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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по земеделие и 
развитие на селските райони да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

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;

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;

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;

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;

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.; 

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; 

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 
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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.


