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Ändringsförslag 1
Alain Cadec

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påpekar att 
användningen av regionala 
märkesprodukter är viktig för lokala 
territorier och landsbygdsekonomier, 
eftersom man genom dessa varumärken 
betonar att produkter och tjänster har sitt 
ursprung i ett visst territorium som medför 
särskilda egenskaper. Med tanke på den 
globalisering av ekonomier som 
förekommer i dag anser parlamentet att 
regionala märkesprodukter i hög grad kan 
främja en regional, territoriell eller lokal 
identitet, och även bidra till regional 
utveckling och territoriell marknadsföring, 
samt hjälpa till att öka 
landsbygdsområdens konkurrenskraft.

1. Europaparlamentet påpekar att 
användningen av regionala 
märkesprodukter är viktig för lokala 
territorier och landsbygdsekonomier, 
eftersom man genom dessa varumärken 
betonar att produkter och tjänster har sitt 
ursprung i ett visst territorium som medför 
särskilda egenskaper. Med tanke på den 
globalisering av ekonomier som 
förekommer i dag anser parlamentet att 
regionala märkesprodukter i hög grad kan 
främja en regional, territoriell eller lokal 
identitet, och även bidra till regional 
utveckling och territoriell marknadsföring, 
samt hjälpa till att öka 
landsbygdsområdens konkurrenskraft och 
attraktionskraft.

Or. fr

Ändringsförslag 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påpekar att 
användningen av regionala 
märkesprodukter är viktig för lokala 
territorier och landsbygdsekonomier, 
eftersom man genom dessa varumärken 
betonar att produkter och tjänster har sitt 
ursprung i ett visst territorium som medför 
särskilda egenskaper. Med tanke på den 

1. Europaparlamentet påpekar att 
användningen av regionala 
märkesprodukter är viktig för lokala 
territorier och landsbygdsekonomier, 
eftersom man genom dessa varumärken 
betonar att produkter och tjänster har sitt 
ursprung i ett visst territorium som medför 
särskilda egenskaper. Med tanke på den 
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globalisering av ekonomier som 
förekommer i dag anser parlamentet att 
regionala märkesprodukter i hög grad kan 
främja en regional, territoriell eller lokal 
identitet, och även bidra till regional 
utveckling och territoriell marknadsföring, 
samt hjälpa till att öka 
landsbygdsområdens konkurrenskraft.

globalisering av ekonomier som 
förekommer i dag anser parlamentet att 
regionala märkesprodukter i hög grad kan 
främja en regional, territoriell eller lokal 
identitet, och även bidra till bevarande, 
spridning och främjande av lokala och 
regionala traditioner, regional utveckling 
och territoriell marknadsföring, samt hjälpa 
till att öka landsbygdsområdens 
konkurrenskraft.

Or. ro

Ändringsförslag 3
Francesca Barracciu

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påpekar att 
användningen av regionala 
märkesprodukter är viktig för lokala
territorier och landsbygdsekonomier, 
eftersom man genom dessa varumärken 
betonar att produkter och tjänster har sitt 
ursprung i ett visst territorium som medför 
särskilda egenskaper. Med tanke på den 
globalisering av ekonomier som 
förekommer i dag anser parlamentet att 
regionala märkesprodukter i hög grad kan 
främja en regional, territoriell eller lokal 
identitet, och även bidra till regional 
utveckling och territoriell marknadsföring, 
samt hjälpa till att öka 
landsbygdsområdens konkurrenskraft.

1. Europaparlamentet påpekar att 
användningen av regionala 
märkesprodukter är särskilt viktig för 
lokala territorier och 
landsbygdsekonomier, eftersom man 
genom dessa varumärken betonar att 
produkter och tjänster har sitt ursprung i ett 
visst territorium. Med tanke på den 
globalisering av ekonomier som 
förekommer i dag anser parlamentet att 
regionala märkesprodukter i hög grad kan 
främja en regional, territoriell eller lokal 
identitet, och även bidra till regional 
utveckling och territoriell marknadsföring, 
samt hjälpa till att öka 
landsbygdsområdens konkurrenskraft.

(I syfte att bättre betona betydelsen av 
territoriets särskilda egenskaper är det 
lämpligare att understryka 
märkesproduktens geografiska betydelse.)

Or. it
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Ändringsförslag 4
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påpekar att 
användningen av regionala 
märkesprodukter är viktig för lokala 
territorier och landsbygdsekonomier, 
eftersom man genom dessa varumärken
betonar att produkter och tjänster har sitt 
ursprung i ett visst territorium som medför 
särskilda egenskaper. Med tanke på den
globalisering av ekonomier som 
förekommer i dag anser parlamentet att 
regionala märkesprodukter i hög grad kan 
främja en regional, territoriell eller lokal 
identitet, och även bidra till regional 
utveckling och territoriell 
marknadsföring, samt hjälpa till att öka 
landsbygdsområdens konkurrenskraft.

1. Europaparlamentet påpekar att 
användningen av befintliga 
kvalitetsbeteckningar i EU är viktig för 
lokala territorier och 
landsbygdsekonomier, eftersom man 
genom dessa betonar att produkter har sitt 
ursprung i ett visst territorium som medför 
särskilda egenskaper. Med tanke på den 
globalisering av ekonomier som 
förekommer i dag anser parlamentet att 
kvalitetsbeteckningarna i hög grad kan 
främja en regional eller lokal identitet, och 
även bidra till att öka landsbygdsområdens 
konkurrenskraft.

Or. es

Ändringsförslag 5
Justina Vitkauskaite Bernard

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påpekar att 
användningen av regionala 
märkesprodukter är viktig för lokala 
territorier och landsbygdsekonomier, 
eftersom man genom dessa varumärken 
betonar att produkter och tjänster har sitt 
ursprung i ett visst territorium som medför 
särskilda egenskaper. Med tanke på den 
globalisering av ekonomier som 
förekommer i dag anser parlamentet att 
regionala märkesprodukter i hög grad kan 

1. Europaparlamentet påpekar att 
användningen av regionala 
märkesprodukter är viktig för lokala 
territorier och landsbygdsekonomier, 
eftersom man genom dessa varumärken 
betonar att produkter och tjänster har sitt 
ursprung i ett visst territorium som medför 
särskilda egenskaper och främjar 
produktiv regional ekonomisk utveckling. 
Med tanke på den globalisering av 
ekonomier som förekommer i dag anser 
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främja en regional, territoriell eller lokal 
identitet, och även bidra till regional 
utveckling och territoriell marknadsföring, 
samt hjälpa till att öka 
landsbygdsområdens konkurrenskraft.

parlamentet att regionala märkesprodukter 
i hög grad kan främja och fungera som 
kraftfulla verktyg för en regional, 
territoriell eller lokal identitet, och även 
bidra till regional utveckling, utveckling av 
småföretag på landsbygden och territoriell 
marknadsföring, samt hjälpa till att öka 
landsbygdsområdens konkurrenskraft 
genom att öka medvetenheten om dess 
ekonomiska fördelar.

Or. en

Ändringsförslag 6
Francesca Barracciu

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet betonar att ett 
märke måste innehålla väsentlig 
information om regionen i fråga, dess 
seder, historia och specifika egenskaper. 
Ett generiskt regionalt varumärke 
uppmuntrar inte i sig till konsumtion 
eftersom det varken är typiskt för en viss 
region eller knyter an till dess traditioner. 
Traditionella produkter från EU:s 
regioner måste dock främjas på lämpligt 
sätt, i syfte att undvika att vaga 
ursprungsbeteckningar används för 
lokala/regionala produkter, vilket skulle 
kunna leda till onödig konkurrens om 
samma produkt mellan olika regioner och 
skapa förvirring bland konsumenterna.
(Ett vagt varumärke som används för en 
icke-traditionell produkt från en specifik 
region riskerar att förvirra 
konsumenterna och tränga undan 
produkter.)

Or. it
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Ändringsförslag 7
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet stöder även EU-
initiativ för genomförande av 
beteckningar för livsmedel från områden 
med specifika svårigheter, såsom bergs-
och öområden. Parlamentet anser att det 
för att bidra till utvecklingen av dessa 
områden är nödvändigt att främja 
beteckningar som gör produkter från 
dessa områden mer konkurrenskraftiga.

Or. es

Ändringsförslag 8
Francesca Barracciu

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet framhåller den 
övergripande karaktären hos regionala 
märkesprodukter som stöder dels särskilda 
jordbruksprodukter och hantverk, dels 
särskilda produktionsmetoder. Parlamentet 
anser att produkter med regionala 
varumärken kan fungera bra tillsammans 
med andra tjänster som tillhandahålls på 
landsbygden, t.ex. turism, boende och 
cateringverksamhet. Parlamentet betonar 
här att det krävs en helhetssyn på 
främjandet av produkter med regionala 
varumärken på lokal, regional och 
nationell nivå och på EU-nivå.

2. Europaparlamentet framhåller den 
övergripande karaktären hos regionala 
märkesprodukter som stöder dels särskilda 
jordbruksprodukter och hantverk, dels 
särskilda produktionsmetoder. Parlamentet 
anser att produkter med regionala 
varumärken kan fungera bra som länk till
andra tjänster som tillhandahålls på 
landsbygden, t.ex. turism, boende och 
cateringverksamhet. Parlamentet betonar 
här att det krävs en helhetssyn på 
främjandet av produkter med regionala 
varumärken.

(Det är viktigt att betona hur 
konsumentens fokus flyttas från 
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produkten till tillhörande tjänster: ordet 
”länk” uttrycker bättre detta koncept. 
Hänvisningen till den lokala och 
regionala nivån samt EU-nivån framstår 
som överflödig för ett varumärke som 
redan beskrivits som europeiskt.)

Or. it

Ändringsförslag 9
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet framhåller den 
övergripande karaktären hos regionala 
märkesprodukter som stöder dels 
särskilda jordbruksprodukter och 
hantverk, dels särskilda 
produktionsmetoder. Parlamentet anser att 
produkter med regionala varumärken kan 
fungera bra tillsammans med andra tjänster 
som tillhandahålls på landsbygden, t.ex. 
turism, boende och cateringverksamhet. 
Parlamentet betonar här att det krävs en 
helhetssyn på främjandet av produkter 
med regionala varumärken på lokal, 
regional och nationell nivå och på EU-
nivå.

2. Europaparlamentet framhåller att 
kvalitetslivsmedel måste stödjas, liksom 
hantverksprodukter och hantverk, och
särskilda produktionsmetoder. Parlamentet 
anser att produkter med 
kvalitetsbeteckning kan fungera bra 
tillsammans med andra tjänster som 
tillhandahålls på landsbygden, t.ex. turism, 
boende och cateringverksamhet.

Or. es

Ändringsförslag 10
Justina Vitkauskaite Bernard

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet framhåller den 2. Europaparlamentet framhåller den 
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övergripande karaktären hos regionala 
märkesprodukter som stöder dels särskilda 
jordbruksprodukter och hantverk, dels 
särskilda produktionsmetoder. Parlamentet 
anser att produkter med regionala 
varumärken kan fungera bra tillsammans 
med andra tjänster som tillhandahålls på 
landsbygden, t.ex. turism, boende och 
cateringverksamhet. Parlamentet betonar 
här att det krävs en helhetssyn på 
främjandet av produkter med regionala 
varumärken på lokal, regional och nationell 
nivå och på EU-nivå.

övergripande karaktären hos regionala 
märkesprodukter som stöder dels särskilda 
jordbruksprodukter och hantverk, dels 
särskilda produktionsmetoder och 
småföretag på landsbygden. Parlamentet 
anser att produkter med regionala 
varumärken kan fungera bra tillsammans 
med andra tjänster som tillhandahålls på 
landsbygden, t.ex. turism, boende och 
cateringverksamhet. Parlamentet betonar 
här att det krävs en helhetssyn på 
främjandet av produkter med regionala 
varumärken och genomförandet av dem på 
lokal, regional och nationell nivå och på 
EU-nivå.

Or. en

Ändringsförslag 11
Alain Cadec

Förslag till yttrande
Punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Europaparlamentet betonar att det ligger 
ett stort värde i samarbete mellan olika 
regionala märkesprodukter som bygger på 
samverkan mellan resurser som utnyttjas 
gemensamt av flera territoriella märken 
och på synergier mellan angränsande 
regionala märken.

Or. fr

Ändringsförslag 12
Francesca Barracciu

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet uppmanar de 
lokala aktionsgrupperna, inom ramen för 
programmet Leader+, att främja 
inrättandet av ett samarbetsnätverk 
mellan lokala och regionala producenter, 
tjänstetillhandahållare och 
kulturinstitutioner – exempelvis 
universitet, museer och forskningscenter 
– för att sammanföra territoriets 
kulturella och historiska aspekter i ett 
regionalt varumärke som kan skapa en 
varaktig koppling mellan utbildning, 
forskning och produktion, och därmed 
även skapa hållbara arbetstillfällen.
(Här anges programmet Leader+ och de 
lokala aktionsgrupperna som 
referensorgan för skapandet av 
varumärken, genom att de skapar 
partnerskap mellan producenter, 
kulturinstitutioner och 
tjänstetillhandahållare. Detta garanterar 
att man utgår från lokalplanet och på 
detta sätt för varumärket närmare 
producenterna och konsumenterna.)

Or. it

Ändringsförslag 13
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet betonar att EU i 
dagsläget har världens högsta hygien- och 
miljöstandarder på livsmedelsområdet, 
och anser därför att man måste öka stödet 
till en förbättring av marknadsföringen av 
ursprungsbeteckningarna och de 
geografiska beteckningarna, i syfte att 
framhäva deras värde såväl inom som 
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utanför EU.

Or. es

Ändringsförslag 14
Francesca Barracciu

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att 
användningen av regionala 
märkesprodukter, grundad på en territoriell 
bottom-up-strategi, skapar synergieffekter
mellan olika lokala ekonomiska aktörer 
och samhälls- och branschorganisationer, 
med vars hjälp de kan förbättra sina
produkter och tjänster och införa mer 
miljövänliga metoder.

3. Europaparlamentet anser att 
användningen av regionala 
märkesprodukter, grundad på en territoriell 
bottom-up-strategi, främjar samarbete
mellan olika lokala ekonomiska aktörer 
och samhälls- och branschorganisationer; 
detta skulle kunna förbättra deras
produkter och tjänster och leda till att mer 
miljövänliga metoder införs.

(Här påpekas att de inblandade aktörerna 
aktivt bör engagera sig för nya 
samarbetsformer och inte bara utnyttja 
befintliga synergier. Dessutom är det 
lämpligt att betona att det visst går att 
förbättra produkterna, men att detta inte 
är ett självklart resultat av processen.)

Or. it

Ändringsförslag 15
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att 
användningen av regionala 
märkesprodukter, grundad på en 
territoriell bottom-up-strategi, skapar
synergieffekter mellan olika lokala 

3. Europaparlamentet anser att man måste 
främja synergieffekter mellan olika lokala 
ekonomiska aktörer och samhälls- och 
branschorganisationer, i syfte att förbättra
produkterna och tjänsterna och vid behov 
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ekonomiska aktörer och samhälls- och 
branschorganisationer, med vars hjälp de 
kan förbättra sina produkter och tjänster 
och införa mer miljövänliga metoder.

förstärka miljöskyddet.

Or. es

Ändringsförslag 16
Martina Anderson

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att 
användningen av regionala 
märkesprodukter, grundad på en territoriell 
bottom-up-strategi, skapar synergieffekter 
mellan olika lokala ekonomiska aktörer 
och samhälls- och branschorganisationer, 
med vars hjälp de kan förbättra sina 
produkter och tjänster och införa mer 
miljövänliga metoder.

3. Europaparlamentet anser att 
användningen av regionala 
märkesprodukter, grundad på en territoriell 
bottom-up-strategi, skapar synergieffekter 
mellan olika lokala ekonomiska aktörer 
och samhälls- och branschorganisationer, 
med vars hjälp de kan förbättra sina 
produkter och tjänster och införa mer 
miljövänliga metoder. Parlamentet 
framhåller att iakttagandet av 
arbetstagares rättigheter och beaktandet 
av miljöeffekter är särskilt viktiga 
kvalitetsaspekter.

Or. en

Ändringsförslag 17
Justina Vitkauskaite Bernard

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att 
användningen av regionala 
märkesprodukter, grundad på en territoriell 
bottom-up-strategi, skapar synergieffekter 
mellan olika lokala ekonomiska aktörer 

3. Europaparlamentet anser att 
användningen av regionala 
märkesprodukter, grundad på en territoriell 
bottom-up-strategi, skapar synergieffekter 
och nätverk mellan olika lokala 
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och samhälls- och branschorganisationer, 
med vars hjälp de kan förbättra sina 
produkter och tjänster och införa mer 
miljövänliga metoder.

ekonomiska aktörer och samhälls- och 
branschorganisationer, med vars hjälp de 
kan utveckla och förbättra sina produkter 
och tjänster och införa mer miljövänliga 
metoder.

Or. en

Ändringsförslag 18
Francesca Barracciu

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet betonar dock att 
det regionala varumärkeskonceptet måste 
definieras tydligt. Parlamentet framhåller 
i detta sammanhang de positiva 
erfarenheterna av befintliga 
kvalitetsbeteckningar (SUB, AOC, SGB). 
Därför krävs det samordnade strategier 
för att undvika överlappning och 
utträngning.
(Det är viktigt att betona att tanken här 
inte är att avskaffa eller komplicera 
dagens ram, utan att täcka in ett helt nytt 
område, nämligen regional 
kvalitetsmärkning som inte nödvändigtvis 
är kopplad till befintliga definitioner.)

Or. it

Ändringsförslag 19
Francesca Barracciu

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och regionala och lokala 

4. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och regionala och lokala 
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myndigheter att beakta användningen av 
regionala märkesprodukter och den roll 
som dessa varumärken spelar i 
landsbygdsområden genom att inkludera 
dem i sina lokala och regionala 
utvecklingsstrategier.

myndigheter att beakta användningen av 
regionala märkesprodukter och den roll 
som dessa varumärken spelar i 
landsbygdsområden genom att inkludera 
dem i sina lokala och regionala 
utvecklingsstrategier. Parlamentet betonar 
dock att man vid inrättandet av regionala 
märkesprodukter bör följa ett gemensamt 
tillvägagångssätt som bygger på en 
gemensam ram för hela EU. 
(Endast om man följer en plan som är 
gemensam för hela EU och som 
garanterar ett enhetligt genomförande av 
bestämmelserna är det möjligt att införa 
ett nytt precist märkessystem utan att 
skapa förvirring.)

Or. it

Ändringsförslag 20
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och regionala och lokala 
myndigheter att beakta användningen av 
regionala märkesprodukter och den roll 
som dessa varumärken spelar i 
landsbygdsområden genom att inkludera 
dem i sina lokala och regionala 
utvecklingsstrategier.

4. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och regionala och lokala 
myndigheter att beakta användningen av 
kvalitetsbeteckningar och den roll dessa 
spelar i landsbygdsområden genom att 
inkludera dem i sina lokala och regionala 
utvecklingsstrategier.

Or. es

Ändringsförslag 21
Justina Vitkauskaite Bernard

Förslag till yttrande
Punkt 4
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och regionala och lokala 
myndigheter att beakta användningen av 
regionala märkesprodukter och den roll 
som dessa varumärken spelar i 
landsbygdsområden genom att inkludera 
dem i sina lokala och regionala 
utvecklingsstrategier.

4. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och regionala och lokala 
myndigheter att beakta användningen av 
regionala märkesprodukter och den roll 
som dessa varumärken spelar i 
landsbygdsområden genom att inkludera 
dem i sina lokala och regionala 
utvecklingsstrategier. Parlamentet 
förespråkar att man ska främja regionala 
kreativa industrier, som kan skapa nya 
kulturprodukter som ett led i en process 
för marknadsföring av en plats. 

Or. en

Ändringsförslag 22
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att regionala 
varumärken kan bli framgångsrika endast 
om det finns tillräckligt många 
yrkeskunniga personer och tillräcklig 
finansiering tillgänglig, och att mer stöd 
därför bör ges från de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
och andra relevanta organ att anslå medel 
för stöd i sina 
programplaneringsdokument för nästa 
programplaneringsperiod 2014–2020.

5. Europaparlamentet anser att
kvalitetsbeteckningarna kräver större stöd 
från EU för utvecklingen av 
affärsstrategier som ökar deras förekomst 
på marknaderna i EU och i tredjeländer. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
beakta sådana produkters betydelse för att 
stärka landsbygdsekonomierna när de gör 
sin programplanering för perioden 2014–
2020.

Or. es

Ändringsförslag 23
Francesca Barracciu
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Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att regionala 
varumärken kan bli framgångsrika endast 
om det finns tillräckligt många 
yrkeskunniga personer och tillräcklig 
finansiering tillgänglig, och att mer stöd 
därför bör ges från de europeiska struktur-
och investeringsfonderna. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna och andra 
relevanta organ att anslå medel för stöd i 
sina programplaneringsdokument för nästa 
programplaneringsperiod 2014–2020.

5. Europaparlamentet anser att regionala 
varumärken kan bli framgångsrika endast 
om det finns tillräckligt många 
yrkeskunniga personer och tillräcklig 
finansiering tillgänglig, och att lämpligt
stöd därför bör ges från de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
och andra relevanta organ att anslå medel 
för stöd i sina programplaneringsdokument 
för nästa programplaneringsperiod 2014–
2020.

(Det ekonomiska stödet till det nya 
varumärkessystemet måste anpassas till 
behovet av investeringar i berörda 
sektorer. Det räcker inte med ett 
symboliskt stöd, utan stödet måste bygga 
på de inblandande aktörernas planer.)

Or. it

Ändringsförslag 24
Martina Anderson

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att regionala 
varumärken kan bli framgångsrika endast 
om det finns tillräckligt många 
yrkeskunniga personer och tillräcklig 
finansiering tillgänglig, och att mer stöd 
därför bör ges från de europeiska struktur-
och investeringsfonderna. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna och andra 
relevanta organ att anslå medel för stöd i 
sina programplaneringsdokument för nästa 
programplaneringsperiod 2014–2020.

5. Europaparlamentet anser att regionala 
varumärken kan bli framgångsrika endast 
om det finns tillräckligt många 
yrkeskunniga personer och tillräcklig 
finansiering tillgänglig, och att mer stöd 
därför bör ges från de europeiska struktur-
och investeringsfonderna. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna och andra 
relevanta organ att anslå medel för stöd i 
sina programplaneringsdokument för nästa 
programplaneringsperiod 2014–2020,
särskilt inom ramen för 
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gränsöverskridande samarbetsprogram, 
med tanke på att vissa regioner kan ligga 
på båda sidor om en gräns.

Or. en

Ändringsförslag 25
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att bedöma kompletterande 
åtgärder för att skydda regionala 
märkesvaror från kopior, som på sina 
förpackningar imiterar regionala 
produkter genom att t.ex. använda 
regionala eller nationella färger eller 
namn med regionala förtecken.

Or. en

Ändringsförslag 26
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet påpekar att 
finansieringen från de europeiska struktur-
och investeringsfonderna endast kan 
fungera på ett ändamålsenligt sätt om de 
relevanta administrativa förfarandena görs 
så enkla och lättfattliga som möjligt för 
mottagarna.

6. Europaparlamentet påpekar att 
finansieringen från EU-fonderna endast 
kan fungera på ett ändamålsenligt sätt om 
de relevanta administrativa förfarandena 
görs så enkla och lättfattliga som möjligt 
för mottagarna.

Or. es
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Ändringsförslag 27
Justina Vitkauskaite Bernard

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet påpekar att 
finansieringen från de europeiska struktur-
och investeringsfonderna endast kan 
fungera på ett ändamålsenligt sätt om de 
relevanta administrativa förfarandena görs 
så enkla och lättfattliga som möjligt för 
mottagarna.

6. Europaparlamentet påpekar att 
finansieringen från de europeiska struktur-
och investeringsfonderna endast kan 
fungera på ett ändamålsenligt sätt om de 
relevanta administrativa förfarandena görs 
så enkla, enhetliga och lättfattliga som 
möjligt för mottagarna.

Or. en

Ändringsförslag 28
Alain Cadec

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet anser att regionala 
märkesprodukter kan bli framgångsrika 
endast om det finns ett utbyte av 
erfarenheter, nätverksarbete och
partnerskap. Parlamentet erkänner den roll 
som representativa organ, till exempel 
sammanslutningar, på regional och 
nationell nivå och på EU-nivå spelar 
genom att de främjar regionala varumärken 
och gör dem mer synliga. Parlamentet 
efterlyser en större uppmärksamhet på 
initiativ för regional varumärkning som ett 
möjligt gemensamt tema i det europeiska 
territoriella samarbetet och i europeiska 
finansieringsinitiativ.

7. Europaparlamentet anser att utbyte av 
erfarenheter, nätverksarbete, partnerskap 
samt en regions historiska, kulturella och 
symboliska arv är mycket viktiga faktorer 
för att stärka regionala märkesprodukters 
framgång. Parlamentet erkänner den roll 
som representativa organ, till exempel 
sammanslutningar, på regional och 
nationell nivå och på EU-nivå spelar 
genom att de främjar regionala varumärken 
och gör dem mer synliga. Parlamentet 
efterlyser en större uppmärksamhet på 
initiativ för regional varumärkning som ett 
möjligt gemensamt tema i det europeiska 
territoriella samarbetet och i europeiska 
finansieringsinitiativ.

Or. fr
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Ändringsförslag 29
Francesca Barracciu

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet anser att regionala 
märkesprodukter kan bli framgångsrika 
endast om det finns ett utbyte av 
erfarenheter, nätverksarbete och 
partnerskap. Parlamentet erkänner den roll 
som representativa organ, till exempel 
sammanslutningar, på regional och 
nationell nivå och på EU-nivå spelar 
genom att de främjar regionala varumärken 
och gör dem mer synliga. Parlamentet 
efterlyser en större uppmärksamhet på
initiativ för regional varumärkning som ett 
möjligt gemensamt tema i det europeiska 
territoriella samarbetet och i europeiska 
finansieringsinitiativ.

7. Europaparlamentet anser att regionala 
traditionella märkesprodukter kan bli 
framgångsrika endast om det finns ett 
utbyte av erfarenheter, nätverksarbete och 
partnerskap. Parlamentet erkänner den roll 
som representativa organ, till exempel 
sammanslutningar, på lokal, regional och 
nationell nivå och på EU-nivå spelar 
genom att de främjar regionala varumärken 
och gör dem mer synliga Parlamentet 
efterlyser att lämplig uppmärksamhet ska 
fästas vid initiativ för regional 
varumärkning inom ramen för det 
europeiska territoriella samarbetet.

(Här betonas betydelsen av det 
traditionsbegrepp som är knutet till 
produkten, utan vilket man har att göra 
med en generisk produkt, och betydelsen 
av den lokala aspekten av det samarbete 
som krävs för att främja märket.)

Or. it

Ändringsförslag 30
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet anser att regionala 
märkesprodukter kan bli framgångsrika 
endast om det finns ett utbyte av 
erfarenheter, nätverksarbete och 
partnerskap. Parlamentet erkänner den 
roll som representativa organ, till exempel 
sammanslutningar, på regional och 

7. Europaparlamentet erkänner den roll 
som representativa organ på regional och 
nationell nivå och på EU-nivå spelar 
genom att de främjar kvalitetsbeteckningar
och gör dem mer synliga.
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nationell nivå och på EU-nivå spelar 
genom att de främjar regionala 
varumärken och gör dem mer synliga. 
Parlamentet efterlyser en större 
uppmärksamhet på initiativ för regional 
varumärkning som ett möjligt gemensamt 
tema i det europeiska territoriella 
samarbetet och i europeiska 
finansieringsinitiativ.

Or. es

Ändringsförslag 31
Justina Vitkauskaite Bernard

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet anser att regionala 
märkesprodukter kan bli framgångsrika 
endast om det finns ett utbyte av 
erfarenheter, nätverksarbete och 
partnerskap. Parlamentet erkänner den roll 
som representativa organ, till exempel 
sammanslutningar, på regional och 
nationell nivå och på EU-nivå spelar 
genom att de främjar regionala varumärken 
och gör dem mer synliga. Parlamentet 
efterlyser en större uppmärksamhet på 
initiativ för regional varumärkning som ett 
möjligt gemensamt tema i det europeiska 
territoriella samarbetet och i europeiska 
finansieringsinitiativ.

7. Europaparlamentet anser att regionala 
märkesprodukter kan bli framgångsrika 
endast om det finns ett utbyte av 
erfarenheter, nätverksarbete och 
partnerskap. Parlamentet erkänner den roll 
som representativa organ, till exempel 
sammanslutningar, på regional och 
nationell nivå och på EU-nivå spelar 
genom att de främjar regionala varumärken 
och framhäver och stärker sina växande 
regioners synlighet. Parlamentet efterlyser 
en större uppmärksamhet på initiativ för 
regional varumärkning som ett möjligt 
gemensamt tema i det europeiska 
territoriella samarbetet och i europeiska 
finansieringsinitiativ och som ett verktyg 
som representerar en investering i 
regionens varaktigt dynamiska 
konkurrenskraft.

Or. en


