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Amendamentul 1
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că marca de calitate regională 
este importantă pentru teritoriile locale și 
economiile rurale, întrucât evidențiază 
legătura cu un teritoriu specific și 
excepțional în ceea ce privește originea 
produselor și a serviciilor; consideră că în 
epoca economiilor globalizate, mărcile de 
calitate regională pot fi promotori 
importanți ai identității regionale, 
teritoriale și locale și pot contribui, de 
asemenea, la dezvoltarea regională și la 
marketingul teritorial și la îmbunătățirea 
competitivității zonelor rurale;

1. subliniază că marca de calitate regională 
este importantă pentru teritoriile locale și 
economiile rurale, întrucât evidențiază 
legătura cu un teritoriu specific și 
excepțional în ceea ce privește originea 
produselor și a serviciilor; consideră că în 
epoca economiilor globalizate, mărcile de 
calitate regională pot fi promotori 
importanți ai identității regionale, 
teritoriale și locale și pot contribui, de 
asemenea, la dezvoltarea regională și la 
marketingul teritorial și la îmbunătățirea 
competitivității și a atractivității zonelor 
rurale;

Or. fr

Amendamentul 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că marca de calitate regională 
este importantă pentru teritoriile locale și 
economiile rurale, întrucât evidențiază 
legătura cu un teritoriu specific și 
excepțional în ceea ce privește originea 
produselor și a serviciilor; consideră că în 
epoca economiilor globalizate, mărcile de 
calitate regională pot fi promotori 
importanți ai identității regionale, 
teritoriale și locale și pot contribui, de 
asemenea, la dezvoltarea regională și la 

1. subliniază că marca de calitate regională 
este importantă pentru teritoriile locale și 
economiile rurale, întrucât evidențiază 
legătura cu un teritoriu specific și 
excepțional în ceea ce privește originea
produselor și a serviciilor; consideră că în 
epoca economiilor globalizate, mărcile de 
calitate regională pot fi promotori 
importanți ai identității regionale, 
teritoriale și locale și pot contribui, de 
asemenea, la păstrarea, transmiterea și 
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marketingul teritorial și la îmbunătățirea 
competitivității zonelor rurale;

promovarea tradițiilor locale și regionale, 
la dezvoltarea regională și la marketingul 
teritorial și la îmbunătățirea competitivității 
zonelor rurale;

Or. ro

Amendamentul 3
Francesca Barracciu

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că marca de calitate regională 
este importantă pentru teritoriile locale și 
economiile rurale, întrucât evidențiază 
legătura cu un teritoriu specific și 
excepțional în ceea ce privește originea 
produselor și a serviciilor; consideră că în 
epoca economiilor globalizate, mărcile de 
calitate regională pot fi promotori 
importanți ai identității regionale, 
teritoriale și locale și pot contribui, de 
asemenea, la dezvoltarea regională și la 
marketingul teritorial și la îmbunătățirea 
competitivității zonelor rurale; 

1. subliniază că marca de calitate regională 
este importantă, în mod deosebit, pentru 
teritoriile locale și economiile rurale, 
întrucât evidențiază legătura cu un teritoriu 
specific în ceea ce privește originea 
produselor și a serviciilor; consideră că în 
epoca economiilor globalizate, mărcile de 
calitate regională pot fi promotori 
importanți ai identității regionale, 
teritoriale și locale și pot contribui, de 
asemenea, la dezvoltarea regională și la 
marketingul teritorial și la îmbunătățirea 
competitivității zonelor rurale; 

(Subliniază importanța mărcii de calitate 
ca concept geografic în vederea unei 
redări mai adecvate a importanței 
legăturilor specifice cu teritoriile locale.)

Or. it

Amendamentul 4
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că marca de calitate 1. subliniază că denumirile de calitate 



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

RO

regională este importantă pentru teritoriile 
locale și economiile rurale, întrucât 
evidențiază legătura cu un teritoriu specific 
și excepțional în ceea ce privește originea 
produselor și a serviciilor; consideră că în 
epoca economiilor globalizate, mărcile de 
calitate regională pot fi promotori 
importanți ai identității regionale, 
teritoriale și locale și pot contribui, de 
asemenea, la dezvoltarea regională și la 
marketingul teritorial și la îmbunătățirea 
competitivității zonelor rurale;

existente în UE sunt importante pentru 
teritoriile locale și economiile rurale, 
întrucât evidențiază legătura cu un teritoriu 
specific și excepțional în ceea ce privește 
originea produselor și a serviciilor; 
consideră că în epoca economiilor 
globalizate, denumirile de calitate pot fi 
promotori importanți ai identității regionale 
și locale și pot contribui, de asemenea, la 
îmbunătățirea competitivității zonelor 
rurale;

Or. es

Amendamentul 5
Justina Vitkauskaite Bernard

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că marca de calitate regională 
este importantă pentru teritoriile locale și 
economiile rurale, întrucât evidențiază 
legătura cu un teritoriu specific și 
excepțional în ceea ce privește originea
produselor și a serviciilor; consideră că în 
epoca economiilor globalizate, mărcile de 
calitate regională pot fi promotori 
importanți ai identității regionale, 
teritoriale și locale și pot contribui, de 
asemenea, la dezvoltarea regională și la 
marketingul teritorial și la îmbunătățirea 
competitivității zonelor rurale;

1. subliniază că marca de calitate regională 
este importantă pentru teritoriile locale și 
economiile rurale, întrucât evidențiază 
legătura cu un teritoriu specific și 
excepțional în ceea ce privește originea 
produselor și a serviciilor și stimulează 
dezvoltarea economică productivă 
regională; consideră că în epoca 
economiilor globalizate, mărcile de calitate 
regională pot fi promotori importanți și 
instrumente solide ale identității regionale,
teritoriale și locale și pot contribui, de 
asemenea, la dezvoltarea regională, la 
dezvoltarea întreprinderilor mici din 
comunitățile rurale, la marketingul 
teritorial și la îmbunătățirea competitivității 
zonelor rurale prin creșterea gradului de 
sensibilizare pentru beneficiile 
economice;

Or. en
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Amendamentul 6
Francesca Barracciu

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că o marcă de 
calitate ar trebui să conțină informații 
esențiale referitoare la teritoriul în cauză, 
tradițiile sale, la istoria acestuia și 
caracteristicile specifice. O marcă 
generică de proveniență regională a unui 
produs nu va promova în sine consumul 
acestuia, întrucât nu arată că produsul 
este tipic sau tradițional într-un anumit 
teritoriu. Produsele tradiționale din 
teritoriile europene ar trebui totuși 
promovate în mod corespunzător, pentru 
a evita indicări neclare ale originii
produselor locale/regionale, care ar putea 
genera concurență inutilă cu privire la 
același produs între regiuni diferite și ar 
putea crea confuzie în rândul 
consumatorilor;
(O marcă regională vagă aplicată pe 
produse netradiționale provenite din 
regiuni specifice este de natură să cauzeze 
confuzie pentru consumatori și să creeze 
o suprapunere între produse.)

Or. it

Amendamentul 7
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. sprijină, totodată, inițiativele adoptate 
la nivel european privind lansarea de 
denumiri pentru produse agroalimentare 
care provin din zone ce se confruntă cu 
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dificultăți specifice, precum zonele 
montane și insulare; consideră că, pentru 
a contribui la dezvoltarea acestor zone, 
este necesară promovarea unor denumiri 
care să îmbunătățească competitivitatea 
produselor;

Or. es

Amendamentul 8
Francesca Barracciu

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază caracterul transversal al 
mărcilor de calitate regională care sprijină 
anumite produse agricole, precum și 
activități de artizanat și meșteșuguri și 
procese de producție specifice; consideră 
că produsele de marcă regională pot însoți 
cu succes alte servicii furnizate în mediul 
rural, cum ar fi turismul, cazarea, serviciile 
de catering etc.; subliniază, în acest sens, 
că este esențială o abordare integrată și 
holistică a promovării produselor de marcă 
regională la nivel local, regional, național 
și european;

2. subliniază caracterul transversal al 
mărcilor de calitate regională care sprijină 
anumite produse agricole, precum și 
activități de artizanat și meșteșuguri și 
procese de producție specifice; consideră 
că produsele de marcă regională pot fi 
vectori pentru alte servicii furnizate în 
mediul rural, cum ar fi turismul, cazarea, 
serviciile de catering etc.; subliniază, în 
acest sens, că este esențială o abordare 
integrată și holistică a promovării 
produselor de marcă regională;

(Este important să se evidențieze acțiunea 
de transferare a interesului 
consumatorului de la produs la serviciile 
conexe: cuvântul „vector” pare să 
exprime mai bine acest concept. Referirea 
la nivelul local, regional, național și 
european este redundantă pentru o marcă 
care a fost definită deja ca fiind 
europeană.)

Or. it
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Amendamentul 9
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază caracterul transversal al 
mărcilor de calitate regională care 
sprijină anumite produse agricole, precum 
și activități de artizanat și meșteșuguri și 
procese de producție specifice; consideră 
că produsele de marcă regională pot însoți 
cu succes alte servicii furnizate în mediul 
rural, cum ar fi turismul, cazarea, serviciile 
de catering etc.; subliniază, în acest sens, 
că este esențială o abordare integrată și 
holistică a promovării produselor de 
marcă regională la nivel local, regional, 
național și european;

2. subliniază necesitatea sprijinirii 
produselor agroalimentare de calitate, 
precum și a activităților de artizanat și 
meșteșuguri și a proceselor de producție 
specifice; consideră că produsele cu 
denumiri de calitate pot însoți cu succes 
alte servicii furnizate în mediul rural, cum 
ar fi turismul, cazarea, serviciile de 
catering etc.;

Or. es

Amendamentul 10
Justina Vitkauskaite Bernard

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază caracterul transversal al 
mărcilor de calitate regională care sprijină 
anumite produse agricole, precum și 
activități de artizanat și meșteșuguri și 
procese de producție specifice; consideră 
că produsele de marcă regională pot însoți 
cu succes alte servicii furnizate în mediul 
rural, cum ar fi turismul, cazarea, serviciile 
de catering etc.; subliniază, în acest sens, 
că este esențială o abordare integrată și 
holistică a promovării produselor de marcă 
regională la nivel local, regional, național 
și european;

2. subliniază caracterul transversal al 
mărcilor de calitate regională care sprijină 
anumite produse agricole, precum și 
activități de artizanat și meșteșuguri și 
procese de producție specifice și 
întreprinderile mici din comunitățile 
rurale; consideră că produsele de marcă 
regională pot însoți cu succes alte servicii 
furnizate în mediul rural, cum ar fi 
turismul, cazarea, serviciile de catering 
etc.; subliniază, în acest sens, că este 
esențială o abordare integrată și holistică a 
promovării și a implementării produselor 
de marcă regională la nivel local, regional, 



AM\1004422RO.doc 9/20 PE519.752v01-00

RO

național și european;

Or. en

Amendamentul 11
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 2 – subpunctul 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

subliniază utilitatea unei cooperări între 
diferitele mărci de calitate regională, 
bazată pe interacțiunile dintre resursele 
comune ale mai multor mărci teritoriale și 
pe sinergiile dintre mărcile regionale 
limitrofe;

Or. fr

Amendamentul 12
Francesca Barracciu

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Grupurile de Acțiune Locale, în 
cadrul Programului Leader +, să 
promoveze crearea unor rețele de 
cooperare între producători locali și 
regionali, furnizorii de servicii și instituții 
culturale precum universitățile, muzee și 
centre de cercetare, pentru a permite ca 
aspectele culturale și istorice ale 
teritoriului să fie sintetizate într-o marcă 
regională care să poată crea o legătură 
durabilă între formare, cercetare și 
producție, creând astfel și locuri de 
muncă durabile;
(Se evidențiază aici programul Leader+ și 
Grupurile de Acțiune Locală ca entități de 
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referință pentru crearea mărcilor 
regionale, prin formarea de parteneriate 
între producători, instituții culturale și 
furnizori de servicii. Acest lucru va 
permite facilitarea unei abordări locale, 
prin apropierea mărcii de producători și 
de consumatori.)

Or. it

Amendamentul 13
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază faptul că, în prezent, 
Uniunea Europeană dispune de cele mai 
bune standarde sanitare și de mediu din 
întreaga lume în domeniul produselor 
agroalimentare, motiv pentru care 
consideră că este necesar să se sprijine 
într-o manieră mai fermă îmbunătățirea 
comercializării denumirilor de origine și a 
indicațiilor geografice, în vederea 
revigorării imaginii acestora atât în 
interiorul, cât și în afara frontierelor 
Uniunii Europene;

Or. es

Amendamentul 14
Francesca Barracciu

Proiectul de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că marca de calitate regională 
bazată pe o abordare teritorială ascendentă 
promovează sinergii între diverșii actori 

3. consideră că marca de calitate regională 
bazată pe o abordare teritorială ascendentă 
promovează cooperarea între diverșii 
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economici locali și organizațiile 
socioprofesionale locale, datorită cărora 
aceștia își îmbunătățesc produsele și 
serviciile și introduc proceduri care 
respectă mediul;

actori economici locali și organizațiile 
socioprofesionale locale: aceasta ar putea 
conduce la îmbunătățirea produselor și 
serviciilor și introducerea unor proceduri 
care respectă mediul;

(Pare oportun să se amintească 
necesitatea unei angajări active a 
actorilor implicați pentru a crea o nouă 
cooperare, iar nu doar pentru a exploata 
sinergiile deja existente; de altfel, merită 
să se amintească faptul că produsele pot fi 
îmbunătățite, dar că acest lucru nu este o 
consecință logică a procesului.)

Or. it

Amendamentul 15
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că marca de calitate regională 
bazată pe o abordare teritorială 
ascendentă promovează sinergii între 
diverșii actori economici locali și 
organizațiile socioprofesionale, datorită 
cărora aceștia își îmbunătățesc produsele 
și serviciile și introduc proceduri care 
respectă mediul;

3. consideră că este necesară promovarea 
unor sinergii între diverșii actori 
economici locali și organizațiile 
socioprofesionale, în vederea 
îmbunătățirii produselor și serviciilor și, 
dacă este cazul, a consolidării protecției 
mediului înconjurător;

Or. es

Amendamentul 16
Martina Anderson

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că marca de calitate regională 3. consideră că marca de calitate regională 
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bazată pe o abordare teritorială ascendentă 
promovează sinergii între diverșii actori 
economici locali și organizațiile 
socioprofesionale, datorită cărora aceștia 
își îmbunătățesc produsele și serviciile și 
introduc proceduri care respectă mediul;

bazată pe o abordare teritorială ascendentă 
promovează sinergii între diverșii actori 
economici locali și organizațiile 
socioprofesionale, datorită cărora aceștia 
își îmbunătățesc produsele și serviciile și 
introduc proceduri care respectă mediul; 
insistă asupra faptului că respectarea 
drepturilor lucrătorilor și luarea în 
considerare a impactului asupra mediului 
sunt aspecte de o importanță specifică 
pentru îndeplinirea criteriului de calitate;

Or. en

Amendamentul 17
Justina Vitkauskaite Bernard

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că marca de calitate regională 
bazată pe o abordare teritorială ascendentă 
promovează sinergii între diverșii actori 
economici locali și organizațiile 
socioprofesionale, datorită cărora aceștia 
își îmbunătățesc produsele și serviciile și 
introduc proceduri care respectă mediul;

3. consideră că marca de calitate regională 
bazată pe o abordare teritorială ascendentă 
promovează sinergii și conexiuni între 
diverșii actori economici locali și 
organizațiile socioprofesionale, datorită 
cărora aceștia dezvoltă produse, își 
îmbunătățesc produsele și serviciile și 
introduc proceduri care respectă mediul;

Or. en

Amendamentul 18
Francesca Barracciu

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a . subliniază însă modul în care ar 
trebui definit în mod clar conceptul de 
marcă regională; evidențiază în acest 
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context experiența pozitivă a mărcilor de 
calitate deja existente (DOP, DOC, IGP); 
prin urmare, consideră că sunt necesare 
strategii coordonate pentru a evita 
duplicatele și suprapunerile;
(Este important să se sublinieze faptul că 
ideea aici nu este să se încerce eliminarea 
sau complicarea vechiului cadru al 
mărcilor de calitate, ci că se dorește, din 
contră, acoperirea unui teren complet 
nou: acela al aspectelor de calitate 
regională care nu au neapărat legătură 
cu definițiile deja existente.)

Or. it

Amendamentul 19
Francesca Barracciu

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită statele membre și entitățile 
subnaționale să țină seama în mod 
corespunzător de mărcile de calitate 
regională și de rolul pe care acestea îl joacă 
în zonele rurale prin includerea lor în 
strategiile de dezvoltare locale și regionale;

4. invită statele membre și entitățile 
subnaționale să țină seama în mod 
corespunzător de mărcile de calitate 
regională și de rolul pe care acestea îl joacă 
în zonele rurale prin includerea lor în 
strategiile de dezvoltare locale și regionale; 
subliniază totuși faptul că la crearea unei 
mărci regionale de calitate ar trebui să se 
urmeze o abordare comună partajată, 
bazată pe un cadru comun care urmează 
să fie definit la nivelul UE în ansamblu;
(Niciun sistem nou de mărci nu poate 
exista fără ca acest lucru să nu creeze 
confuzii și neclarități, în lipsa adoptării 
unui proiect comun la nivel european, 
pentru a asigura punerea uniformă în 
aplicare a normelor.)

Or. it
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Amendamentul 20
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită statele membre și entitățile 
subnaționale să țină seama în mod 
corespunzător de mărcile de calitate 
regională și de rolul pe care acestea îl 
joacă în zonele rurale prin includerea lor în 
strategiile de dezvoltare locale și regionale;

4. invită statele membre și entitățile 
subnaționale să țină seama în mod 
corespunzător de denumirile de calitate și 
de rolul pe care acestea îl joacă în zonele 
rurale prin includerea lor în strategiile de 
dezvoltare locale și regionale;

Or. es

Amendamentul 21
Justina Vitkauskaite Bernard

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită statele membre și entitățile 
subnaționale să țină seama în mod 
corespunzător de mărcile de calitate 
regională și de rolul pe care acestea îl joacă 
în zonele rurale prin includerea lor în 
strategiile de dezvoltare locale și regionale;

4. invită statele membre și entitățile 
subnaționale să țină seama în mod 
corespunzător de mărcile de calitate 
regională și de rolul pe care acestea îl joacă 
în zonele rurale prin includerea lor în 
strategiile de dezvoltare locale și regionale; 
recomandă facilitarea industriilor creative 
regionale, care pot duce la crearea unor 
produse culturale noi, în cadrul unui 
proces de impunere a unei mărci unice în 
regiune;

Or. en

Amendamentul 22
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că, pentru a avea succes, 
mărcile regionale impun o masă critică 
necesară de profesioniști și de finanțări și 
că acestea ar trebui, prin urmare, să 
beneficieze de un sprijin mai mare din 
fondurile europene structurale și de 
investiții; invită statele membre și alte 
organisme relevante să prevadă sprijinirea 
acestora în documentele lor de 
programare pentru următoarea perioadă 
de programare 2014-2020;

5. consideră că denumirile de calitate au 
nevoie de mai mult sprijin din partea 
Uniunii Europene în vederea dezvoltării 
unor strategii comerciale care să le 
îmbunătățească prezența pe piețele 
europene și din țările terțe; invită statele 
membre și alte organisme relevante să aibă 
în vedere importanța acestor produse în 
dinamizarea economiilor rurale, atunci 
când își elaborează programările pentru 
perioada 2014-2020;

Or. es

Amendamentul 23
Francesca Barracciu

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că, pentru a avea succes, 
mărcile regionale impun o masă critică
necesară de profesioniști și de finanțări și 
că acestea ar trebui, prin urmare, să 
beneficieze de un sprijin mai mare din 
fondurile europene structurale și de 
investiții; invită statele membre și alte 
organisme relevante să prevadă sprijinirea 
acestora în documentele lor de programare 
pentru următoarea perioadă de programare 
2014-2020; 

5. consideră că, pentru a avea succes, 
mărcile regionale impun o masă critică 
necesară de profesioniști și de finanțări și 
că acestea ar trebui, prin urmare, să 
beneficieze de un sprijin adecvat din 
fondurile europene structurale și de 
investiții; invită statele membre și alte 
organisme relevante să prevadă sprijinirea 
acestora în documentele lor de programare 
pentru următoarea perioadă de programare 
2014-2020; 

(Susținerea financiară a noului sistem de 
mărci trebuie să fie în măsură să satisfacă 
nevoia de a investi în sectoarele în cauză 
și nu poate fi exprimată printr-un sprijin 
simbolic și trebuie să fie construită pe 
baza proiectelor actorilor implicați.)

Or. it
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Amendamentul 24
Martina Anderson

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că, pentru a avea succes, 
mărcile regionale impun o masă critică 
necesară de profesioniști și de finanțări și 
că acestea ar trebui, prin urmare, să 
beneficieze de un sprijin mai mare din 
fondurile europene structurale și de 
investiții; invită statele membre și alte 
organisme relevante să prevadă sprijinirea 
acestora în documentele lor de programare 
pentru următoarea perioadă de programare 
2014-2020;

5. consideră că, pentru a avea succes, 
mărcile regionale impun o masă critică 
necesară de profesioniști și de finanțări și 
că acestea ar trebui, prin urmare, să 
beneficieze de un sprijin mai mare din 
fondurile europene structurale și de 
investiții; invită statele membre și alte 
organisme relevante să prevadă sprijinirea 
acestora în documentele lor de programare 
pentru următoarea perioadă de 
programare 2014-2020, în special în 
contextul programelor de cooperare 
transfrontalieră, având în vedere faptul că 
unele teritorii pot fi situate în regiuni 
transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 25
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei să evalueze măsuri 
suplimentare în vederea apărării 
produselor regionale de marcă împotriva 
„replicilor” care imită produsele 
regionale, având ambalaje similare, 
printre altele, prin intermediul utilizării 
culorilor naționale sau regionale sau a 
denumirilor regionale similare;

Or. en
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Amendamentul 26
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că, pentru succesul finanțării 
primite din fondurile europene structurale 
și de investiții, procedurile administrative 
relevante ar trebui simplificate și clarificate 
cât mai mult posibil pentru beneficiari;

6. subliniază că, pentru succesul finanțării 
primite din fondurile comunitare, 
procedurile administrative relevante ar 
trebui simplificate și clarificate cât mai 
mult posibil pentru beneficiari;

Or. es

Amendamentul 27
Justina Vitkauskaite Bernard

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că, pentru succesul finanțării 
primite din fondurile europene structurale 
și de investiții, procedurile administrative 
relevante ar trebui simplificate și clarificate 
cât mai mult posibil pentru beneficiari;

6. subliniază că, pentru succesul finanțării 
primite din fondurile europene structurale 
și de investiții, procedurile administrative 
relevante ar trebui simplificate, coerente și 
clarificate cât mai mult posibil pentru 
beneficiari;

Or. en

Amendamentul 28
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că schimbul de experiență, 7. consideră că schimbul de experiență, 
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constituirea de rețele și parteneriatele sunt 
esențiale pentru a asigura mai mult succes 
mărcilor de calitate regională; recunoaște 
rolul exercitat la nivel regional, național și 
european de organismele reprezentative, 
cum ar fi asociațiile, care permit 
promovarea mărcilor regionale și creșterea 
vizibilității acestora; solicită să se acorde o 
atenție sporită inițiativelor legate de 
mărcile regionale ca posibilă temă comună 
în cooperarea teritorială europeană și în 
inițiativele europene de finanțare.

constituirea de rețele, parteneriatele, 
precum și patrimoniul istoric, cultural și 
simbolic al unui teritoriu sunt esențiale 
pentru a asigura mai mult succes mărcilor 
de calitate regională; recunoaște rolul 
exercitat la nivel regional, național și 
european de organismele reprezentative, 
cum ar fi asociațiile, care permit 
promovarea mărcilor regionale și creșterea 
vizibilității acestora; solicită să se acorde o 
atenție sporită inițiativelor legate de 
mărcile regionale ca posibilă temă comună 
în cooperarea teritorială europeană și în 
inițiativele europene de finanțare.

Or. fr

Amendamentul 29
Francesca Barracciu

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că schimbul de experiență, 
constituirea de rețele și parteneriatele sunt 
esențiale pentru a asigura mai mult succes 
mărcilor de calitate regională; recunoaște 
rolul exercitat la nivel regional, național și 
european de organismele reprezentative, 
cum ar fi asociațiile, care permit 
promovarea mărcilor regionale și creșterea 
vizibilității acestora; solicită să se acorde o 
atenție sporită inițiativelor legate de 
mărcile regionale ca posibilă temă comună
în cooperarea teritorială europeană și în 
inițiativele europene de finanțare.

7. consideră că schimbul de experiență, 
constituirea de rețele și parteneriatele sunt 
esențiale pentru a asigura mai mult succes 
mărcilor de calitate regională tradiționale, 
recunoaște rolul exercitat la nivel local,
regional, național și european de
organismele reprezentative, cum ar fi 
asociațiile, care permit promovarea 
mărcilor regionale și creșterea vizibilității 
acestora; solicită să se acorde o atenție 
adecvată inițiativelor legate de mărcile 
regionale în contextul cooperării teritoriale 
europene.

(Se subliniază aici importanța conceptului 
de tradiții asociate cu produsele, în lipsa 
cărora se obține un produs generic, 
precum și importanța dimensiunii locale a 
cooperării necesare pentru a promova 
marca.)
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Or. it

Amendamentul 30
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că schimbul de experiență, 
constituirea de rețele și parteneriatele 
sunt esențiale pentru a asigura mai mult 
succes mărcilor de calitate regională;
recunoaște rolul exercitat la nivel regional, 
național și european de organismele 
reprezentative, cum ar fi asociațiile, care 
permit promovarea mărcilor regionale și 
creșterea vizibilității acestora; solicită să se 
acorde o atenție sporită inițiativelor legate 
de mărcile regionale ca posibilă temă 
comună în cooperarea teritorială 
europeană și în inițiativele europene de 
finanțare.

7. recunoaște rolul exercitat la nivel 
regional, național și european de 
organismele reprezentative, care permit 
promovarea denumirilor de calitate și 
creșterea vizibilității acestora;

Or. es

Amendamentul 31
Justina Vitkauskaite Bernard

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că schimbul de experiență, 
constituirea de rețele și parteneriatele sunt 
esențiale pentru a asigura mai mult succes 
mărcilor de calitate regională; recunoaște 
rolul exercitat la nivel regional, național și 
european de organismele reprezentative, 
cum ar fi asociațiile, care permit 
promovarea mărcilor regionale și creșterea 
vizibilității acestora; solicită să se acorde o 

7. consideră că schimbul de experiență, 
constituirea de rețele și parteneriatele sunt 
esențiale pentru a asigura mai mult succes 
mărcilor de calitate regională; recunoaște 
rolul exercitat la nivel regional, național și 
european de organismele reprezentative, 
cum ar fi asociațiile, care permit 
promovarea mărcilor regionale, crescând și 
consolidând vizibilitatea ascendentă a 
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atenție sporită inițiativelor legate de 
mărcile regionale ca posibilă temă comună 
în cooperarea teritorială europeană și în 
inițiativele europene de finanțare.

acestora în regiune; solicită să se acorde o 
atenție sporită inițiativelor legate de 
mărcile regionale ca posibilă temă comună 
în cooperarea teritorială europeană și în 
inițiativele europene de finanțare și în 
calitate de instrument care reprezintă o 
investiție în vitalitatea pe termen lung a 
concurenței în regiune.

Or. en


