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

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Desenvolvimento Regional

2013/2098(INI)

26.9.2013

ALTERAÇÕES
1 - 31

Projeto de parecer
Oldřich Vlasák
(PE516.946v01-00)

Marca de qualidade regional: rumo a melhores práticas nas economias rurais
(2013/2098(INI))



PE519.752v01-00 2/20 AM\1004422PT.doc

PT

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1004422PT.doc 3/20 PE519.752v01-00

PT

Alteração 1
Alain Cadec

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que a marca de qualidade 
regional é importante para territórios locais
e economias rurais, uma vez que evidencia 
a ligação a um território específico e 
excecional em termos da origem de 
produtos e serviços; é da opinião que, 
numa época de economias globalizadas, as 
marcas de qualidade regionais podem 
servir como importantes promotoras da 
identidade regional, territorial e local, bem 
como contribuir para o desenvolvimento 
regional e a comercialização a nível 
territorial e ajudar a melhorar a 
competitividade de territórios rurais;

1. Salienta que a marca de qualidade 
regional é importante para territórios locais 
e economias rurais, uma vez que evidencia 
a ligação a um território específico e 
excecional em termos da origem de 
produtos e serviços; é da opinião que, 
numa época de economias globalizadas, as 
marcas de qualidade regionais podem 
servir como importantes promotoras da 
identidade regional, territorial e local, bem 
como contribuir para o desenvolvimento 
regional e a comercialização a nível 
territorial e ajudar a melhorar a 
competitividade e a atratividade de 
territórios rurais;

Or. fr

Alteração 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que a marca de qualidade 
regional é importante para territórios locais 
e economias rurais, uma vez que evidencia 
a ligação a um território específico e 
excecional em termos da origem de 
produtos e serviços; é da opinião que, 
numa época de economias globalizadas, as 
marcas de qualidade regionais podem 
servir como importantes promotoras da 
identidade regional, territorial e local, bem 
como contribuir para o desenvolvimento 

1. Salienta que a marca de qualidade 
regional é importante para territórios locais 
e economias rurais, uma vez que evidencia 
a ligação a um território específico e 
excecional em termos da origem de 
produtos e serviços; é da opinião que, 
numa época de economias globalizadas, as 
marcas de qualidade regionais podem 
servir como importantes promotoras da 
identidade regional, territorial e local, bem 
como contribuir para a preservação, a 
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regional e a comercialização a nível 
territorial e ajudar a melhorar a 
competitividade de territórios rurais;

transmissão e a promoção das tradições 
locais e regionais, o desenvolvimento 
regional e a comercialização a nível 
territorial e ajudar a melhorar a
competitividade de territórios rurais;

Or. ro

Alteração 3
Francesca Barracciu

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que a marca de qualidade 
regional é importante para territórios locais 
e economias rurais, uma vez que evidencia 
a ligação a um território específico e 
excecional em termos da origem de 
produtos e serviços; é da opinião que, 
numa época de economias globalizadas, as 
marcas de qualidade regionais podem 
servir como importantes promotoras da 
identidade regional, territorial e local, bem 
como contribuir para o desenvolvimento 
regional e a comercialização a nível 
territorial e ajudar a melhorar a 
competitividade de territórios rurais;

1. Salienta que a marca de qualidade 
regional é particularmente importante para 
territórios locais e economias rurais, uma 
vez que evidencia a ligação a um território 
específico em termos da origem de 
produtos e serviços; é da opinião que, 
numa época de economias globalizadas, as 
marcas de qualidade regionais podem 
servir como importantes promotoras da 
identidade regional, territorial e local, bem 
como contribuir para o desenvolvimento 
regional e a comercialização a nível 
territorial e ajudar a melhorar a 
competitividade de territórios rurais;

(Parece mais correto salientar a 
importância em termos geográficos da 
marca de qualidade, a fim de melhor 
transmitir a importância das 
características específicas do território.)

Or. it

Alteração 4
Rosa Estaràs Ferragut

Projeto de parecer
N.º 1
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Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que a marca de qualidade 
regional é importante para territórios 
locais e economias rurais, uma vez que 
evidencia a ligação a um território 
específico e excecional em termos da 
origem de produtos e serviços; é da opinião 
que, numa época de economias 
globalizadas, as marcas de qualidade 
regionais podem servir como importantes 
promotoras da identidade regional, 
territorial e local, bem como contribuir 
para o desenvolvimento regional e a 
comercialização a nível territorial e ajudar 
a melhorar a competitividade de territórios 
rurais;

1. Salienta que as denominações de 
qualidade existentes na UE são
importantes para territórios locais e 
economias rurais, uma vez que evidenciam
a ligação a um território específico e 
excecional em termos da origem de 
produtos e serviços; é da opinião que, 
numa época de economias globalizadas, as 
denominações de qualidade podem servir 
como importantes promotoras da 
identidade regional, territorial e local, bem 
como contribuir para o desenvolvimento 
regional e a comercialização a nível 
territorial e ajudar a melhorar a 
competitividade de territórios rurais;

Or. es

Alteração 5
Justina Vitkauskaite Bernard

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que a marca de qualidade 
regional é importante para territórios locais 
e economias rurais, uma vez que evidencia 
a ligação a um território específico e 
excecional em termos da origem de 
produtos e serviços; é da opinião que, 
numa época de economias globalizadas, as 
marcas de qualidade regionais podem 
servir como importantes promotoras da 
identidade regional, territorial e local, bem 
como contribuir para o desenvolvimento 
regional e a comercialização a nível 
territorial e ajudar a melhorar a 
competitividade de territórios rurais;

1. Salienta que a marca de qualidade 
regional é importante para territórios locais 
e economias rurais, uma vez que evidencia 
a ligação a um território específico e 
excecional em termos da origem de 
produtos e serviços e fomenta o 
desenvolvimento económico regional 
produtivo; é da opinião que, numa época 
de economias globalizadas, as marcas de 
qualidade regionais podem servir como 
importantes promotoras e robustos 
instrumentos da identidade regional, 
territorial e local, bem como contribuir 
para o desenvolvimento regional, o 
desenvolvimento de pequenas empresas 
nas comunidades rurais e a 
comercialização a nível territorial e ajudar 



PE519.752v01-00 6/20 AM\1004422PT.doc

PT

a melhorar a competitividade de territórios 
rurais mediante a sensibilização para as 
respetivas vantagens económicas;

Or. en

Alteração 6
Francesca Barracciu

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Salienta que a marca de qualidade 
deve fornecer informações essenciais 
sobre o território em causa, as suas 
tradições, história e características 
específicas. Uma marca genérica de 
proveniência regional não constitui, em si 
mesma, um incentivo ao consumo porque 
não demonstra que o produto seja típico 
ou tradicional de um território específico. 
Os produtos tradicionais dos territórios 
europeus necessitam, contudo, de ser 
promovidos adequadamente para evitar 
indicações de origem imprecisas de 
produtos regionais/locais, o que poderia 
provocar uma concorrência inútil entre 
diferentes regiões em relação ao mesmo 
produto e criar confusão nos 
consumidores;

(Uma marca regional vaga de produtos 
não tradicionais provenientes de uma 
região específica é suscetível de confundir 
os consumidores e criar uma sobreposição 
de produtos.) 

Or. it

Alteração 7
Rosa Estaràs Ferragut
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Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Apoia igualmente as iniciativas 
europeias de lançar denominações de 
produtos agroalimentares provenientes de 
zonas com dificuldades específicas, tais 
como as zonas de montanha e as zonas 
insulares;  considera que, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento dessas 
zonas, é necessário promover 
denominações que melhorem a 
competitividade dos seus produtos; 

Or. es

Alteração 8
Francesca Barracciu

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Sublinha a natureza transversal das 
marcas de qualidade regionais, que tanto 
favorecem o artesanato como produtos 
agrícolas e processos de produção 
específicos; acredita que os produtos com 
marca regional podem funcionar como um 
bom complemento de outros serviços 
prestados em áreas rurais, como os serviços 
de turismo, alojamento, restauração, etc.; 
salienta, a este respeito, que é essencial 
uma abordagem integrada e holística em 
relação à promoção de produtos com marca 
regional a nível local, regional, nacional e 
europeu;

2. Sublinha a natureza transversal das 
marcas de qualidade regionais, que tanto 
favorecem o artesanato como produtos 
agrícolas e processos de produção 
específicos; acredita que os produtos com 
marca regional podem funcionar como 
vetores para outros serviços prestados em 
áreas rurais, como os serviços de turismo, 
alojamento, restauração, etc.; salienta, a 
este respeito, que é essencial uma 
abordagem integrada e holística em relação 
à promoção de produtos com marca 
regional;

(É importante frisar a transferência do 
interesse do consumidor do produto para 
os serviços associados: a palavra «vetor» 
parece expressar melhor este conceito. A 
referência aos níveis local, regional, 
nacional e europeu afigura-se supérflua 
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em relação a uma marca já definida como 
europeia.)

Or. it

Alteração 9
Rosa Estaràs Ferragut

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Sublinha a natureza transversal das 
marcas de qualidade regionais, que tanto 
favorecem o artesanato como produtos
agrícolas e processos de produção 
específicos; acredita que os produtos com 
marca regional podem funcionar como um 
bom complemento de outros serviços 
prestados em áreas rurais, como os serviços 
de turismo, alojamento, restauração, etc.; 
salienta, a este respeito, que é essencial 
uma abordagem integrada e holística em 
relação à promoção de produtos com 
marca regional a nível local, regional, 
nacional e europeu;

2. Sublinha a necessidade de apoiar os 
produtos agroalimentares de qualidade, 
que tanto favorecem o artesanato como 
processos de produção específicos; acredita 
que os produtos com denominações de 
qualidade podem funcionar como um bom 
complemento de outros serviços prestados 
em áreas rurais, como os serviços de 
turismo, alojamento, restauração, etc.;

Or. es

Alteração 10
Justina Vitkauskaite Bernard

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Sublinha a natureza transversal das 
marcas de qualidade regionais, que tanto 
favorecem o artesanato como produtos 
agrícolas e processos de produção 
específicos; acredita que os produtos com 
marca regional podem funcionar como um 

2. Sublinha a natureza transversal das 
marcas de qualidade regionais, que tanto 
favorecem o artesanato como produtos 
agrícolas e processos de produção 
específicos, bem como pequenas empresas 
nas comunidades rurais; acredita que os 



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

PT

bom complemento de outros serviços 
prestados em áreas rurais, como os serviços 
de turismo, alojamento, restauração, etc.;
salienta, a este respeito, que é essencial 
uma abordagem integrada e holística em 
relação à promoção de produtos com marca 
regional a nível local, regional, nacional e 
europeu;

produtos com marca regional podem 
funcionar como um bom complemento de 
outros serviços prestados em áreas rurais, 
como os serviços de turismo, alojamento, 
restauração, etc.; salienta, a este respeito, 
que é essencial uma abordagem integrada e 
holística em relação à promoção de 
produtos com marca regional e a respetiva 
comercialização a nível local, regional, 
nacional e europeu;

Or. en

Alteração 11
Alain Cadec

Projeto de parecer
N.º 2 – parágrafo 1 (novo)

Projeto de parecer Alteração

Frisa o valor da cooperação entre as 
diferentes marcas de qualidade regional 
baseada nas interações entre os recursos 
partilhados por várias marcas regionais e 
nas sinergias entre marcas regionais 
vizinhas;

Or. fr

Alteração 12
Francesca Barracciu

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Insta os grupos de ação local no 
quadro do Programa Leader + a 
promover a criação de redes de 
cooperação entre produtores locais e 
regionais, prestadores de serviços e 
instituições culturais, tais como 
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universidades, museus e centros de 
investigação, com vista a permitir que os 
aspetos culturais e históricos dos 
territórios sejam sintetizados numa marca 
regional suscetível de estabelecer uma 
ligação duradoura entre formação, 
investigação e produção, criando, também 
assim, postos de trabalho sustentáveis; 
(Identifica o Programa Leader+ e os 
grupos de ação local como órgãos de 
referência para a criação das marcas, 
formando parcerias entre produtores, 
institutos culturais e prestadores de 
serviços. Permite-se, assim que se parta 
do nível local, aproximando a marca dos 
produtores e dos consumidores.)

Or. it

Alteração 13
Rosa Estaràs Ferragut

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Salienta que a UE dispõe atualmente 
das mais elevadas normas sanitárias e 
ambientais, a nível mundial, em matéria 
agroalimentar, pelo que considera 
necessário dar um apoio mais firme à 
melhoria da comercialização das 
denominações de origem e indicações 
geográficas para reforçar a sua imagem 
tanto dentro como fora das fronteiras da 
União Europeia;

Or. es

Alteração 14
Francesca Barracciu
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Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. É da opinião que a marca de qualidade 
regional, baseada numa abordagem 
territorial ascendente, promove sinergias
entre vários agentes económicos locais e 
organizações socioprofissionais, que 
permitem melhorar os seus produtos e 
serviços e introduzir processos menos 
nocivos para o ambiente;

3. É da opinião que a marca de qualidade 
regional, baseada numa abordagem 
territorial ascendente, promove a 
cooperação entre vários agentes 
económicos locais e organizações 
socioprofissionais: tal poderia melhorar os 
seus produtos e serviços e introduzir 
processos menos nocivos para o ambiente;

(Destaca a necessidade de os 
intervenientes em causa se empenharem 
em criar uma nova cooperação e não se 
limitarem a aproveitar as sinergias 
existentes; além disso, é útil recordar que 
é possível melhorar os produtos, mas que 
este não é um resultado óbvio do 
processo.)

Or. it

Alteração 15
Rosa Estaràs Ferragut

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. É da opinião que a marca de qualidade 
regional, baseada numa abordagem 
territorial ascendente, promove sinergias 
entre vários agentes económicos locais e 
organizações socioprofissionais, que 
permitem melhorar os seus produtos e 
serviços e introduzir processos menos 
nocivos para o ambiente;

3. É de opinião que as sinergias entre 
vários agentes económicos locais e 
organizações socioprofissionais devem ser 
promovidas para melhorar os seus 
produtos e serviços e reforçar, se 
necessário, a proteção do ambiente.

Or. es
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Alteração 16
Martina Anderson

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. É da opinião que a marca de qualidade 
regional, baseada numa abordagem 
territorial ascendente, promove sinergias 
entre vários agentes económicos locais e 
organizações socioprofissionais, que 
permitem melhorar os seus produtos e 
serviços e introduzir processos menos 
nocivos para o ambiente;

3. É da opinião que a marca de qualidade 
regional, baseada numa abordagem 
territorial ascendente, promove sinergias 
entre vários agentes económicos locais e 
organizações socioprofissionais, que 
permitem melhorar os seus produtos e 
serviços e introduzir processos menos 
nocivos para o ambiente; realça que o 
respeito dos direitos dos trabalhadores e a 
consideração do impacto ambiental 
constituem aspetos particularmente 
importantes para o critério da qualidade;

Or. en

Alteração 17
Justina Vitkauskaite Bernard

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. É da opinião que a marca de qualidade 
regional, baseada numa abordagem 
territorial ascendente, promove sinergias 
entre vários agentes económicos locais e 
organizações socioprofissionais, que 
permitem melhorar os seus produtos e 
serviços e introduzir processos menos 
nocivos para o ambiente;

3. É da opinião que a marca de qualidade 
regional, baseada numa abordagem 
territorial ascendente, promove sinergias e 
a criação de redes entre vários agentes 
económicos locais e organizações 
socioprofissionais, que permitem
desenvolver e melhorar os seus produtos e 
serviços e introduzir processos menos 
nocivos para o ambiente;

Or. en
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Alteração 18
Francesca Barracciu

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Frisa, no entanto, que o conceito de 
marca regional deve ser definido de forma 
clara; realça a este respeito a experiência 
positiva das marcas de qualidade já 
existentes (DOP, DOC, IGP); considera, 
por conseguinte que são necessárias 
estratégias coordenadas para evitar 
duplicações e sobreposições; 
(É importante frisar que não se trata de 
eliminar ou complicar o atual quadro de 
marcas de qualidade, mas sim cobrir uma 
área completamente nova: a da qualidade 
regional que não se encontra 
necessariamente ligada às definições já 
existentes.)

Or. it

Alteração 19
Francesca Barracciu

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Convida os Estados-Membros e as 
entidades subnacionais a tomarem em 
devida consideração a marca de qualidade 
regional e o papel que as marcas 
desempenham em territórios rurais, 
incluindo-as nas suas estratégias de 
desenvolvimento local e regional;

4. Convida os Estados-Membros e as 
entidades subnacionais a tomarem em 
devida consideração a marca de qualidade 
regional e o papel que as marcas 
desempenham em territórios rurais, 
incluindo-as nas suas estratégias de 
desenvolvimento local e regional; salienta, 
no entanto, que a criação de uma marca 
de qualidade deve seguir uma abordagem 
comum partilhada, com base num quadro 
comum a definir a nível da UE;
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(Nenhum novo sistema de marcas pode 
existir sem suscitar confusões e 
imprecisões, a menos que existam 
orientações de um projeto comum a nível 
europeu para assegurar a aplicação 
homogénea das normas.)

Or. it

Alteração 20
Rosa Estaràs Ferragut

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Convida os Estados-Membros e as 
entidades subnacionais a tomarem em 
devida consideração a marca de qualidade 
regional e o papel que as marcas 
desempenham em territórios rurais, 
incluindo-as nas suas estratégias de 
desenvolvimento local e regional;

4. Convida os Estados-Membros e as 
entidades subnacionais a tomarem em 
devida consideração as designações de 
qualidade e o papel que as marcas 
desempenham em territórios rurais, 
incluindo-as nas suas estratégias de 
desenvolvimento local e regional;

Or. es

Alteração 21
Justina Vitkauskaite Bernard

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Convida os Estados-Membros e as 
entidades subnacionais a tomarem em 
devida consideração a marca de qualidade 
regional e o papel que as marcas 
desempenham em territórios rurais, 
incluindo-as nas suas estratégias de 
desenvolvimento local e regional;

4. Convida os Estados-Membros e as 
entidades subnacionais a tomarem em 
devida consideração a marca de qualidade 
regional e o papel que as marcas 
desempenham em territórios rurais, 
incluindo-as nas suas estratégias de 
desenvolvimento local e regional; insta a 
que sejam incentivadas as indústrias 
criativas regionais suscetíveis de criar 
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novos produtos culturais no âmbito de um 
processo de instituição de marcas locais;

Or. en

Alteração 22
Rosa Estaràs Ferragut

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. É da opinião que, para terem sucesso, as 
marcas regionais necessitam de uma 
massa crítica de profissionais e de 
financiamento, e, como tal, devem receber 
maior apoio dos Fundos Estruturais e de 
Investimento Europeus; convida os 
Estados-Membros e outras entidades 
pertinentes a garantirem apoio nos seus 
documentos relativos ao próximo período 
de programação (2014-2020);

5. É da opinião que as denominações de 
qualidade necessitam de um maior apoio 
da UE para o desenvolvimento de 
estratégias comerciais que melhorem a 
sua presença nos mercados europeus e de 
países terceiros; convida os 
Estados-Membros a terem em conta a 
importância destes produtos na 
dinamização das economias rurais no 
momento de elaborar a sua programação 
para o período 2014-2020;

Or. es

Alteração 23
Francesca Barracciu

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. É da opinião que, para terem sucesso, as 
marcas regionais necessitam de uma massa 
crítica de profissionais e de financiamento, 
e, como tal, devem receber maior apoio 
dos Fundos Estruturais e de Investimento 
Europeus; convida os Estados-Membros e 
outras entidades pertinentes a garantirem
apoio nos seus documentos relativos ao 
próximo período de programação (2014-

5. É da opinião que, para terem sucesso, as 
marcas regionais necessitam de uma massa 
crítica de profissionais e de financiamento, 
e, como tal, devem receber um apoio 
adequado dos Fundos Estruturais e de 
Investimento Europeus; convida os 
Estados-Membros e outras entidades 
pertinentes a incluírem esse apoio nos seus 
documentos relativos ao próximo período 
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2020); de programação (2014-2020);

(O apoio financeiro do novo sistema de 
marcas deve corresponder à necessidade 
de investir nos setores em causa e não 
pode resumir-se a um apoio simbólico, 
mas sim basear-se nos projetos dos 
intervenientes em questão.)

Or. it

Alteração 24
Martina Anderson

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. É da opinião que, para terem sucesso, as 
marcas regionais necessitam de uma massa 
crítica de profissionais e de financiamento, 
e, como tal, devem receber maior apoio dos 
Fundos Estruturais e de Investimento 
Europeus; convida os Estados-Membros e 
outras entidades pertinentes a garantirem 
apoio nos seus documentos relativos ao 
próximo período de programação
(2014-2020);

5. É da opinião que, para terem sucesso, as 
marcas regionais necessitam de uma massa 
crítica de profissionais e de financiamento, 
e, como tal, devem receber maior apoio dos 
Fundos Estruturais e de Investimento 
Europeus; convida os Estados-Membros e 
outras entidades pertinentes a garantirem 
apoio nos seus documentos relativos ao 
próximo período de programação
(2014-2020), nomeadamente no contexto 
de programas de cooperação 
transfronteiras, tendo em conta que 
determinados territórios podem situar-se 
em zonas transfronteiriças;

Or. en

Alteração 25
Lena Kolarska-Bobińska

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

5-A. Solicita à Comissão que avalie 
medidas adicionais com vista a defender 
os produtos de marca regional das 
imitações que reproduzem as embalagens 
dos produtos regionais recorrendo, 
designadamente, a cores nacionais ou a 
nomes com ressonância regional;

Or. en

Alteração 26
Rosa Estaràs Ferragut

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta que, para que o financiamento 
recebido dos Fundos Estruturais e de 
Investimento Europeus seja 
bem-sucedido, os procedimentos 
administrativos devem ser tão simples 
quanto possível para os beneficiários;

6. Salienta que, para que o financiamento 
recebido dos Fundos comunitários seja 
bem-sucedido, os procedimentos 
administrativos devem ser tão simples e 
claros quanto possível para os 
beneficiários;

Or. es

Alteração 27
Justina Vitkauskaite Bernard

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta que, para que o financiamento 
recebido dos Fundos Estruturais e de 
Investimento Europeus seja bem-sucedido, 
os procedimentos administrativos devem 
ser tão simples quanto possível para os 
beneficiários;

6. Salienta que, para que o financiamento 
recebido dos Fundos Estruturais e de 
Investimento Europeus seja bem-sucedido, 
os procedimentos administrativos devem 
ser tão simples, coerentes e claros quanto 
possível para os beneficiários;
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Or. en

Alteração 28
Alain Cadec

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Acredita que, para garantir um maior 
sucesso das marcas de qualidade regionais, 
é essencial o intercâmbio de experiências e 
a criação de redes e parcerias; reconhece o 
papel dos organismos representativos, tais 
como associações, a nível regional, 
nacional e europeu, que asseguram a 
promoção das marcas regionais e 
aumentam a sua visibilidade; apela a que se 
preste uma maior atenção às iniciativas de 
branding regional como um possível tema 
comum na cooperação territorial europeia e 
nas iniciativas europeias de financiamento.

7. Acredita que, para garantir um maior 
sucesso das marcas de qualidade regionais, 
é essencial o intercâmbio de experiências e 
a criação de redes e parcerias, bem como o 
património histórico, cultural e simbólico 
de um território; reconhece o papel dos 
organismos representativos, tais como 
associações, a nível regional, nacional e 
europeu, que asseguram a promoção das 
marcas regionais e aumentam a sua 
visibilidade; apela a que se preste uma 
maior atenção às iniciativas de branding 
regional como um possível tema comum na 
cooperação territorial europeia e nas 
iniciativas europeias de financiamento.

Or. fr

Alteração 29
Francesca Barracciu

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Acredita que, para garantir um maior 
sucesso das marcas de qualidade regionais, 
é essencial o intercâmbio de experiências e 
a criação de redes e parcerias; reconhece o 
papel dos organismos representativos, tais 
como associações, a nível regional, 
nacional e europeu, que asseguram a 
promoção das marcas regionais e 
aumentam a sua visibilidade; apela a que se 
preste uma maior atenção às iniciativas de 

7. Acredita que, para garantir um maior 
sucesso das marcas de qualidade regionais 
tradicionais, é essencial o intercâmbio de 
experiências e a criação de redes e 
parcerias; reconhece o papel dos 
organismos representativos, tais como 
associações, a nível local, regional, 
nacional e europeu, que asseguram a 
promoção das marcas regionais e 
aumentam a sua visibilidade; apela a que se 
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branding regional como um possível tema 
comum na cooperação territorial europeia 
e nas iniciativas europeias de 
financiamento.

preste uma atenção adequada às iniciativas 
de branding regional no contexto da
cooperação territorial europeia.

(Salienta a importância do conceito das 
tradições associadas ao produto, sem as 
quais os produtos são genéricos, bem 
como a importância da dimensão local da 
cooperação necessária para promover a 
marca.) 

Or. it

Alteração 30
Rosa Estaràs Ferragut

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Acredita que, para garantir um maior 
sucesso das marcas de qualidade 
regionais, é essencial o intercâmbio de 
experiências e a criação de redes e 
parcerias; reconhece o papel dos 
organismos representativos, tais como 
associações, a nível regional, nacional e 
europeu, que asseguram a promoção das 
marcas regionais e aumentam a sua 
visibilidade; apela a que se preste uma 
maior atenção às iniciativas de branding 
regional como um possível tema comum 
na cooperação territorial europeia e nas 
iniciativas europeias de financiamento.

7. Reconhece o papel dos organismos 
representativos, tais como associações, a 
nível regional, nacional e europeu, que 
asseguram a promoção das denominações 
de qualidade e aumentam a sua 
visibilidade;

Or. es

Alteração 31
Justina Vitkauskaite Bernard

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Acredita que, para garantir um maior 7. Acredita que, para garantir um maior 
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sucesso das marcas de qualidade regionais, 
é essencial o intercâmbio de experiências e 
a criação de redes e parcerias; reconhece o 
papel dos organismos representativos, tais 
como associações, a nível regional, 
nacional e europeu, que asseguram a 
promoção das marcas regionais e 
aumentam a sua visibilidade; apela a que se 
preste uma maior atenção às iniciativas de 
branding regional como um possível tema 
comum na cooperação territorial europeia e 
nas iniciativas europeias de financiamento.

sucesso das marcas de qualidade regionais, 
é essencial o intercâmbio de experiências e 
a criação de redes e parcerias; reconhece o 
papel dos organismos representativos, tais 
como associações, a nível regional, 
nacional e europeu, que asseguram a 
promoção das marcas regionais e 
aumentam e reforçam a crescente 
visibilidade da sua região; apela a que se 
preste uma maior atenção às iniciativas de 
branding regional como um possível tema 
comum na cooperação territorial europeia e 
nas iniciativas europeias de financiamento
e enquanto instrumento de investimento 
na vitalidade de longo prazo da 
competitividade da região.

Or. en


