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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 особено важна за местните територии 

и икономиката на селските райони, тъй като тя извежда на преден план връзката с 

конкретна територия, ценна по отношение на произхода на продуктите и услугите, и 

поощрява продуктивното регионално икономическо развитие; счита, че във време 

на глобализация на икономиките регионалните марки за качество могат да служат 

като значими популяризиращи фактори на териториалната, местната и регионалната 

идентичност, както и да допринасят за опазването, предаването и популяризирането 

на местните и регионалните традиции, историята и специфичните териториални 

характеристики, което ще спомогне за подобряването на конкурентоспособността и 

привлекателността на селските райони; 

2. споделя възгледа, че регионалните марки и защитените наименования на ЕС за 

произход имат специфична роля в областите с определени ограничения; признава 

във връзка с това ролята на новите защитени наименования като нововъведения 

европейски етикет за селскостопански продукти от планински райони; призовава 

Комисията да въведе подобни наименования за продукти от островните райони; 

подчертава значението на регионалните марки за специфични сектори като 

например творческите индустрии, където присъждането на марки може да доведе до 

създаването на нови културни продукти като част от процеса на утвърждаване на 

местната марка, както и да допринесе за икономическия напредък на тези региони;  

3. изтъква широкообхватното естество и добавената стойност на регионалните марки 

за качество, които подкрепят конкретни селскостопански продукти, както и 

занаятчийството и майсторството, а също така специфичните производствени 

процеси; подчертава ценността на сътрудничеството между регионалните марки за 

качество, което се основава на взаимодействието между ресурсите, споделяни от 

няколко регионални марки на местно и регионално равнище, и на взаимодействието 

между регионални марки от съседни територии; счита, че продуктите, носещи 

регионална марка, могат да служат за добри придружаващи продукти и насоки за 

други услуги, предоставяни в селските райони, като устойчивия туризъм, 

настаняване, услуги 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 тяхното прилагане на местно, 

регионално, национално и европейско равнище; счита, че следва да се предостави 

пълна подкрепа за подобряването на маркетинга на регионалните марки и техните 

географски указания с цел да се подобри техният имидж както в границите на ЕС, 

така и извън него; подчертава необходимостта от избягване на риска 

наименованията на регионални марки, използвани за обозначаване на 

селскостопански продукти, да бъдат объркани със съществуващи защитени 

наименования на ЕС за произход и географски обозначения в първичния и 

хранително-вкусовия сектор, тъй като продуктите със защитени наименования за 

произход трябва да отговарят на определени критерии, установени от регулаторните 
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органи; 

4. призовава местните групи за действие в рамките на програмата „Лидер +“ да 

насърчат създаването на мрежи за сътрудничество между местните и регионалните 

производители, доставчиците на услуги и културните институции като 

университети, библиотеки и изследователски центрове, за да се даде възможност 

културните и историческите аспекти на териториите да бъдат синтезирани в 

регионална марка, чрез която да може да се установи трайна връзка между 

образованието, научните изследвания и производството, като по този начин се 

създадат и устойчиви работни места; 

5. счита, че регионалната марка за качество, основаваща се на подход отдолу-нагоре, 

насърчава сътрудничеството и създаването на мрежи между отделните местни 

икономически участници и социалните и професионалните организации, 

благодарение на което те развиват и подобряват своите продукти и услуги и 

внедряват по-екологосъобразни процеси; настоятелно подчертава, че спазването на 

правата на работниците и отчитането на въздействието върху околната среда са 

особено важни аспекти по отношение на критерия за качество; 

6. приканва държавите членки и организациите на поднационално равнище да отчетат 

надлежно регионалната марка за качество и ролята, която имат марките в селските 

територии, като ги включат в техните стратегии за местно и регионално развитие; 

7. счита, че за да имат успех, регионалните марки се нуждаят от необходимата 

критична маса от специалисти и средства, за да могат наред с другото да разработят 

стратегии за подобряване на своето пазарно присъствие в Европа и трети страни; 

призовава за по-голяма и по-подходяща подкрепа на регионалните марки от 

европейските структурни и инвестиционни фондове; приканва държавите членки и 

другите релевантни органи да подкрепят този подход в своите документи за 

следващия програмен период 2014—2020 г., включително в своите трансгранични 

програми; счита, че следва да бъдат предприети допълнителни стъпки за защита на 

продуктите, носещи регионална марка, например мерки за избягване на копиране 

или объркване със защитени наименования на ЕС за качество на продукти от 

първичния и хранително-вкусовия сектор; 

8. посочва, че за успеха на финансирането, получено от европейските структурни и 

инвестиционни фондове, съответните административни процедури следва да бъдат 

максимално опростени, ясни и лесно приложими за бенефициентите; 

9. 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 и заздравят нарастващата видимост на регионите; призовава за по-

голямо внимание към инициативите за присъждане на регионална марка като 

възможна обща тема в европейското териториално сътрудничество и европейските 

инициативи за финансиране и като инструмент, представляващ инвестиция в 

дългосрочната стабилност на конкурентоспособността на региона. 
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