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Изменение 1
Ален Кадек

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. посочва, че регионалната марка за 
качество е важна за местните територии 
и икономиката на селските райони, тъй 
като тя извежда на преден план връзката 
с конкретна и изключителна територия 
по отношение на произхода на 
продуктите и услугите; счита, че във 
време на глобализация на икономиките, 
регионалните марки за качество могат 
да служат за значими популяризиращи 
фактори на регионалната, 
териториалната и местната идентичност, 
както и да допринасят за регионалното 
развитие и териториалния маркетинг и 
също така да подпомогнат 
подобряването на 
конкурентоспособността на селските 
територии;

1. посочва, че регионалната марка за 
качество е важна за местните територии 
и икономиката на селските райони, тъй 
като тя извежда на преден план връзката 
с конкретна и изключителна територия 
по отношение на произхода на 
продуктите и услугите; счита, че във 
време на глобализация на икономиките, 
регионалните марки за качество могат 
да служат за значими популяризиращи 
фактори на регионалната, 
териториалната и местната идентичност, 
както и да допринасят за регионалното 
развитие и териториалния маркетинг и 
също така да подпомогнат 
подобряването на 
конкурентоспособността и 
привлекателността на селските 
територии;

Or. fr

Изменение 2
Василика Виорика Дънчила

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. посочва, че регионалната марка за 
качество е важна за местните територии 
и икономиката на селските райони, тъй 
като тя извежда на преден план връзката 
с конкретна и изключителна територия 
по отношение на произхода на 
продуктите и услугите; счита, че във 
време на глобализация на икономиките, 

1. посочва, че регионалната марка за 
качество е важна за местните територии 
и икономиката на селските райони, тъй 
като тя извежда на преден план връзката 
с конкретна и изключителна територия 
по отношение на произхода на 
продуктите и услугите; счита, че във 
време на глобализация на икономиките, 
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регионалните марки за качество могат 
да служат за значими популяризиращи 
фактори на регионалната, 
териториалната и местната идентичност, 
както и да допринасят за регионалното 
развитие и териториалния маркетинг и 
също така да подпомогнат 
подобряването на 
конкурентоспособността на селските 
територии;

регионалните марки за качество могат 
да служат за значими популяризиращи 
фактори на регионалната, 
териториалната и местната идентичност, 
както и да допринасят за опазването, 
предаването и популяризирането на 
местни и регионални традиции, за
регионалното развитие и териториалния 
маркетинг и също така да подпомогнат 
подобряването на 
конкурентоспособността на селските 
територии;

Or. ro

Изменение 3
Франческа Барачу

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. посочва, че регионалната марка за 
качество е важна за местните територии 
и икономиката на селските райони, тъй 
като тя извежда на преден план връзката 
с конкретна и изключителна територия 
по отношение на произхода на 
продуктите и услугите; счита, че във 
време на глобализация на икономиките, 
регионалните марки за качество могат 
да служат за значими популяризиращи 
фактори на регионалната, 
териториалната и местната идентичност, 
както и да допринасят за регионалното 
развитие и териториалния маркетинг и 
също така да подпомогнат 
подобряването на 
конкурентоспособността на селските 
територии;

1. посочва, че регионалната марка за 
качество е важна най-вече за местните 
територии и икономиката на селските 
райони, тъй като тя извежда на преден 
план връзката с конкретна територия по 
отношение на произхода на продуктите 
и услугите; счита, че във време на 
глобализация на икономиките, 
регионалните марки за качество могат 
да служат за значими популяризиращи 
фактори на регионалната, 
териториалната и местната идентичност, 
както и да допринасят за регионалното 
развитие и териториалния маркетинг и 
също така да подпомогнат 
подобряването на 
конкурентоспособността на селските 
територии;

(Подчертава географското значение 
на марката за качество, за да се 
изрази по-добре значимостта на 
конкретните връзки с местните 
територии.)
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Or. it

Изменение 4
Роса Естарас Ферагут

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. посочва, че регионалната марка за 
качество е важна за местните 
територии и икономиката на селските 
райони, тъй като тя извежда на преден 
план връзката с конкретна и 
изключителна територия по отношение 
на произхода на продуктите и услугите; 
счита, че във време на глобализация на 
икономиките, регионалните марки за 
качество могат да служат за значими 
популяризиращи фактори на 
регионалната, териториалната и 
местната идентичност, както и да 
допринасят за регионалното развитие 
и териториалния маркетинг и също 
така да подпомогнат подобряването на 
конкурентоспособността на селските 
територии;

1. посочва, че съществуващите в ЕС 
наименования за качество са важни за 
местните територии и икономиката на 
селските райони, тъй като те извеждат
на преден план връзката с конкретна и 
изключителна територия по отношение 
на произхода на продуктите; счита, че 
във време на глобализация на 
икономиките, наименованията за 
качество могат да служат за значими 
популяризиращи фактори на 
регионалната и местната идентичност, 
както и да подпомогнат подобряването 
на конкурентоспособността на селските 
територии;

Or. es

Изменение 5
Юстина Виткаускайте Бернар

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. посочва, че регионалната марка за 
качество е важна за местните територии 
и икономиката на селските райони, тъй 
като тя извежда на преден план връзката 
с конкретна и изключителна територия 
по отношение на произхода на 

1. посочва, че регионалната марка за 
качество е важна за местните територии 
и икономиката на селските райони, тъй 
като тя извежда на преден план връзката 
с конкретна и изключителна територия 
по отношение на произхода на 



PE519.752v01-00 6/22 AM\1004422BG.doc

BG

продуктите и услугите; счита, че във 
време на глобализация на икономиките, 
регионалните марки за качество могат 
да служат за значими популяризиращи 
фактори на регионалната, 
териториалната и местната идентичност, 
както и да допринасят за регионалното 
развитие и териториалния маркетинг и 
също така да подпомогнат 
подобряването на 
конкурентоспособността на селските 
територии;

продуктите и услугите и поощрява 
продуктивното регионално 
икономическо развитие; счита, че във 
време на глобализация на икономиките, 
регионалните марки за качество могат 
да служат за значими популяризиращи 
фактори и мощни инструменти на 
регионалната, териториалната и 
местната идентичност, както и да 
допринасят за регионалното развитие, 
развитието на малък бизнес в 
селските райони и териториалния 
маркетинг и също така да подпомогнат 
подобряването на 
конкурентоспособността на селските 
територии чрез увеличаване на 
осведомеността относно техните 
икономически ползи;

Or. en

Изменение 6
Франческа Барачу

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. подчертава, че дадена марка 
трябва да бъде носител на важна 
информация, свързана с 
територията, традициите, 
историята и нейните особености. 
Общата марка за регионален произход 
не представлява сама по себе стимул 
за потребление, защото не е нито 
типична, нито традиционна за 
определената територия. Все пак 
традиционните продукти от 
европейските територии се нуждаят 
от правилно насърчаване, за да се 
избегнат неточни указания за 
произход на местни/регионални 
продукти, които могат да 
предизвикат ненужна конкуренция 
между различните региони за един и 
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същ продукт и да създадат объркване 
сред потребителите;
(Неясната регионална марка на даден 
нетрадиционен за конкретен регион 
продукт може да обърка 
потребителите и да създаде 
припокриване на продукти.)

Or. it

Изменение 7
Роса Естарас Ферагут

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. подкрепя европейските 
инициативи за учредяването на 
наименования за хранителни 
продукти от територии със 
специфични трудности, като 
например планини и острови; счита, 
че за да се допринесе за развитието на 
тези територии, е необходимо да се 
насърчат наименованията, които 
подобряват конкурентоспособността 
на техните производства;

Or. es

Изменение 8
Франческа Барачу

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изтъква широкообхватното естество 
на регионалните марки за качество, 
които подкрепят конкретни 
селскостопански продукти, както и 
занаятчийството и майсторството, и 

2. изтъква широкообхватното естество 
на регионалните марки за качество, 
които подкрепят конкретни 
селскостопански продукти, както и 
занаятчийството и майсторството, и 
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също така специфичните 
производствени процеси; счита, че 
продуктите, носещи регионална марка, 
могат да служат за добри
придружаващи продукти към други 
услуги, предоставяни в селските райони, 
като туризма, настаняването, услугите 
по обществено хранене и т.н.; 
подчертава в тази връзка, че е от 
съществено значение да има интегриран 
и цялостен подход към 
популяризирането на продуктите, 
носещи регионална марка, на местно, 
регионално, национално и европейско 
равнище;

също така специфичните 
производствени процеси; счита, че 
продуктите, носещи регионална марка, 
могат да служат за добри носители за
други услуги, предоставяни в селските 
райони, като туризма, настаняването, 
услугите по обществено хранене и т.н.; 
подчертава в тази връзка, че е от 
съществено значение да има интегриран 
и цялостен подход към 
популяризирането на продуктите, 
носещи регионална марка;

(Важно е да се подчертае действието 
на прехвърлянето на потребителския 
интерес от продукта към свързаните 
с него услуги: изглежда, че думата 
„носител“ по-добре изразява това 
понятие. Позоваването на местното, 
регионалното и европейското 
равнище звучи излишно за марка, 
която вече е окачествена като 
европейска.)

Or. it

Изменение 9
Роса Естарас Ферагут

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изтъква широкообхватното 
естество на регионалните марки за 
качество, които подкрепят конкретни 
селскостопански продукти, както и 
занаятчийството и майсторството, и 
също така специфичните 
производствени процеси; счита, че 
продуктите, носещи регионална марка, 
могат да служат за добри придружаващи 
продукти към други услуги, 

2. изтъква необходимостта да се 
подкрепят качествените 
хранителните продукти, както и 
занаятчийството и майсторството, и 
също така специфичните 
производствени процеси; счита, че 
продуктите, носещи гаранция за 
качество, могат да служат за добри 
придружаващи продукти към други 
услуги, предоставяни в селските райони, 
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предоставяни в селските райони, като 
туризма, настаняването, услугите по 
обществено хранене и т.н.; подчертава 
в тази връзка, че е от съществено 
значение да има интегриран и 
цялостен подход към 
популяризирането на продуктите, 
носещи регионална марка, на местно, 
регионално, национално и европейско 
равнище;

като туризма, настаняването, услугите 
по обществено хранене и т.н.;

Or. es

Изменение 10
Юстина Виткаускайте Бернар

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изтъква широкообхватното естество 
на регионалните марки за качество, 
които подкрепят конкретни 
селскостопански продукти, както и 
занаятчийството и майсторството, и 
също така специфичните 
производствени процеси; счита, че 
продуктите, носещи регионална марка, 
могат да служат за добри придружаващи 
продукти към други услуги, 
предоставяни в селските райони, като 
туризма, настаняването, услугите по 
обществено хранене и т.н.; подчертава в 
тази връзка, че е от съществено 
значение да има интегриран и цялостен 
подход към популяризирането на 
продуктите, носещи регионална марка, 
на местно, регионално, национално и 
европейско равнище;

2. изтъква широкообхватното естество 
на регионалните марки за качество, 
които подкрепят конкретни 
селскостопански продукти, както и 
занаятчийството и майсторството, и 
също така специфичните 
производствени процеси и малките 
предприятия в селските райони; 
счита, че продуктите, носещи 
регионална марка, могат да служат за 
добри придружаващи продукти към 
други услуги, предоставяни в селските 
райони, като туризма, настаняването, 
услугите по обществено хранене и т.н.; 
подчертава в тази връзка, че е от 
съществено значение да има интегриран 
и цялостен подход към 
популяризирането на продуктите, 
носещи регионална марка, и тяхната 
реализация на местно, регионално, 
национално и европейско равнище;

Or. en
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Изменение 11
Ален Кадек

Проектостановище
Параграф 2 – алинея 1 (нова)

Проектостановище Изменение

подчертава стойността на 
сътрудничеството между 
регионалните марки за качество, 
която се основава на 
взаимодействието между ресурсите, 
споделяни от няколко регионални 
марки, и на взаимодействието между 
регионални марки от съседни 
територии;

Or. fr

Изменение 12
Франческа Барачу

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. Призовава местните групи за 
действие в рамките на програмата 
„Лидер +“ да насърчат създаването на 
мрежа за сътрудничество между 
местните и регионални 
производители, доставчиците на 
услуги и културните институции, 
като университети, музеи и 
изследователски центрове, за да се 
даде възможност културните и 
исторически аспекти на 
територията да бъдат синтезирани в 
регионална марка, която е в 
състояние да установи трайна връзка 
между образованието, научните 
изследвания и производството, като 
по този начин създаде и устойчиви 
работни места;
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(Програмата „Лидер +“ и местните 
групи за действие тук са определени 
като референтни органи за 
създаването на марки чрез формиране 
на партньорства между 
производители, културни 
институции и доставчици на услуги. 
По този начин е възможно да се 
тръгне от местното равнище и да се 
доближи марката до производители и 
потребители.)

Or. it

Изменение 13
Роса Естарас Ферагут

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. изтъква, че понастоящем 
Европейският съюз разполага с най-
добрите здравни и екологични 
стандарти в света по отношение на 
хранително-вкусовия отрасъл, поради 
което счита, че е необходимо да се 
подпомогне по-решително 
подобряването на маркетинга на 
наименованията за произход и на 
географските указания, с цел да се 
повиши техният имидж както в 
границите на Европейския съюз, така 
и извън него;

Or. es

Изменение 14
Франческа Барачу

Проектостановище
Параграф 3



PE519.752v01-00 12/22 AM\1004422BG.doc

BG

Проектостановище Изменение

3. счита, че регионалната марка за 
качество, основаваща се на подход 
отдолу-нагоре, насърчава 
взаимодействие между отделните 
местни икономически участници и 
социалните и професионални 
организации, благодарение на което 
те подобряват своите продукти и 
услуги и внедряват по 
екологосъобразни процеси;

3. счита, че регионалната марка за 
качество, основаваща се на подход 
отдолу-нагоре, насърчава 
сътрудничество между отделните 
местни икономически участници и 
социалните и професионални 
организации, което би могло да 
подобри техните продукти и услуги 
чрез внедряването на по-
екологосъобразни процеси;

(Тук изглежда уместно да се напомни 
за необходимостта от активното 
участие на заинтересованите страни 
в създаването на нови 
сътрудничества, а не само в 
използването на вече 
съществуващите взаимодействия; 
също така е добре да се припомни, че 
наистина е възможно да се подобрят 
продуктите, но това не представлява 
очевиден резултат от процеса.)

Or. it

Изменение 15
Роса Естарас Ферагут

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че регионалната марка за 
качество, основаваща се на подход 
отдолу-нагоре, насърчава
взаимодействие между отделните 
местни икономически участници и 
социалните и професионални 
организации, благодарение на което 
те подобряват своите продукти и 
услуги и внедряват по 
екологосъобразни процеси;

3. счита, че трябва да се насърчи
взаимодействието между отделните 
местни икономически участници и 
социалните и професионални 
организации, с цел да се подобрят 
продуктите и услугите и евентуално 
да се засили опазването на околната 
среда;
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Or. es

Изменение 16
Мартина Андерсън

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че регионалната марка за 
качество, основаваща се на подход 
отдолу-нагоре, насърчава 
взаимодействие между отделните 
местни икономически участници и 
социалните и професионални 
организации, благодарение на което те 
подобряват своите продукти и услуги и 
внедряват по екологосъобразни
процеси;

3. счита, че регионалната марка за 
качество, основаваща се на подход 
отдолу-нагоре, насърчава 
взаимодействие между отделните 
местни икономически участници и 
социалните и професионални 
организации, благодарение на което те 
подобряват своите продукти и услуги и 
внедряват по-екологосъобразни
процеси; настоява, че спазването на 
правата на работниците и 
отчитането на въздействието върху 
околната среда са особено важни 
аспекти по отношение на критерия 
за качество;

Or. en

Изменение 17
Юстина Виткаускайте Бернар

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че регионалната марка за 
качество, основаваща се на подход 
отдолу-нагоре, насърчава 
взаимодействие между отделните 
местни икономически участници и 
социалните и професионални 
организации, благодарение на което те 
подобряват своите продукти и услуги и 
внедряват по екологосъобразни

3. счита, че регионалната марка за 
качество, основаваща се на подход 
отдолу-нагоре, насърчава 
взаимодействие и мрежи между 
отделните местни икономически 
участници и социалните и 
професионални организации, 
благодарение на което те развиват и
подобряват своите продукти и услуги и 
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процеси; внедряват по-екологосъобразни
процеси;

Or. en

Изменение 18
Франческа Барачу

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. въпреки това отбелязва, че 
понятието „регионална марка“ 
трябва да бъде ясно определено; в 
този контекст подчертава 
положителния опит на вече 
съществуващите марки за качество 
(ЗНП, КНП и ЗГУ); следователно са 
необходими координирани стратегии 
за избягване на дублиране и 
припокриване;
(Тук е важно да се отбележи, че не се 
прави опит за премахване или 
усложняване на старата рамка от 
марки, а се цели обхващането на едно 
изцяло ново пространство: това на 
регионалното качество, което не е 
непременно свързано със 
съществуващите определения.)

Or. it

Изменение 19
Франческа Барачу

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. приканва държавите членки и 
наднационалните организации да 
отчетат надлежно регионалната марка за 

4. приканва държавите членки и 
наднационалните организации да 
отчетат надлежно регионалната марка за 
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качество и ролята, която марката играе в 
селските територии, като ги включат в 
техните стратегии за местно и 
регионално развитие;

качество и ролята, която марката играе в 
селските територии, като ги включат в 
техните стратегии за местно и 
регионално развитие; въпреки това 
подчертава, че създаването на 
регионална марка за качество трябва 
да следва общ подход, основан на обща 
рамка, която да се определи на 
равнище ЕС;
(Една нова система от марки не 
може да съществува, без да създаде 
объркване и неточности, ако не е 
ръководена от съвместен проект на 
европейско равнище, който да 
гарантира последователното 
прилагане на правилата.)

Or. it

Изменение 20
Роса Естарас Ферагут

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. приканва държавите членки и 
наднационалните организации да 
отчетат надлежно регионалната марка
за качество и ролята, която марката
играе в селските територии, като ги 
включат в техните стратегии за местно и 
регионално развитие;

4. приканва държавите членки и 
наднационалните организации да 
отчетат надлежно наименованията за 
качество и ролята, която те играят в 
селските територии, като ги включат в 
техните стратегии за местно и 
регионално развитие;

Or. es

Изменение 21
Юстина Виткаускайте Бернар

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. приканва държавите членки и 
наднационалните организации да 
отчетат надлежно регионалната марка за 
качество и ролята, която марката играе в 
селските територии, като ги включат в 
техните стратегии за местно и 
регионално развитие;

4. приканва държавите членки и 
наднационалните организации да 
отчетат надлежно регионалната марка за 
качество и ролята, която марката играе в 
селските територии, като ги включат в 
техните стратегии за местно и 
регионално развитие; приканва за 
улесняване на регионалните 
творчески индустрии, което може да 
доведе до създаването на нови 
културни продукти като част от 
процеса на утвърждаване на 
местната марка;

Or. en

Изменение 22
Роса Естарас Ферагут

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че за да имат успех 
регионалните марки се нуждаят от 
необходима критична маса от 
специалисти и средства и че те 
следва да бъдат по-скоро подпомагани 
от европейските структурни и
инвестиционни фондове; приканва 
държавите членки и другите 
съответни органи да предвидят 
своята подкрепа в програмните си 
документи за следващия програмен 
период 2014-2020 г.;

5. счита, че наименованията за 
качество се нуждаят от по-голяма 
подкрепа от Европейския съюз за 
разработването на търговски 
стратегии, които да подобрят 
присъствието им на европейските 
пазари и на пазарите на трети 
държави; приканва държавите членки
да вземат предвид значението на тези 
продукти за динамизирането на 
икономиката в селските райони, 
когато разработват своите програми
за периода 2014—2020 г.;

Or. es

Изменение 23
Франческа Барачу
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Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че за да имат успех 
регионалните марки се нуждаят от 
необходима критична маса от 
специалисти и средства и че те следва 
да бъдат по-скоро подпомагани от 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове; приканва 
държавите членки и другите съответни 
органи да предвидят своята подкрепа в 
програмните си документи за следващия 
програмен период 2014-2020 г.;

5. счита, че за да имат успех 
регионалните марки се нуждаят от 
необходима критична маса от 
специалисти и средства и че те следва 
да бъдат адекватно подпомагани от 
структурните и инвестиционните
фондове на ЕС; приканва държавите 
членки и другите съответни органи да 
предоставят своята подкрепа в 
програмните си документи за следващия 
програмен период 2014—2020 г.;

(Финансовата подкрепа за новата 
система от марки трябва да бъде 
съобразена с необходимостта от 
инвестиции в съответните области, 
като не може да се изразява в 
символична подкрепа, а следва да бъде 
изградена въз основа на проекта на 
заинтересованите страни.)

Or. it

Изменение 24
Мартина Андерсън

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че за да имат успех 
регионалните марки се нуждаят от 
необходима критична маса от 
специалисти и средства и че те следва 
да бъдат по-скоро подпомагани от 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове; приканва 
държавите членки и другите съответни 
органи да предвидят своята подкрепа в 
програмните си документи за следващия 

5. счита, че за да имат успех 
регионалните марки се нуждаят от 
необходима критична маса от 
специалисти и средства и че те следва 
да бъдат по-скоро подпомагани от 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове; приканва 
държавите членки и другите съответни 
органи да предвидят своята подкрепа в 
програмните си документи за следващия 
програмен период 2014—2020 г.; по-
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програмен период 2014-2020 г.; специално в контекста на 
програмите за трансгранично 
сътрудничество счита, че някои 
територии мога да са разположение в 
трансгранични области;

Or. en

Изменение 25
Лена Коларска-Бобинска

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. приканва Комисията да направи 
оценка на допълнителните мерки за 
защита на стоките с регионална 
марка от продуктите имитации, 
чиито опаковки наподобяват 
регионалните продукти, използвайки, 
наред с другото, регионални или 
национални цветове и регионално 
звучащи наименования;

Or. en

Изменение 26
Роса Естарас Ферагут

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. посочва, че за успеха на 
финансирането, получено от 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове, съответните 
административни процедури следва да 
бъдат опростени и изчистени в 
максимална степен за бенефициентите;

6. посочва, че за успеха на 
финансирането, получено от фондовете 
на Общността, съответните 
административни процедури следва да 
бъдат опростени и изчистени в 
максимална степен за бенефициентите;

Or. es
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Изменение 27
Юстина Виткаускайте Бернар

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. посочва, че за успеха на 
финансирането, получено от 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове, съответните 
административни процедури следва да 
бъдат опростени и изчистени в 
максимална степен за бенефициентите;

6. посочва, че за успеха на 
финансирането, получено от 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове, съответните 
административни процедури следва да 
бъдат опростени, ясни и изчистени в 
максимална степен за бенефициентите;

Or. en

Изменение 28
Ален Кадек

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. счита, че за да се осигури по-голям 
успех на регионалните марки за 
качество от съществено значение е 
обмяната на опит, създаването на мрежи 
и партньорства; признава ролята на 
представителните органи като 
асоциации на регионално, национално и 
европейско равнище, които да осигурят 
популяризирането на регионалните 
марки и да увеличат тяхната видимост; 
призовава да се обръща по-голямо 
внимание на инициативите за 
присъждане на регионална марка като 
възможна обща тема в европейското 
териториално сътрудничество и 
европейските инициативи за 
финансиране.

7. счита, че за да се осигури по-голям 
успех на регионалните марки за 
качество, от съществено значение е 
обмяната на опит, създаването на мрежи 
и партньорства, както и 
историческото и културното 
наследство на дадена територия; 
признава ролята на представителните 
органи като асоциации на регионално, 
национално и европейско равнище, 
които да осигурят популяризирането на 
регионалните марки и да увеличат 
тяхната видимост; призовава да се 
обръща по-голямо внимание на 
инициативите за присъждане на 
регионална марка като възможна обща 
тема в европейското териториално 
сътрудничество и европейските 
инициативи за финансиране.
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Or. fr

Изменение 29
Франческа Барачу

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. счита, че за да се осигури по-голям 
успех на регионалните марки за 
качество от съществено значение е 
обмяната на опит, създаването на мрежи 
и партньорства; признава ролята на 
представителните органи като 
асоциации на регионално, национално и 
европейско равнище, които да осигурят 
популяризирането на регионалните 
марки и да увеличат тяхната видимост; 
призовава да се обръща по-голямо
внимание на инициативите за 
присъждане на регионална марка като 
възможна обща тема в европейското 
териториално сътрудничество и 
европейските инициативи за 
финансиране.

7. счита, че за да се осигури по-голям 
успех на регионалните традиционни
марки за качество от съществено 
значение е обмяната на опит, 
създаването на мрежи и партньорства; 
признава ролята на представителните 
органи като асоциации на местно,
регионално, национално и европейско 
равнище, които да осигурят 
популяризирането на регионалните 
марки и да увеличат тяхната видимост; 
призовава да се обръща съответното
внимание на инициативите за 
присъждане на регионална марка в 
контекста на европейското 
териториално сътрудничество.

(Тук се подчертава важността на 
свързаното с продукта понятие за 
„традиция“, без която е налице един 
общ продукт, както и значението на 
местното измерение на 
необходимото сътрудничество за 
насърчаването на марката.)

Or. it

Изменение 30
Роса Естарас Ферагут

Проектостановище
Параграф 7
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Проектостановище Изменение

7. счита, че за да се осигури по-голям 
успех на регионалните марки за 
качество от съществено значение е 
обмяната на опит, създаването на 
мрежи и партньорства; признава 
ролята на представителните органи 
като асоциации на регионално, 
национално и европейско равнище, 
които да осигурят популяризирането на
регионалните марки и да увеличат 
тяхната видимост; призовава да се 
обръща по-голямо внимание на 
инициативите за присъждане на 
регионална марка като възможна 
обща тема в европейското 
териториално сътрудничество и 
европейските инициативи за 
финансиране.

7. признава ролята на представителните 
органи на регионално, национално и 
европейско равнище, които да осигурят 
популяризирането на наименованията 
за качество и да увеличат тяхната 
видимост;

Or. es

Изменение 31
Юстина Виткаускайте Бернар

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. счита, че за да се осигури по-голям 
успех на регионалните марки за 
качество от съществено значение е 
обмяната на опит, създаването на мрежи 
и партньорства; признава ролята на 
представителните органи като 
асоциации на регионално, национално и 
европейско равнище, които да осигурят 
популяризирането на регионалните 
марки и да увеличат тяхната видимост; 
призовава да се обръща по-голямо 
внимание на инициативите за 
присъждане на регионална марка като 
възможна обща тема в европейското 
териториално сътрудничество и 

7. счита, че за да се осигури по-голям 
успех на регионалните марки за 
качество от съществено значение е 
обмяната на опит, създаването на мрежи 
и партньорства; признава ролята на 
представителните органи като 
асоциации на регионално, национално и 
европейско равнище, които да осигурят 
популяризирането на регионалните 
марки и да увеличат и заздравят
тяхната растяща видимост; призовава 
да се обръща по-голямо внимание на 
инициативите за присъждане на 
регионална марка като възможна обща 
тема в европейското териториално 
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европейските инициативи за 
финансиране.

сътрудничество и европейските 
инициативи за финансиране и като 
инструмент, представляващ 
инвестиция в дългосрочната 
стабилност на 
конкурентоспособността на региона.

Or. en


