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Predlog spremembe 1
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je označevanje z regionalno 
kakovostno znamko pomembno za lokalna 
območja in gospodarstvo na podeželju, saj
kaže na povezavo med posebnim 
območjem in izvorom proizvoda ali 
storitve; meni, da lahko regionalne 
kakovostne znamke v času globalizacije 
gospodarstva pomembno prispevajo tako k 
regionalni, teritorialni in lokalni 
prepoznavnosti, kot tudi k regionalnemu 
razvoju in teritorialnemu oglaševanju, ter 
pomagajo izboljšati konkurenčnost 
podeželskih območij;

1. poudarja, da je označevanje z regionalno 
kakovostno znamko pomembno za lokalna 
območja in gospodarstvo na podeželju, saj
poudarja povezavo med proizvodi ali 
storitvami ter določenim in edinstvenim 
območjem, iz katerega izvirajo; meni, da 
lahko regionalne kakovostne znamke v 
času globalizacije gospodarstva pomembno 
prispevajo tako k regionalni, teritorialni in 
lokalni prepoznavnosti kot tudi k 
regionalnemu razvoju in teritorialnemu 
trženju ter pomagajo izboljšati 
konkurenčnost in privlačnost podeželskih 
območij;

Or. fr

Predlog spremembe 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je označevanje z regionalno 
kakovostno znamko pomembno za lokalna 
območja in gospodarstvo na podeželju, saj
kaže na povezavo med posebnim 
območjem in izvorom proizvoda ali 
storitve; meni, da lahko regionalne 
kakovostne znamke v času globalizacije 
gospodarstva pomembno prispevajo tako k 
regionalni, teritorialni in lokalni 
prepoznavnosti, kot tudi k regionalnemu 
razvoju in teritorialnemu oglaševanju, ter 
pomagajo izboljšati konkurenčnost 

1. poudarja, da je označevanje z regionalno 
kakovostno znamko pomembno za lokalna 
območja in gospodarstvo na podeželju, saj
poudarja povezavo med proizvodi ali 
storitvami ter določenim in edinstvenim 
območjem, iz katerega izvirajo; meni, da 
lahko regionalne kakovostne znamke v 
času globalizacije gospodarstva pomembno 
prispevajo tako k regionalni, teritorialni in 
lokalni prepoznavnosti kot tudi k
ohranjanju, prenosu in spodbujanju 
lokalnih in regionalnih običajev ter
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podeželskih območij; regionalnemu razvoju in teritorialnemu 
trženju ter pomagajo izboljšati 
konkurenčnost podeželskih območij;

Or. ro

Predlog spremembe 3
Francesca Barracciu

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je označevanje z regionalno 
kakovostno znamko pomembno za lokalna 
območja in gospodarstvo na podeželju, saj
kaže na povezavo med posebnim 
območjem in izvorom proizvoda ali 
storitve; meni, da lahko regionalne 
kakovostne znamke v času globalizacije 
gospodarstva pomembno prispevajo tako k 
regionalni, teritorialni in lokalni 
prepoznavnosti, kot tudi k regionalnemu 
razvoju in teritorialnemu oglaševanju, ter 
pomagajo izboljšati konkurenčnost 
podeželskih območij;

1. poudarja, da je označevanje z regionalno 
kakovostno znamko še posebej pomembno 
za lokalna območja in gospodarstvo na 
podeželju, saj poudarja povezavo med 
proizvodi ali storitvami ter določenim 
območjem, iz katerega izvirajo; meni, da 
lahko regionalne kakovostne znamke v 
času globalizacije gospodarstva pomembno 
prispevajo tako k regionalni, teritorialni in 
lokalni prepoznavnosti kot tudi k 
regionalnemu razvoju in teritorialnemu 
trženju ter pomagajo izboljšati 
konkurenčnost podeželskih območij;

(Da bi bilje izrazili pomen točno 
določenega območja, se zdi pravilneje 
poudariti geografsko pomembnost 
kakovostne znamke.)

Or. it

Predlog spremembe 4
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je označevanje z 
regionalno kakovostno znamko 
pomembno za lokalna območja in 

1. poudarja, da so evropske oznake 
kakovosti pomembne za lokalna območja 
in gospodarstvo na podeželju, saj
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gospodarstvo na podeželju, saj kaže na 
povezavo med posebnim območjem in 
izvorom proizvoda ali storitve; meni, da 
lahko regionalne kakovostne znamke v 
času globalizacije gospodarstva pomembno 
prispevajo tako k regionalni, teritorialni in 
lokalni prepoznavnosti, kot tudi k 
regionalnemu razvoju in teritorialnemu 
oglaševanju, ter pomagajo izboljšati 
konkurenčnost podeželskih območij;

poudarjajo povezavo med proizvodi ali 
storitvami ter določenim in edinstvenim 
območjem, iz katerega izvirajo; meni, da 
lahko oznake kakovosti v času 
globalizacije gospodarstva pomembno 
prispevajo tako k regionalni, teritorialni in 
lokalni prepoznavnosti kot tudi k 
regionalnemu razvoju in teritorialnemu 
trženju ter pomagajo izboljšati 
konkurenčnost podeželskih območij;

Or. es

Predlog spremembe 5
Justina Vitkauskaite Bernard

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je označevanje z regionalno 
kakovostno znamko pomembno za lokalna 
območja in gospodarstvo na podeželju, saj
kaže na povezavo med posebnim 
območjem in izvorom proizvoda ali 
storitve; meni, da lahko regionalne 
kakovostne znamke v času globalizacije 
gospodarstva pomembno prispevajo tako k 
regionalni, teritorialni in lokalni 
prepoznavnosti, kot tudi k regionalnemu 
razvoju in teritorialnemu oglaševanju, ter 
pomagajo izboljšati konkurenčnost 
podeželskih območij;

1. poudarja, da je označevanje z regionalno 
kakovostno znamko pomembno za lokalna 
območja in gospodarstvo na podeželju, saj
poudarja povezavo med proizvodi ali 
storitvami ter določenim in edinstvenim 
območjem, iz katerega izvirajo, ter 
spodbuja produktiven regionalni 
gospodarski razvoj;meni, da lahko 
regionalne kakovostne znamke v času 
globalizacije gospodarstva pomembno in 
kot močna orodja prispevajo tako k 
regionalni, teritorialni in lokalni 
prepoznavnosti kot tudi k regionalnemu 
razvoju, razvoju majhnih podjetij v 
podeželskih skupnostih in teritorialnemu 
trženju ter z ozaveščanjem o svojih 
gospodarskih koristih pomagajo izboljšati 
konkurenčnost podeželskih območij;

Or. en

Predlog spremembe 6
Francesca Barracciu
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da mora kakovostna 
znamka zagotoviti osnovne informacije o 
zadevnem ozemlju, tradicijah, zgodovini 
in posebnih značilnostih. Generično 
označevanje regionalnega izvora samo po 
sebi ne spodbuja potrošnje, ker ne pokaže, 
da je proizvod tipičen ali tradicionalen na 
določenem ozemlju. Tradicionalne 
proizvode z ozemelj v Evropi pa bi bilo 
treba primerno spodbujati, da se prepreči 
uporaba netočnih oznak porekla za 
lokalne/regionalne proizvode, ki bi lahko 
povzročile nepotrebno konkurenco med 
različnimi regijami za isti proizvod in 
ustvarjale zmedo med potrošniki;

(Nejasno regionalno označevanje 
netradicionalnih proizvodov iz določenih 
regij bi lahko zmedlo potrošnike in 
povzročilo prekrivanje proizvodov.)

Or. it

Predlog spremembe 7
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. podpira tudi evropske pobude za 
uvedbo poimenovanj kmetijskih živil z 
območij s posebnimi omejitvami, na 
primer gorskih območij in otokov; meni, 
da je treba za podpiranje razvoja na teh 
območjih spodbujati oznake, ki povečujejo 
konkurenčnost proizvodov; 

Or. es
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Predlog spremembe 8
Francesca Barracciu

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja medsektorsko naravo 
regionalnih kakovostnih znamk, ki 
podpirajo posebne kmetijske proizvode, 
rokodelstvo in obrtništvo, ter posebnih 
proizvodnih postopkov; meni, da lahko 
proizvodi, označeni z regionalno 
kakovostno znamko, dopolnjujejo 
ponudbo drugih storitev na podeželju, kot 
so turizem, nastanitev, gostinske storitve 
itd.; v zvezi s tem poudarja, da je na 
lokalni, regionalni, nacionalni in evropski 
ravni treba uporabiti integriran in celosten 
pristop k promociji proizvodov, označenih 
z regionalno kakovostno znamko;

2. poudarja medsektorsko naravo 
regionalnih kakovostnih znamk, ki 
podpirajo posebne kmetijske proizvode, 
rokodelstvo in obrtništvo ter posebne 
proizvodne postopke; meni, da lahko 
proizvodi, označeni z regionalno 
kakovostno znamko, delujejo kot 
spodbujevalci drugih storitev na podeželju, 
kot so turizem, nastanitev, gostinske 
storitve itd.; v zvezi s tem poudarja, da je 
treba uporabiti integriran in celosten 
pristop k promociji proizvodov, označenih 
z regionalno kakovostno znamko;

(Pomembno je poudariti preusmeritev 
pozornosti potrošnika s proizvoda na z 
njim povezane storitve, kar najbolje 
podaja izraz „spodbujevalec“. Sklicevanje 
na lokalno, regionalno, nacionalno in 
evropsko raven je v zvezi z označevanjem, 
ki je že opredeljeno kot evropsko, odveč.)

Or. it

Predlog spremembe 9
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja medsektorsko naravo 
regionalnih kakovostnih znamk, ki 
podpirajo posebne kmetijske proizvode, 
rokodelstvo in obrtništvo, ter posebnih 

2. poudarja potrebo po podpiranju 
visokokakovostnih kmetijskih živil, 
rokodelstva in obrtništva ter posebnih 
proizvodnih postopkov; meni, da lahko 
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proizvodnih postopkov; meni, da lahko 
proizvodi, označeni z regionalno 
kakovostno znamko, dopolnjujejo ponudbo 
drugih storitev na podeželju, kot so 
turizem, nastanitev, gostinske storitve itd.;
v zvezi s tem poudarja, da je na lokalni, 
regionalni, nacionalni in evropski ravni 
treba uporabiti integriran in celosten 
pristop k promociji proizvodov, označenih 
z regionalno kakovostno znamko;

proizvodi z oznako kakovosti dopolnjujejo 
ponudbo drugih storitev na podeželju, kot 
so turizem, nastanitev, gostinske storitve 
itd.;

Or. es

Predlog spremembe 10
Justina Vitkauskaite Bernard

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja medsektorsko naravo 
regionalnih kakovostnih znamk, ki 
podpirajo posebne kmetijske proizvode, 
rokodelstvo in obrtništvo, ter posebnih 
proizvodnih postopkov; meni, da lahko 
proizvodi, označeni z regionalno 
kakovostno znamko, dopolnjujejo ponudbo 
drugih storitev na podeželju, kot so 
turizem, nastanitev, gostinske storitve itd.;
v zvezi s tem poudarja, da je na lokalni, 
regionalni, nacionalni in evropski ravni 
treba uporabiti integriran in celosten 
pristop k promociji proizvodov, označenih 
z regionalno kakovostno znamko;

2. poudarja medsektorsko naravo 
regionalnih kakovostnih znamk, ki 
podpirajo posebne kmetijske proizvode, 
rokodelstvo in obrtništvo ter posebne 
proizvodne postopke in majhna podjetja v 
podeželskih skupnostih; meni, da lahko 
proizvodi, označeni z regionalno 
kakovostno znamko, dopolnjujejo ponudbo 
drugih storitev na podeželju, kot so 
turizem, nastanitev, gostinske storitve itd.;
v zvezi s tem poudarja, da je na lokalni, 
regionalni, nacionalni in evropski ravni 
treba uporabiti integriran in celosten 
pristop k promociji in uvajanju
proizvodov, označenih z regionalno 
kakovostno znamko;

Or. en

Predlog spremembe 11
Alain Cadec
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Osnutek mnenja
Odstavek 2 – pododstavek 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

poudarja vrednost sodelovanja med 
regionalnimi kakovostnimi znamkami, 
temelječega na odnosu med viri, ki si jih 
deli več regionalnih znamk, in sinergijah 
med sosednjimi regionalnimi znamkami;

Or. fr

Predlog spremembe 12
Francesca Barracciu

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva lokalne akcijske skupine v 
okviru programa Leader +, naj podpirajo 
oblikovanje mrež za sodelovanje med 
lokalnimi in regionalnimi proizvajalci, 
ponudniki storitev in kulturnimi 
ustanovami, kot so univerze, knjižnice in 
raziskovalna središča, da se omogoči 
povezovanje kulturnih in zgodovinskih 
vidikov ozemelj v regionalnih znamkah, 
prek katerih se lahko vzpostavijo trajne 
povezave med usposabljanjem, 
raziskavami in proizvodnjo, s tem pa se 
odpirajo tudi delovna mesta;
(Program Leader+ in lokalne akcijske 
skupine opredeljuje kot referenčne organe 
za oblikovanje regionalnih znamk s 
sklepanjem partnerstev med proizvajalci, 
kulturnimi ustanovami in ponudniki 
storitev. To bo poenostavilo pristop od 
spodaj navzgor in približalo znamke 
proizvajalcem in potrošnikom.)

Or. it
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Predlog spremembe 13
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da se trenutno v EU za 
kmetijska živila uporabljajo najstrožji 
zdravstveni in okoljski standardi na svetu; 
zato meni, da bi bilo treba bolj podpreti 
izboljšanje trženja označb porekla in 
geografskih oznak, da se okrepi njihova 
podoba v EU in zunaj njenih meja;

Or. es

Predlog spremembe 14
Francesca Barracciu

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da regionalna kakovostna znamka, 
ki temelji na območnem pristopu od spodaj 
navzgor, spodbuja sinergije med 
raznovrstnimi lokalnimi gospodarskimi 
akterji in socialno-poklicnimi 
organizacijami, ki zaradi znamke izboljšajo 
svoje proizvode in storitve ter uvajajo
okolju prijaznejše postopke;

3. meni, da regionalna kakovostna znamka, 
ki temelji na območnem pristopu od spodaj 
navzgor, spodbuja sodelovanje med 
raznovrstnimi lokalnimi gospodarskimi 
akterji in socialno-poklicnimi 
organizacijami: zaradi tega bi se lahko 
izboljšali njihovi proizvodi in storitve ter
uvedli okolju prijaznejši postopki;

(izpostavlja, da bi se morali zadevni 
akterji aktivno zavzemati za novo 
sodelovanje in ne le izkoriščati obstoječe 
sinergije; koristno je tudi poudariti, da se 
lahko proizvodi izboljšajo, vendar pa to ni 
nujna posledica tega procesa.)

Or. it
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Predlog spremembe 15
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da regionalna kakovostna 
znamka, ki temelji na območnem pristopu 
od spodaj navzgor, spodbuja sinergije med 
raznovrstnimi lokalnimi gospodarskimi 
akterji in socialno-poklicnimi 
organizacijami, ki zaradi znamke izboljšajo
svoje proizvode in storitve ter uvajajo 
okolju prijaznejše postopke;

3. meni, da bi bilo treba spodbujati
sinergije med raznovrstnimi lokalnimi 
gospodarskimi akterji in socialno-
poklicnimi organizacijami, da se izboljšajo
proizvodi in storitve ter po potrebi okrepi 
varstvo okolja;

Or. es

Predlog spremembe 16
Martina Anderson

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da regionalna kakovostna znamka, 
ki temelji na območnem pristopu od spodaj 
navzgor, spodbuja sinergije med 
raznovrstnimi lokalnimi gospodarskimi 
akterji in socialno-poklicnimi 
organizacijami, ki zaradi znamke 
izboljšajo svoje proizvode in storitve ter 
uvajajo okolju prijaznejše postopke;

3. meni, da regionalna kakovostna znamka, 
ki temelji na območnem pristopu od spodaj 
navzgor, spodbuja sinergije med 
raznovrstnimi lokalnimi gospodarskimi 
akterji in socialno-poklicnimi 
organizacijami, s pomočjo katerih ti 
akterji in organizacije izboljšujejo svoje 
proizvode in storitve ter uvajajo okolju 
prijaznejše postopke; vztraja, da sta 
posebej pomembna vidika merila 
kakovosti spoštovanje pravic delavcev in 
upoštevanje vplivov na okolje;

Or. en

Predlog spremembe 17
Justina Vitkauskaite Bernard
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da regionalna kakovostna znamka, 
ki temelji na območnem pristopu od spodaj 
navzgor, spodbuja sinergije med 
raznovrstnimi lokalnimi gospodarskimi 
akterji in socialno-poklicnimi 
organizacijami, ki zaradi znamke 
izboljšajo svoje proizvode in storitve ter 
uvajajo okolju prijaznejše postopke;

3. meni, da regionalna kakovostna znamka, 
ki temelji na območnem pristopu od spodaj 
navzgor, spodbuja sinergije in mreženje
med raznovrstnimi lokalnimi 
gospodarskimi akterji in socialno-
poklicnimi organizacijami, s pomočjo 
katerih ti akterji in organizacije razvijajo 
in izboljšujejo svoje proizvode in storitve 
ter uvajajo okolju prijaznejše postopke;

Or. en

Predlog spremembe 18
Francesca Barracciu

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja pa, da je treba jasno 
opredeliti koncept označevanja z 
regionalnimi znamkami; s tem v zvezi 
poudarja pozitivne izkušnje z obstoječimi 
oznakami kakovosti (zaščitene označbe 
porekla, geografske oznake); zato meni, 
da so za preprečevanje podvajanja in 
prekrivanja potrebne usklajene strategije;
(Pomembno je poudariti, da ni namen 
odpraviti ali zaplesti obstoječi okvir oznak 
kakovosti, ampak pokriti novo področje: 
in sicer področje regionalne kakovosti, ki 
ni nujno povezano z obstoječimi 
opredelitvami).

Or. it
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Predlog spremembe 19
Francesca Barracciu

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva države članice in podnacionalne 
organe, naj upoštevajo regionalno 
kakovostno označevanje in vlogo, ki jo 
imajo znamke na podeželskih območjih, 
tako da jih vključijo v svoje lokalne in 
regionalne razvojne strategije;

4. poziva države članice in podnacionalne 
organe, naj upoštevajo regionalno 
kakovostno označevanje in vlogo, ki jo 
imajo znamke na podeželskih območjih, 
tako da jih vključijo v svoje lokalne in 
regionalne razvojne strategije; poudarja 
pa, da bi bilo treba sprejeti skupni pristop 
k uvajanju regionalnega kakovostnega 
označevanja, ki bo temeljilo na skupnem 
okviru za vso EU;
(Kakršnega koli novega sistema 
označevanja ne bi bilo mogoče uvesti brez 
zmede in netočnosti, ki bi se pojavile v 
primeru, da ne bi bil sprejet skupni 
vseevropski pristop, ki bi zagotavljal 
enotno izvajanje pravil.)

Or. it

Predlog spremembe 20
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva države članice in podnacionalne 
organe, naj upoštevajo regionalno 
kakovostno označevanje in vlogo, ki jo 
imajo znamke na podeželskih območjih, 
tako da jih vključijo v svoje lokalne in 
regionalne razvojne strategije;

4. poziva države članice in podnacionalne 
organe, naj upoštevajo oznake kakovosti in 
vlogo, ki jo imajo oznake na podeželskih 
območjih, tako da jih vključijo v svoje 
lokalne in regionalne razvojne strategije;

Or. es
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Predlog spremembe 21
Justina Vitkauskaite Bernard

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva države članice in podnacionalne 
organe, naj upoštevajo regionalno 
kakovostno označevanje in vlogo, ki jo
imajo znamke na podeželskih območjih, 
tako da jih vključijo v svoje lokalne in 
regionalne razvojne strategije;

4. poziva države članice in podnacionalne 
organe, naj upoštevajo regionalno 
kakovostno označevanje in vlogo, ki jo 
imajo znamke na podeželskih območjih, 
tako da jih vključijo v svoje lokalne in 
regionalne razvojne strategije; poziva k 
pospeševanju regionalnih ustvarjalnih 
industrij, ki lahko ustvarijo nove kulturne 
proizvode v okviru procesa ustvarjanja 
blagovne znamke lokacije;

Or. en

Predlog spremembe 22
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je za uspešnost regionalnih 
znamk potrebno zadostno število 
strokovnjakov in sredstev, zato bi jim 
morali evropski strukturni in investicijski 
skladi zagotoviti večjo podporo; poziva 
države članice in druge ustrezne organe, 
naj v svoje programske dokumente za 
naslednje programsko obdobje 2014–2020
vključijo podporo regionalnim znamkam;

5. meni, da oznake kakovosti zahtevajo
večjo podporo EU, da se razvijejo 
trgovinske strategije za izboljševanje 
njihove prisotnosti na trgu v Evropi in v 
tretjih državah; poziva države članice, naj
pri pripravi osnutkov programov za
obdobje 2014–2020 upoštevajo pomembno 
vlogo, ki so jo imeli taki proizvodi pri 
oživitvi podeželskih gospodarstev;

Or. es

Predlog spremembe 23
Francesca Barracciu
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Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je za uspešnost regionalnih 
znamk potrebno zadostno število 
strokovnjakov in sredstev, zato bi jim 
morali evropski strukturni in investicijski 
skladi zagotoviti večjo podporo; poziva 
države članice in druge ustrezne organe, 
naj v svoje programske dokumente za 
naslednje programsko obdobje 2014–2020
vključijo podporo regionalnim znamkam;

5. meni, da je za uspešnost regionalnih 
znamk potrebno zadostno število 
strokovnjakov in sredstev, zato bi jim 
morali v okviru evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov zagotoviti ustrezno
podporo; poziva države članice in druge 
ustrezne organe, naj jih podprejo v svojih 
programskih dokumentih za naslednje 
programsko obdobje 2014–2020;

(Finančna podpora za novi sistem 
označevanja mora ustrezati potrebam po 
vlaganjih v zadevne sektorje. Ne more biti 
le simbolična, ampak mora temeljiti na 
projektih zadevnih akterjev.)

Or. it

Predlog spremembe 24
Martina Anderson

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je za uspešnost regionalnih 
znamk potrebno zadostno število 
strokovnjakov in sredstev, zato bi jim 
morali evropski strukturni in investicijski 
skladi zagotoviti večjo podporo; poziva 
države članice in druge ustrezne organe, 
naj v svoje programske dokumente za 
naslednje programsko obdobje 2014–2020 
vključijo podporo regionalnim znamkam;

5. meni, da je za uspešnost regionalnih 
znamk potrebno zadostno število 
strokovnjakov in sredstev, zato bi jim 
morali evropski strukturni in investicijski 
skladi zagotoviti večjo podporo; poziva 
države članice in druge ustrezne organe, 
naj v svoje programske dokumente za 
naslednje programsko obdobje 2014–2020 
vključijo podporo regionalnim znamkam, 
zlasti v okviru programov čezmejnega 
sodelovanja, glede na to, da se lahko 
nekatera ozemlja nahajajo na čezmejnih 
območjih;

Or. en
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Predlog spremembe 25
Lena Kolarska-Bobińska

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj oceni dodatne 
ukrepe za zaščito blaga, označenega z 
regionalno znamko, pred izdelki, ki ga z 
embalažo posnemajo, med drugim tako, 
da na embalaži uporabijo regionalne ali 
nacionalne barve ali imena, ki zvenijo 
regionalno;

Or. en

Predlog spremembe 26
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je za uspešno uporabo 
prejetih sredstev iz evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov treba čim bolj 
olajšati in poenostaviti upravne postopke 
za upravičence;

6. poudarja, da je za uspešno uporabo 
prejetih sredstev iz skladov Skupnosti
treba čim bolj olajšati in poenostaviti 
upravne postopke za upravičence;

Or. es

Predlog spremembe 27
Justina Vitkauskaite Bernard

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je za uspešno uporabo 
prejetih sredstev iz evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov treba čim bolj 
olajšati in poenostaviti upravne postopke 
za upravičence;

6. poudarja, da je za uspešno uporabo 
prejetih sredstev iz evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov treba čim bolj 
olajšati, uskladiti in poenostaviti upravne 
postopke za upravičence;

Or. en

Predlog spremembe 28
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da je treba za večji uspeh 
regionalnih kakovostnih znamk poskrbeti 
za izmenjavo izkušenj, povezovanje v 
mreže in partnerstva; priznava vlogo 
predstavniških organizacij, kot so 
združenja na regionalni, nacionalni in 
evropski ravni, ki skrbijo za promocijo 
regionalnih znamk in večajo njihovo 
prepoznavnost; poziva, naj se pobude za 
regionalne znamke bolj upoštevajo kot
možnost za skupno temo v okviru 
evropskega teritorialnega sodelovanja in 
evropskih finančnih pobud.

7. meni, da je treba za večji uspeh 
regionalnih kakovostnih znamk poskrbeti 
za izmenjavo izkušenj, povezovanje v 
mreže in partnerstva ter upoštevati 
zgodovinsko, kulturno in simbolno 
dediščino ozemlja; priznava vlogo 
predstavniških organizacij, kot so 
združenja na regionalni, nacionalni in 
evropski ravni, ki skrbijo za promocijo 
regionalnih znamk in večajo njihovo 
prepoznavnost; poziva, naj se pobude za 
regionalne znamke bolj upoštevajo kot
možna skupna tema v okviru evropskega 
teritorialnega sodelovanja in evropskih 
finančnih pobud.

Or. fr

Predlog spremembe 29
Francesca Barracciu

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da je treba za večji uspeh 7. meni, da je treba za večji uspeh
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regionalnih kakovostnih znamk poskrbeti 
za izmenjavo izkušenj, povezovanje v 
mreže in partnerstva; priznava vlogo 
predstavniških organizacij, kot so 
združenja na regionalni, nacionalni in 
evropski ravni, ki skrbijo za promocijo 
regionalnih znamk in večajo njihovo 
prepoznavnost; poziva, naj se pobude za 
regionalne znamke bolj upoštevajo kot 
možnost za skupno temo v okviru 
evropskega teritorialnega sodelovanja in 
evropskih finančnih pobud.

tradicionalnih regionalnih kakovostnih 
znamk poskrbeti za izmenjavo izkušenj, 
povezovanje v mreže in partnerstva;
priznava vlogo predstavniških organizacij, 
kot so združenja na lokalni, regionalni, 
nacionalni in evropski ravni, ki skrbijo za 
promocijo regionalnih znamk in večajo 
njihovo prepoznavnost; poziva, naj se 
pobude za regionalne znamke ustrezno
upoštevajo v okviru evropskega 
teritorialnega sodelovanja.

(Poudarja pomen koncepta tradicij, 
povezanih s proizvodi, brez katerih bi bili 
proizvodi generični, in pomena lokalne 
razsežnosti sodelovanja, ki je potrebna za 
promocijo znamk.)

Or. it

Predlog spremembe 30
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da je treba za večji uspeh 
regionalnih kakovostnih znamk poskrbeti 
za izmenjavo izkušenj, povezovanje v 
mreže in partnerstva; priznava vlogo 
predstavniških organizacij, kot so 
združenja na regionalni, nacionalni in 
evropski ravni, ki skrbijo za promocijo
regionalnih znamk in večajo njihovo 
prepoznavnost; poziva, naj se pobude za 
regionalne znamke bolj upoštevajo kot 
možnost za skupno temo v okviru 
evropskega teritorialnega sodelovanja in 
evropskih finančnih pobud.

7. priznava vlogo predstavniških 
organizacij, kot so združenja na regionalni, 
nacionalni in evropski ravni, ki skrbijo za 
promocijo oznak kakovosti in večajo 
njihovo prepoznavnost;

Or. es

Predlog spremembe 31
Justina Vitkauskaite Bernard
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Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da je treba za večji uspeh 
regionalnih kakovostnih znamk poskrbeti 
za izmenjavo izkušenj, povezovanje v 
mreže in partnerstva; priznava vlogo 
predstavniških organizacij, kot so 
združenja na regionalni, nacionalni in 
evropski ravni, ki skrbijo za promocijo 
regionalnih znamk in večajo njihovo 
prepoznavnost; poziva, naj se pobude za 
regionalne znamke bolj upoštevajo kot
možnost za skupno temo v okviru 
evropskega teritorialnega sodelovanja in 
evropskih finančnih pobud.

7. meni, da je treba za večji uspeh 
regionalnih kakovostnih znamk poskrbeti 
za izmenjavo izkušenj, povezovanje v 
mreže in partnerstva; priznava vlogo 
predstavniških organizacij, kot so 
združenja na regionalni, nacionalni in 
evropski ravni, ki skrbijo za promocijo 
regionalnih znamk in krepijo njihovo vse 
večjo regionalno prepoznavnost; poziva, 
naj se pobude za regionalne znamke bolj 
upoštevajo kot možna skupna tema v 
okviru evropskega teritorialnega 
sodelovanja in evropskih finančnih pobud
in kot orodje, ki predstavlja naložbo v 
dolgoročno zdravje konkurenčnosti regije.

Or. en


