Francesca Barracciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat er voor regionale 
merken, willen zij succes hebben, een 
kritische massa van professionele actoren 
en financiering nodig is, en dat zij daarom 
meer steun uit de Europees structuur- en 
investeringsfondsen moeten krijgen; 
verzoekt de lidstaten en andere relevante 
instanties in de 
programmeringsdocumenten voor de 
volgende programmaperiode 2014-2020 in 
hun steun te voorzien;

5. is van mening dat er voor regionale 
merken, willen zij succes hebben, een 
kritische massa van professionele actoren 
en financiering nodig is, en dat zij daarom 
adequate steun uit de Europees structuur-
en investeringsfondsen moeten krijgen; 
verzoekt de lidstaten en andere relevante 
instanties om steun te geven aan de 
programmeringsdocumenten voor de 
volgende programmaperiode 2014-2020;

(De financiële steun aan het nieuwe 
stelsel van kwaliteitsmerken moet in 
verhouding staan tot de noodzakelijke 
investeringen in de betrokken sectoren en 
mag geen symbolische steun zijn. Veeleer 
moet deze zijn gebaseerd op een project 
van alle betrokken spelers.)
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Or. it

Amendement 24
Martina Anderson

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat er voor regionale 
merken, willen zij succes hebben, een 
kritische massa van professionele actoren 
en financiering nodig is, en dat zij daarom 
meer steun uit de Europees structuur- en 
investeringsfondsen moeten krijgen; 
verzoekt de lidstaten en andere relevante 
instanties in de 
programmeringsdocumenten voor de 
volgende programmaperiode 2014-2020 in 
hun steun te voorzien;

5. is van mening dat er voor regionale 
merken, willen zij succes hebben, een 
kritische massa van professionele actoren 
en financiering nodig is, en dat zij daarom 
meer steun uit de Europees structuur- en 
investeringsfondsen moeten krijgen; 
verzoekt de lidstaten en andere relevante 
instanties in de 
programmeringsdocumenten voor de 
volgende programmaperiode 2014-2020 in 
hun steun te voorzien, met name in 
verband met programma's voor 
grensoverschrijdende samenwerking, 
aangezien diverse regio's in 
grensoverschrijdende zones liggen;

Or. en

Amendement 25
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie aanvullende 
maatregelen te overwegen teneinde 
producten met een regionaal merk te 
beschermen tegen "copycat"-producten, 
die regionale producten nabootsen door 
middel van hun verpakking, onder andere 
door het gebruik van regionale of 
nationale kleuren en regionaal klinkende 
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namen;

Or. en

Amendement 26
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat, wil de financiering uit de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen resultaat opleveren, 
de desbetreffende administratieve 
procedures voor de ontvanger zo 
eenvoudig en helder mogelijk moeten 
worden gemaakt;

6. wijst erop dat, wil de financiering uit de 
communautaire fondsen resultaat 
opleveren, de desbetreffende 
administratieve procedures voor de 
ontvanger zo eenvoudig en helder mogelijk 
moeten worden gemaakt;

Or. es

Amendement 27
Justina Vitkauskaite Bernard

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat, wil de financiering uit de 
Europese structuur- en investeringsfondsen 
resultaat opleveren, de desbetreffende 
administratieve procedures voor de 
ontvanger zo eenvoudig en helder mogelijk 
moeten worden gemaakt;

6. wijst erop dat, wil de financiering uit de 
Europese structuur- en investeringsfondsen 
resultaat opleveren, de desbetreffende 
administratieve procedures voor de 
ontvanger zo eenvoudig, samenhangend
en helder mogelijk moeten worden 
gemaakt;

Or. en
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Amendement 28
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat de uitwisseling van 
ervaringen, netwerken en partnerschappen 
van essentieel belang zijn, willen regionale 
kwaliteitsmerken nog meer succes 
opleveren; erkent dat vertegenwoordigende 
instanties, zoals verenigingen, op 
regionaal, nationaal en Europees niveau, 
die regionale merken onder de aandacht 
brengen en de zichtbaarheid ervan 
vergroten, een belangrijke rol vervullen; 
dringt erop aan te overwegen of 
initiatieven op het gebied van regionale 
merken een gemeenschappelijk thema van 
de Europese territoriale samenwerking en 
Europese financieringsinitiatieven zouden 
kunnen worden.

7. is van mening dat de uitwisseling van 
ervaringen, netwerken, partnerschappen en 
het historische, culturele en symbolische 
erfgoed van een streek van essentieel 
belang zijn, willen regionale 
kwaliteitsmerken nog meer succes 
opleveren; erkent dat vertegenwoordigende 
instanties, zoals verenigingen, op 
regionaal, nationaal en Europees niveau, 
die regionale merken onder de aandacht 
brengen en de zichtbaarheid ervan 
vergroten, een belangrijke rol vervullen; 
dringt erop aan te overwegen of 
initiatieven op het gebied van regionale 
merken een gemeenschappelijk thema van 
de Europese territoriale samenwerking en 
Europese financieringsinitiatieven zouden 
kunnen worden.

Or. fr

Amendement 29
Francesca Barracciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat de uitwisseling van 
ervaringen, netwerken en partnerschappen 
van essentieel belang zijn, willen regionale 
kwaliteitsmerken nog meer succes 
opleveren; erkent dat vertegenwoordigende 
instanties, zoals verenigingen, op 
regionaal, nationaal en Europees niveau, 
die regionale merken onder de aandacht 
brengen en de zichtbaarheid ervan 
vergroten, een belangrijke rol vervullen; 
dringt erop aan te overwegen of 

7. is van mening dat de uitwisseling van 
ervaringen, netwerken en partnerschappen 
van essentieel belang zijn, willen regionale 
en traditionele kwaliteitsmerken nog meer 
succes opleveren; erkent dat 
vertegenwoordigende instanties, zoals 
verenigingen, op lokaal, regionaal, 
nationaal en Europees niveau, die regionale 
merken onder de aandacht brengen en de 
zichtbaarheid ervan vergroten, een 
belangrijke rol vervullen; dringt erop aan 
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initiatieven op het gebied van regionale 
merken een gemeenschappelijk thema van
de Europese territoriale samenwerking en 
Europese financieringsinitiatieven zouden 
kunnen worden.

adequate aandacht te schenken aan 
initiatieven op het gebied van regionale 
merken binnen de context van de Europese 
territoriale samenwerking 

(Er dient gewezen te worden op het belang 
van het met een product verbonden 
concept ´traditie´. Zonder traditie is het 
product een generiek product. Ook dient 
te worden onderstreept dat de 
noodzakelijke samenwerking voor de 
promotie van het kwaliteitsmerk een 
plaatselijke dimensie moet hebben.)

Or. it

Amendement 30
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat de uitwisseling van 
ervaringen, netwerken en 
partnerschappen van essentieel belang 
zijn, willen regionale kwaliteitsmerken 
nog meer succes opleveren; erkent dat 
vertegenwoordigende instanties, zoals 
verenigingen, op regionaal, nationaal en 
Europees niveau, die regionale merken
onder de aandacht brengen en de 
zichtbaarheid ervan vergroten, een 
belangrijke rol vervullen; dringt erop aan 
te overwegen of initiatieven op het gebied 
van regionale merken een 
gemeenschappelijk thema van de 
Europese territoriale samenwerking en 
Europese financieringsinitiatieven zouden 
kunnen worden.

7. erkent dat vertegenwoordigende 
instanties, op regionaal, nationaal en 
Europees niveau, die 
kwaliteitsbenamingen onder de aandacht 
brengen en de zichtbaarheid ervan 
vergroten, een belangrijke rol vervullen;

Or. es

Amendement 31
Justina Vitkauskaite Bernard
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat de uitwisseling van 
ervaringen, netwerken en partnerschappen 
van essentieel belang zijn, willen regionale 
kwaliteitsmerken nog meer succes 
opleveren; erkent dat vertegenwoordigende 
instanties, zoals verenigingen, op 
regionaal, nationaal en Europees niveau, 
die regionale merken onder de aandacht 
brengen en de zichtbaarheid ervan 
vergroten, een belangrijke rol vervullen; 
dringt erop aan te overwegen of 
initiatieven op het gebied van regionale 
merken een gemeenschappelijk thema van 
de Europese territoriale samenwerking en 
Europese financieringsinitiatieven zouden 
kunnen worden.

7. is van mening dat de uitwisseling van 
ervaringen, netwerken en partnerschappen 
van essentieel belang is, willen regionale 
kwaliteitsmerken nog meer succes 
opleveren; erkent dat vertegenwoordigende 
instanties, zoals verenigingen, op 
regionaal, nationaal en Europees niveau, 
die regionale merken onder de aandacht 
brengen en de zichtbaarheid van hun 
groeiende regio vergroten en versterken, 
een belangrijke rol vervullen; dringt erop 
aan te overwegen of initiatieven op het 
gebied van regionale merken een 
gemeenschappelijk thema van de Europese 
territoriale samenwerking en Europese 
financieringsinitiatieven zouden kunnen 
worden, evenals een instrument dat een 
investering in de vitaliteit op de lange 
termijn van het concurrentievermogen 
van de regio vormt.

Or. en


