
AM\1004422PL.doc PE519.752v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rozwoju Regionalnego

2013/2098(INI)

26.9.2013

POPRAWKI
1 - 31

Projekt opinii
Oldřich Vlasák
(PE516.946v01-00)

Znak jakości dla produktów regionalnych: w kierunku najlepszych praktyk w 
gospodarkach wiejskich
(2013/2098(INI))



PE519.752v01-00 2/21 AM\1004422PL.doc

PL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1004422PL.doc 3/21 PE519.752v01-00

PL

Poprawka 1
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę, że znak jakości dla 
produktów regionalnych ma istotne 
znaczenie dla terytoriów lokalnych i 
gospodarek obszarów wiejskich, gdyż, 
informując o pochodzeniu produktów i 
usług, wskazuje na ich powiązanie z 
konkretnym, jednym obszarem; uważa, że 
w dobie globalizacji gospodarek znak 
jakości dla produktów regionalnych może 
w istotny sposób służyć promowaniu 
regionalnej, terytorialnej i lokalnej 
tożsamości oraz przyczynić się do rozwoju 
regionalnego i regionalnych działań 
marketingowych, a także umożliwić 
poprawę konkurencyjności obszarów 
wiejskich;

1. zwraca uwagę, że znak jakości dla 
produktów regionalnych ma istotne 
znaczenie dla terytoriów lokalnych i 
gospodarek obszarów wiejskich, gdyż, 
informując o pochodzeniu produktów i 
usług, wskazuje na ich powiązanie z 
konkretnym, jednym obszarem; uważa, że 
w dobie globalizacji gospodarek znak 
jakości dla produktów regionalnych może 
w istotny sposób służyć promowaniu 
regionalnej, terytorialnej i lokalnej 
tożsamości oraz przyczynić się do rozwoju 
regionalnego i regionalnych działań 
marketingowych, a także umożliwić 
poprawę konkurencyjności i atrakcyjności 
obszarów wiejskich;

Or. fr

Poprawka 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę, że znak jakości dla 
produktów regionalnych ma istotne 
znaczenie dla terytoriów lokalnych i 
gospodarek obszarów wiejskich, gdyż, 
informując o pochodzeniu produktów i 
usług, wskazuje na ich powiązanie z 
konkretnym, jednym obszarem; uważa, że 
w dobie globalizacji gospodarek znak 
jakości dla produktów regionalnych może 
w istotny sposób służyć promowaniu 
regionalnej, terytorialnej i lokalnej 

1. zwraca uwagę, że znak jakości dla 
produktów regionalnych ma istotne 
znaczenie dla terytoriów lokalnych i 
gospodarek obszarów wiejskich, gdyż, 
informując o pochodzeniu produktów i 
usług, wskazuje na ich powiązanie z 
konkretnym, jednym obszarem; uważa, że 
w dobie globalizacji gospodarek znak 
jakości dla produktów regionalnych może 
w istotny sposób służyć promowaniu 
regionalnej, terytorialnej i lokalnej 
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tożsamości oraz przyczynić się do rozwoju 
regionalnego i regionalnych działań 
marketingowych, a także umożliwić 
poprawę konkurencyjności obszarów 
wiejskich;

tożsamości oraz przyczynić się do 
zachowywania, przekazywania i 
promowania lokalnych i regionalnych 
tradycji, do rozwoju regionalnego i 
regionalnych działań marketingowych, a 
także umożliwić poprawę 
konkurencyjności obszarów wiejskich;

Or. ro

Poprawka 3
Francesca Barracciu

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę, że znak jakości dla 
produktów regionalnych ma istotne 
znaczenie dla terytoriów lokalnych i 
gospodarek obszarów wiejskich, gdyż, 
informując o pochodzeniu produktów i 
usług, wskazuje na ich powiązanie z 
konkretnym, jednym obszarem; uważa, że 
w dobie globalizacji gospodarek znak 
jakości dla produktów regionalnych może 
w istotny sposób służyć promowaniu 
regionalnej, terytorialnej i lokalnej 
tożsamości oraz przyczynić się do rozwoju 
regionalnego i regionalnych działań 
marketingowych, a także umożliwić 
poprawę konkurencyjności obszarów 
wiejskich;

1. zwraca uwagę, że znak jakości dla 
produktów regionalnych ma, w szczególny 
sposób, istotne znaczenie dla terytoriów 
lokalnych i gospodarek obszarów 
wiejskich, gdyż, informując o pochodzeniu 
produktów i usług, wskazuje na ich 
powiązanie z konkretnym obszarem; 
uważa, że w dobie globalizacji gospodarek 
znak jakości dla produktów regionalnych 
może w istotny sposób służyć promowaniu 
regionalnej, terytorialnej i lokalnej 
tożsamości oraz przyczynić się do rozwoju 
regionalnego i regionalnych działań 
marketingowych, a także umożliwić 
poprawę konkurencyjności obszarów 
wiejskich;

(Dla lepszego oddania znaczenia 
konkretności obszaru, wydaje się 
właściwsze podkreślenie geograficznego 
znaczenia znaku jakości.)

Or. it

Poprawka 4
Rosa Estaràs Ferragut
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę, że znak jakości dla 
produktów regionalnych ma istotne 
znaczenie dla terytoriów lokalnych i 
gospodarek obszarów wiejskich, gdyż, 
informując o pochodzeniu produktów i 
usług, wskazuje na ich powiązanie z 
konkretnym, jednym obszarem; uważa, że 
w dobie globalizacji gospodarek znak
jakości dla produktów regionalnych może
w istotny sposób służyć promowaniu 
regionalnej, terytorialnej i lokalnej 
tożsamości oraz przyczynić się do rozwoju 
regionalnego i regionalnych działań 
marketingowych, a także umożliwić 
poprawę konkurencyjności obszarów 
wiejskich;

1. zwraca uwagę, że istniejące w UE 
oznaczenia jakości dla produktów 
regionalnych mają istotne znaczenie dla 
terytoriów lokalnych i gospodarek 
obszarów wiejskich, gdyż, informując o 
pochodzeniu produktów i usług, wskazują
na ich powiązanie z konkretnym, jednym 
obszarem; uważa, że w dobie globalizacji 
gospodarek oznaczenia jakości mogą w 
istotny sposób służyć promowaniu 
regionalnej i lokalnej tożsamości oraz 
przyczynić się do poprawy
konkurencyjności obszarów wiejskich;

Or. es

Poprawka5
Justina Vitkauskaite Bernard

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę, że znak jakości dla 
produktów regionalnych ma istotne 
znaczenie dla terytoriów lokalnych i 
gospodarek obszarów wiejskich, gdyż, 
informując o pochodzeniu produktów i 
usług, wskazuje na ich powiązanie z 
konkretnym, jednym obszarem; uważa, że 
w dobie globalizacji gospodarek znak 
jakości dla produktów regionalnych może 
w istotny sposób służyć promowaniu 
regionalnej, terytorialnej i lokalnej 
tożsamości oraz przyczynić się do rozwoju 
regionalnego i regionalnych działań 
marketingowych, a także umożliwić 

1. zwraca uwagę, że znak jakości dla 
produktów regionalnych ma istotne 
znaczenie dla terytoriów lokalnych i 
gospodarek obszarów wiejskich, gdyż, 
informując o pochodzeniu produktów i 
usług, wskazuje na ich powiązanie z 
konkretnym, jednym obszarem oraz 
sprzyja produktywnemu regionalnemu 
rozwojowi gospodarczemu; uważa, że w 
dobie globalizacji gospodarek znak jakości 
dla produktów regionalnych może, jako 
potężne narzędzie, w istotny sposób służyć 
promowaniu regionalnej, terytorialnej i 
lokalnej tożsamości oraz przyczynić się do 
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poprawę konkurencyjności obszarów 
wiejskich;

rozwoju regionalnego, rozwoju drobnej 
przedsiębiorczości w społecznościach 
wiejskich i regionalnych działań 
marketingowych, a także umożliwić 
poprawę konkurencyjności obszarów 
wiejskich poprzez zwiększenie 
świadomości płynących z niej korzyści 
gospodarczych;

Or. en

Poprawka 6
Francesca Barracciu

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że znak powinien być 
nośnikiem istotnych informacji 
związanych z obszarem, z tradycjami, z 
historią i z jego charakterystyką. Znak 
pochodzenia regionalnego niezawierający 
określonych informacji nie jest sam w 
sobie bodźcem dla konsumpcji, ponieważ 
nie jest ani typowy, ani tradycyjny na 
konkretnym obszarze. Tradycyjne 
produkty z obszarów europejskich 
potrzebują jednak odpowiedniej promocji, 
żeby uniknąć niedokładnych oznaczeń 
pochodzenia produktów 
lokalnych/regionalnych, które mogłyby 
stworzyć niepotrzebną konkurencję dla 
tego samego produktu w różnych 
regionach i wywołać zamieszanie wśród 
konsumentów;
(Zbyt ogólny znak regionalny na 
nietradycyjnym produkcie z konkretnego 
regionu grozi wprowadzeniem w błąd 
konsumenta i myleniem produktów.)

Or. it
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Poprawka 7
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. jednocześnie popiera europejskie 
inicjatywy na rzecz wdrożenia oznaczeń 
produktów rolno-spożywczych 
pochodzących z obszarów ze 
specyficznymi utrudnieniami, takich jak 
tereny górskie lub wyspy; stwierdza, że dla 
wsparcia rozwoju tych obszarów 
niezbędne jest promowanie oznaczeń 
poprawiających konkurencyjność ich 
produktów;

Or. es

Poprawka 8
Francesca Barracciu

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wskazuje na przekrojowy charakter 
znaku jakości dla produktów regionalnych, 
który wspiera konkretne produkty rolne, a 
także rzemiosło i rękodzieło oraz 
konkretne procesy produkcyjne; jest 
przekonany, że markowe produkty 
regionalne mogą stanowić właściwe 
uzupełnienie dla innych usług 
świadczonych na obszarach wiejskich, np. 
w zakresie turystyki, zakwaterowania, 
gastronomii itd.; w tym kontekście 
podkreśla, że istotne jest zintegrowane i 
całościowe podejście do promowania 
markowych produktów regionalnych na 
poziomie lokalnym, regionalnym, 
krajowym i europejskim;

2. wskazuje na przekrojowy charakter 
znaku jakości dla produktów regionalnych, 
który wspiera konkretne produkty rolne, a 
także rzemiosło i rękodzieło oraz 
konkretne procesy produkcyjne; jest 
przekonany, że markowe produkty 
regionalne mogą stanowić nośniki dla 
innych usług świadczonych na obszarach 
wiejskich, np. w zakresie turystyki, 
zakwaterowania, gastronomii itd.; w tym 
kontekście podkreśla, że istotne jest 
zintegrowane i i całościowe podejście do 
promowania markowych produktów 
regionalnych;
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(Ważne jest podkreślenie czynności 
przenoszenia zainteresowania 
konsumenta z produktu na powiązane 
usługi: słowo „wektor” wydaje się lepiej 
wyrażać to pojęcie. Odniesienie do 
poziomu lokalnego, regionalnego i 
europejskiego wydawało się zbędne dla 
znaku już scharakteryzowanego jako 
europejski.)

Or. it

Poprawka 9
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wskazuje na przekrojowy charakter 
znaku jakości dla produktów 
regionalnych, który wspiera konkretne 
produkty rolne, a także rzemiosło i
rękodzieło oraz konkretne procesy 
produkcyjne; jest przekonany, że markowe
produkty regionalne mogą stanowić 
właściwe uzupełnienie dla innych usług 
świadczonych na obszarach wiejskich, np. 
w zakresie turystyki, zakwaterowania, 
gastronomii itd.; w tym kontekście 
podkreśla, że istotne jest zintegrowane i 
całościowe podejście do promowania 
markowych produktów regionalnych na 
poziomie lokalnym, regionalnym, 
krajowym i europejskim;

2. wskazuje na konieczność wspierania 
produktów rolno-spożywczych wysokiej
jakości, a także rzemiosła i rękodzieła oraz 
konkretnych procesów produkcyjnych; 
jest przekonany, że produkty oznaczone 
znakiem jakości mogą stanowić właściwe 
uzupełnienie dla innych usług 
świadczonych na obszarach wiejskich, np. 
w zakresie turystyki, zakwaterowania, 
gastronomii itd.;

Or. es

Poprawka 10
Justina Vitkauskaite Bernard

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. wskazuje na przekrojowy charakter 
znaku jakości dla produktów regionalnych, 
który wspiera konkretne produkty rolne, a 
także rzemiosło i rękodzieło oraz
konkretne procesy produkcyjne; jest 
przekonany, że markowe produkty 
regionalne mogą stanowić właściwe 
uzupełnienie dla innych usług 
świadczonych na obszarach wiejskich, np. 
w zakresie turystyki, zakwaterowania, 
gastronomii itd.; w tym kontekście 
podkreśla, że istotne jest zintegrowane i 
całościowe podejście do promowania 
markowych produktów regionalnych na 
poziomie lokalnym, regionalnym, 
krajowym i europejskim;

2. wskazuje na przekrojowy charakter 
znaku jakości dla produktów regionalnych, 
który wspiera konkretne produkty rolne, a 
także rzemiosło, rękodzieło, konkretne 
procesy produkcyjne oraz drobną 
przedsiębiorczość w społecznościach 
wiejskich; jest przekonany, że markowe 
produkty regionalne mogą stanowić 
właściwe uzupełnienie dla innych usług 
świadczonych na obszarach wiejskich, np. 
w zakresie turystyki, zakwaterowania, 
gastronomii itd.; w tym kontekście 
podkreśla, że istotne jest zintegrowane i 
całościowe podejście do promowania 
markowych produktów regionalnych oraz 
ich wdrażania na poziomie lokalnym, 
regionalnym, krajowym i europejskim;

Or. en

Poprawka 11
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 2 – akapit pierwszy (nowy)

Projekt opinii Poprawka

podkreśla użyteczność współpracy między 
różnymi markami promującymi jakość 
regionalną, opartej na interakcji między 
wspólnymi zasobami różnych znaków 
terytorialnych, i synergie między 
sąsiadującymi markami regionalnymi;

Or. fr

Poprawka 12
Francesca Barracciu
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Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zachęca lokalne grupy działania, w 
ramach programu Leader +, do sprzyjania 
tworzeniu się współpracy między 
lokalnymi i regionalnymi producentami, 
dostawcami usług i instytucjami 
kulturalnymi, takimi jak uniwersytety, 
muzea i centra badań naukowych, aby 
umożliwić syntezę aspektów kulturowych i 
historycznych obszaru w znaku 
regionalnym mogącym stworzyć trwały
związek między kształceniem, badaniami i 
produkcją, tworząc w ten sposób także 
miejsca pracy zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju;
(Wyróżnia się tutaj program Leader+ i 
lokalne grupy działania jako jednostki 
odniesienia dla tworzenia znaków, 
kształtując partnerstwo między 
producentami, instytucjami kulturalnymi i 
dostawcami usług. Umożliwiając w ten 
sposób wyjście od poziomu lokalnego, 
przybliżając znak do producentów i 
konsumentów.)

Or. it

Poprawka 13
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że w chwili obecnej Unia 
Europejska ma najwyższe na świecie 
standardy sanitarne i środowiskowe w 
zakresie rolno-spożywczym, dlatego 
uznaje za konieczne udzielenie bardziej 
zdecydowanego wsparcia dla 
wprowadzenia na rynek nazw 
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pochodzenia i oznaczeń geograficznych, 
aby podnieść ich znaczenie w Unii 
Europejskiej i poza nią;

Or. es

Poprawka 14
Francesca Barracciu

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. jest zdania, że znak jakości dla 
produktów regionalnych oparty na 
terytorialnym podejściu oddolnym wspiera 
synergie pomiędzy różnymi lokalnymi 
podmiotami gospodarczymi i 
organizacjami społeczno-zawodowymi, 
dzięki czemu ulepszają one swoje produkty 
i usługi oraz wdrażają procesy bardziej 
przyjazne środowisku;

3. jest zdania, że znak jakości dla 
produktów regionalnych oparty na 
terytorialnym podejściu oddolnym wspiera 
współpracę pomiędzy różnymi lokalnymi 
podmiotami gospodarczymi i 
organizacjami społeczno-zawodowymi: co 
mogłoby ulepszyć ich produkty i usługi 
poprzez wdrażanie procesów bardziej 
przyjaznych środowisku;

(Wydaje się tutaj właściwe przypomnienie 
konieczności czynnego zaangażowania 
podmiotów biorących udział w tworzeniu 
nowej współpracy, a nie tylko 
wykorzystywanie już istniejących synergii; 
ponadto, dobrze jest przypomnieć, że
możliwe jest ulepszanie produktów, ale nie 
jest to oczywisty wynik procesu.)

Or. it

Poprawka 15
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. jest zdania, że znak jakości dla 
produktów regionalnych oparty na 

3. jest zdania, że należy promować
synergie pomiędzy różnymi lokalnymi 
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terytorialnym podejściu oddolnym wspiera
synergie pomiędzy różnymi lokalnymi 
podmiotami gospodarczymi i 
organizacjami społeczno-zawodowymi, 
dzięki czemu ulepszają one swoje produkty 
i usługi oraz wdrażają procesy bardziej 
przyjazne środowisku;

podmiotami gospodarczymi i 
organizacjami społeczno-zawodowymi, 
aby ulepszać produkty i usługi oraz – w 
razie potrzeby – wzmacniać ochronę 
środowiska;

Or. es

Poprawka 16
Martina Anderson

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. jest zdania, że znak jakości dla 
produktów regionalnych oparty na 
terytorialnym podejściu oddolnym wspiera 
synergie pomiędzy różnymi lokalnymi 
podmiotami gospodarczymi i 
organizacjami społeczno-zawodowymi, 
dzięki czemu ulepszają one swoje produkty 
i usługi oraz wdrażają procesy bardziej 
przyjazne środowisku;

3. jest zdania, że znak jakości dla 
produktów regionalnych oparty na 
terytorialnym podejściu oddolnym wspiera 
synergie pomiędzy różnymi lokalnymi 
podmiotami gospodarczymi i 
organizacjami społeczno-zawodowymi, 
dzięki czemu ulepszają one swoje produkty 
i usługi oraz wdrażają procesy bardziej 
przyjazne środowisku; podkreśla, że 
poszanowanie praw pracowników oraz 
uwzględnianie oddziaływania na 
środowisko stanowią szczególnie istotne 
aspekty kryterium jakościowego;

Or. en

Poprawka 17
Justina Vitkauskaite Bernard

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. jest zdania, że znak jakości dla 
produktów regionalnych oparty na 

3. jest zdania, że znak jakości dla 
produktów regionalnych oparty na 
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terytorialnym podejściu oddolnym wspiera 
synergie pomiędzy różnymi lokalnymi 
podmiotami gospodarczymi i 
organizacjami społeczno-zawodowymi, 
dzięki czemu ulepszają one swoje produkty 
i usługi oraz wdrażają procesy bardziej 
przyjazne środowisku;

terytorialnym podejściu oddolnym wspiera 
synergie i sieci pomiędzy różnymi 
lokalnymi podmiotami gospodarczymi i 
organizacjami społeczno-zawodowymi, 
dzięki czemu rozwijają i ulepszają one 
swoje produkty i usługi oraz wdrażają 
procesy bardziej przyjazne środowisku;

Or. en

Poprawka 18
Francesca Barracciu

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca jednak uwagę, że pojęcie 
znaku regionalnego musi zostać wyraźnie 
zdefiniowane; podkreśla w tym kontekście 
pozytywne doświadczenie już istniejących 
znaków jakości (ChNP, DOC, ChOG); 
dlatego konieczne są skoordynowane 
strategie, aby uniknąć powielania i 
nakładania się;
(Ważne jest podkreślenie, że nie dąży się 
tutaj do eliminowania czy komplikowania 
dawnych ram znaków, natomiast zamierza 
się zagospodarować całkowicie nowy 
obszar: jakość regionalna niekoniecznie 
jest powiązana z istniejącymi już 
definicjami.)

Or. it

Poprawka 19
Francesca Barracciu

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. zachęca państwa członkowskie i 
jednostki szczebla niższego niż krajowy, 
by w należyty sposób uwzględniały znak 
jakości dla produktów regionalnych oraz 
rolę, jaką znak ten pełni na obszarach 
wiejskich, przez włączenie go do lokalnych 
i regionalnych strategii rozwoju;

4. zachęca państwa członkowskie i 
jednostki szczebla niższego niż krajowy, 
by w należyty sposób uwzględniały znak 
jakości dla produktów regionalnych oraz 
rolę, jaką znak ten pełni na obszarach 
wiejskich, przez włączenie go do lokalnych 
i regionalnych strategii rozwoju; podkreśla
jednak, że przy tworzeniu regionalnego 
znaku jakości powinno się stosować 
wspólne podejście, w oparciu o wspólne 
ramy, które powinny być określone na 
poziomie UE, oparte na wspólnych 
ramach do zdefiniowania na poziomie 
UE;
(Bez wytycznych wspólnego projektu na 
poziomie europejskim, w celu zapewnienia 
jednorodnego wdrażania przepisów nie 
mógłby istnieć żaden nowy system znaków 
pozbawiony nieścisłości i 
niewprowadzający zamieszania.)

Or. it

Poprawka 20
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zachęca państwa członkowskie i 
jednostki szczebla niższego niż krajowy, 
by w należyty sposób uwzględniały znak
jakości dla produktów regionalnych oraz 
rolę, jaką znak ten pełni na obszarach 
wiejskich, przez włączenie go do lokalnych 
i regionalnych strategii rozwoju;

4. zachęca państwa członkowskie i 
jednostki szczebla niższego niż krajowy, 
by w należyty sposób uwzględniały 
oznaczenia jakości oraz rolę, jaką 
oznaczenia te odgrywają na obszarach 
wiejskich, przez włączenie ich do 
lokalnych i regionalnych strategii rozwoju;

Or. es
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Poprawka 21
Justina Vitkauskaite Bernard

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zachęca państwa członkowskie i 
jednostki szczebla niższego niż krajowy, 
by w należyty sposób uwzględniały znak 
jakości dla produktów regionalnych oraz 
rolę, jaką znak ten pełni na obszarach 
wiejskich, przez włączenie go do lokalnych 
i regionalnych strategii rozwoju;

4. zachęca państwa członkowskie i 
jednostki szczebla niższego niż krajowy, 
by w należyty sposób uwzględniały znak 
jakości dla produktów regionalnych oraz 
rolę, jaką znak ten pełni na obszarach 
wiejskich, przez włączenie go do lokalnych 
i regionalnych strategii rozwoju; zachęca 
do ułatwiania działalności regionalnym 
sektorom twórczym, co może prowadzić do 
powstawania nowych produktów 
kulturalnych jako części procesu 
tworzenia pozytywnego wizerunku danego 
miejsca;

Or. en

Poprawka 22
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest zdania, że marki regionalne, aby 
osiągnąć sukces, potrzebują minimalnej 
niezbędnej ilości producentów i środków 
finansowych oraz że powinny w związku z 
tym otrzymać większe wsparcie z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych; zachęca państwa 
członkowskie i inne właściwe organy do
zapewnienia stosownego wsparcia w 
dokumentach dotyczących następnego 
okresu programowania 2014–2020;

5. jest zdania, że oznaczenia jakości 
potrzebują większego wsparcia Unii 
Europejskiej dla rozwoju strategii 
marketingowych, dzięki którym zwiększy 
się ich obecność na rynkach europejskich 
i krajów trzecich; zachęca państwa 
członkowskie do uwzględnienia znaczenia 
tych produktów w dynamizacji gospodarek 
wiejskich przy opracowywaniu 
programów na lata 2014–2020;

Or. es



PE519.752v01-00 16/21 AM\1004422PL.doc

PL

Poprawka 23
Francesca Barracciu

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest zdania, że marki regionalne, aby 
osiągnąć sukces, potrzebują minimalnej 
niezbędnej ilości producentów i środków 
finansowych oraz że powinny w związku z 
tym otrzymać większe wsparcie z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych; zachęca państwa 
członkowskie i inne właściwe organy do 
zapewnienia stosownego wsparcia w 
dokumentach dotyczących następnego 
okresu programowania 2014–2020;

5. jest zdania, że marki regionalne, aby 
osiągnąć sukces, potrzebują minimalnej 
niezbędnej ilości producentów i środków 
finansowych oraz że powinny w związku z 
tym otrzymać odpowiednie wsparcie z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych; zachęca państwa 
członkowskie i inne właściwe organy do 
zapewnienia stosownego wsparcia w 
dokumentach dotyczących następnego 
okresu programowania 2014–2020;

(Wsparcie finansowe dla nowego systemu 
znaków musi być dostosowane do 
konieczności inwestowania w 
przedmiotowych sektorach i nie może 
ograniczać się do symbolicznego 
wsparcia, lecz musi zostać oparte na 
projekcie zaangażowanych podmiotów.)

Or. it

Poprawka 24
Martina Anderson

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest zdania, że marki regionalne, aby 
osiągnąć sukces, potrzebują minimalnej 
niezbędnej ilości producentów i środków 
finansowych oraz że powinny w związku z 
tym otrzymać większe wsparcie z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych; zachęca państwa 

5. jest zdania, że marki regionalne, aby 
osiągnąć sukces, potrzebują minimalnej 
niezbędnej ilości producentów i środków 
finansowych oraz że powinny w związku z 
tym otrzymać większe wsparcie z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych; zachęca państwa 
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członkowskie i inne właściwe organy do 
zapewnienia stosownego wsparcia w 
dokumentach dotyczących następnego 
okresu programowania 2014–2020;

członkowskie i inne właściwe organy do 
zapewnienia stosownego wsparcia w 
dokumentach dotyczących następnego 
okresu programowania 2014–2020; 
zwłaszcza w kontekście programów 
współpracy transgranicznej należy 
uwzględnić, że niektóre terytoria mogą 
leżeć na obszarach przygranicznych;

Or. en

Poprawka 25
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca się do Komisji o dokonanie 
oceny dodatkowych środków na obronę 
towarów pod markami regionalnymi przed 
produktami, które imitują produkty 
regionalne poprzez opakowanie, w którym 
wykorzystuje się między innymi 
regionalne lub krajowe barwy lub nazwy 
brzmiące regionalnie;

Or. en

Poprawka 26
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę, że, aby uzyskiwanie 
finansowania z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych było 
udane, konieczne jest zapewnienie 
możliwie jak największej prostoty i 
jasności odpowiednich procedur 

6. zwraca uwagę, że, aby uzyskiwanie 
finansowania z funduszy wspólnotowych
było udane, konieczne jest zapewnienie 
możliwie jak największej prostoty i 
jasności odpowiednich procedur 
administracyjnych dla beneficjentów;
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administracyjnych dla beneficjentów;

Or. es

Poprawka 27
Justina Vitkauskaite Bernard

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę, że, aby uzyskiwanie 
finansowania z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych było 
udane, konieczne jest zapewnienie 
możliwie jak największej prostoty i 
jasności odpowiednich procedur 
administracyjnych dla beneficjentów;

6. zwraca uwagę, że, aby uzyskiwanie 
finansowania z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych było 
udane, konieczne jest zapewnienie 
możliwie jak największej prostoty, 
spójności i jasności odpowiednich 
procedur administracyjnych dla 
beneficjentów;

Or. en

Poprawka 28
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. jest przekonany, że dla zwiększania 
skuteczności znaku jakości dla produktów 
regionalnych istotne są wymiana 
poglądów, tworzenie sieci i partnerstw; 
uznaje rolę organów przedstawicielskich, 
takich jak stowarzyszenia, na szczeblu 
regionalnym, krajowym i europejskim, 
które propagują marki regionalne i 
zwiększają ich widoczność; wzywa do 
zwracania większej uwagi na inicjatywy 
dotyczące marek regionalnych jako 
ewentualnego wspólnego zagadnienia w 
ramach europejskiej współpracy 

7. jest przekonany, że dla zwiększania 
skuteczności znaku jakości dla produktów 
regionalnych istotne są wymiana 
poglądów, tworzenie sieci, partnerstw, a 
także dziedzictwo historyczne, kulturowe i 
symboliczne danego terytorium; uznaje 
rolę organów przedstawicielskich, takich 
jak stowarzyszenia, na szczeblu 
regionalnym, krajowym i europejskim, 
które propagują marki regionalne i 
zwiększają ich widoczność; wzywa do 
zwracania większej uwagi na inicjatywy 
dotyczące marek regionalnych jako 
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terytorialnej i europejskich inicjatyw 
finansowych.

ewentualnego wspólnego zagadnienia w 
ramach europejskiej współpracy 
terytorialnej i europejskich inicjatyw 
finansowych.

Or. fr

Poprawka 29
Francesca Barracciu

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. jest przekonany, że dla zwiększania 
skuteczności znaku jakości dla produktów 
regionalnych istotne są wymiana 
poglądów, tworzenie sieci i partnerstw; 
uznaje rolę organów przedstawicielskich, 
takich jak stowarzyszenia, na szczeblu 
regionalnym, krajowym i europejskim, 
które propagują marki regionalne i 
zwiększają ich widoczność; wzywa do 
zwracania większej uwagi na inicjatywy 
dotyczące marek regionalnych jako 
ewentualnego wspólnego zagadnienia w 
ramach europejskiej współpracy 
terytorialnej i europejskich inicjatyw 
finansowych.

7. jest przekonany, że dla zwiększania 
skuteczności znaku jakości dla produktów 
regionalnych, tradycyjnych istotne są 
wymiana poglądów, tworzenie sieci i 
partnerstw; uznaje rolę organów 
przedstawicielskich, takich jak 
stowarzyszenia, na szczeblu lokalnym, 
regionalnym, krajowym i europejskim, 
które propagują marki regionalne i 
zwiększają ich widoczność; wzywa do 
zwracania odpowiedniej uwagi na 
inicjatywy dotyczące marek regionalnych 
w ramach kontekstu europejskiej 
współpracy terytorialnej.

(Zostaje tutaj podkreślone znaczenie 
pojęcia tradycji związanej z produktem, 
bez której otrzymuje się produkt bez 
określonych właściwości oraz znaczenia
lokalnego wymiaru współpracy koniecznej 
do promowania znaku.)

Or. it

Poprawka 30
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. jest przekonany, że dla zwiększania 
skuteczności znaku jakości dla produktów 
regionalnych istotne są wymiana 
poglądów, tworzenie sieci i partnerstw;
uznaje rolę organów przedstawicielskich, 
takich jak stowarzyszenia, na szczeblu 
regionalnym, krajowym i europejskim, 
które propagują marki regionalne i 
zwiększają ich widoczność; wzywa do 
zwracania większej uwagi na inicjatywy 
dotyczące marek regionalnych jako 
ewentualnego wspólnego zagadnienia w 
ramach europejskiej współpracy 
terytorialnej i europejskich inicjatyw 
finansowych.

7. uznaje rolę organów przedstawicielskich 
na szczeblu regionalnym, krajowym i 
europejskim, które propagują oznaczenia 
jakości i zwiększają ich widoczność.

Or. es

Poprawka 31
Justina Vitkauskaite Bernard

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. jest przekonany, że dla zwiększania 
skuteczności znaku jakości dla produktów 
regionalnych istotne są wymiana 
poglądów, tworzenie sieci i partnerstw; 
uznaje rolę organów przedstawicielskich, 
takich jak stowarzyszenia, na szczeblu 
regionalnym, krajowym i europejskim, 
które propagują marki regionalne i 
zwiększają ich widoczność; wzywa do 
zwracania większej uwagi na inicjatywy 
dotyczące marek regionalnych jako 
ewentualnego wspólnego zagadnienia w 
ramach europejskiej współpracy 
terytorialnej i europejskich inicjatyw 
finansowych.

7. jest przekonany, że dla zwiększania 
skuteczności znaku jakości dla produktów 
regionalnych istotne są wymiana 
poglądów, tworzenie sieci i partnerstw; 
uznaje rolę organów przedstawicielskich, 
takich jak stowarzyszenia, na szczeblu 
regionalnym, krajowym i europejskim, 
które propagują marki regionalne i 
zwiększają oraz poprawiają rosnącą 
widoczność ich regionu; wzywa do 
zwracania większej uwagi na inicjatywy 
dotyczące marek regionalnych jako 
ewentualnego wspólnego zagadnienia w 
ramach europejskiej współpracy 
terytorialnej i europejskich inicjatyw 
finansowych oraz jako narzędzia 
stanowiącego inwestycję w 
długoterminową witalność 
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konkurencyjności regionu.

Or. en


