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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по земеделие и 

развитие на селските райони да включи в предложението за резолюция, което ще 

приеме, следните предложения: 

A. като има предвид, че регионалната марка за качество е важна за съответните 

територии и за икономиките в селските райони, защото изтъква принадлежността 

на продукти и услуги към конкретна и уникална територия, от която те 

произхождат, като по този начин може да благоприятства развитието на устойчив 

туризъм и да допринесе за засилване на конкурентоспособността на тези 

територии; 

Б. като има предвид, че популяризирането на продуктите на местните дружества 

могат да превърнат даден регион в привлекателен за туристите; 

В. като има предвид, че насърчаването и подкрепата на взаимодействията между 

първичния и третичния сектор на местно и регионално равнище могат да 

гарантират устойчивото развитие на селското стопанство и туризма в Съюза;  

Г. като има предвид, че местните партньорство играят съществена роля за 

развиването и лансирането на регионалната марка за качество; 

1. счита, че е важно да се установят кои са конкретните особености на регионално 

равнище и да се подпомогне организирането на сътрудничество и партньорство с 

всички страни, които са ангажирани в бъдещото развитие на регионалната марка; 

призовава Комисията да отчете особеното естество и потребностите за развитие на 

най-отдалечените региони на Съюза, както и на крайбрежните, островните и 

планинските региони що се отнася до туристическите дейности; 

2.  счита, че регионалната марка за качество трябва да подпомогне съхраняването на 

представата за Европа като висококачествена дестинация за туризъм въз основа на 

различни области от регионалния туризъм, напр. селскостопански туризъм, селски 

туризъм, екотуризъм, туризъм, свързан с опознаване на гастрономията, 

включително свързан с опознаване на промишленото, историческото, природното и 

културното наследство и също така, включващ колоездачни маршрути в 

комбинация с обществен транспорт; 

3. подчертава, че не съществува европейска марка в сектора на услугите, която да е 

обвързана с конкретна територия и да позволява на потребителя да разпознава 

качествения туристически продукт; препоръчва в тази връзка да се подпомогне 

въвеждането на динамика, свързана с качеството, в сектора на туризма, и по-

специално във връзка със селския туризъм и малките предприятия; счита, че 

марката може да помогне за намирането на алтернативно решение за  

традиционните сектори, като селското стопанство и животновъдството; счита, че 

всяка марка за качество, обвързана с конкретна територия, трябва да отразява набор 

от характерни особености, предоставящи гаранция за качество, и трябва да зачита и 

да се създава в съответствие и на базата на съществуващите марки, например 
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наименованията на хранителни продукти,  за да се избегне объркване с въведените 

от Европейския съюз селскостопански продукти със знак за качество;  

4. счита, че регионалната марка за качество предоставя на потребителите възможност 

да сравняват различни продукти и да се чувстват сигурни, като знаят че ще получат 

услуга, съответстваща на някои минимални стандарти за качество; 

5. подчертава, че за да се гарантира доброто функциониране на регионалната марка за 

качество, от особено значение е да се определи ясна рамка от условия и критерии за 

нейното предоставяне, която да бъде съпътствана от мерки за стимулиране, 

предназначени да подкрепят местните участници и местните предприятия 

посредством подходящи програми (за финансиране, обучение и т.н.), с цел да се 

гарантира ефективно прилагане; 

6. счита, че инициативи като мрежата „Най-добри европейски дестинации” (EDEN) 

насърчават конкурентоспособността, позволяват въвеждането на устойчив и 

висококачествен туризъм в даден регион благодарение на потенциала на микро- и 

малките предприятия, и допринасят за участието на местните институции, 

установяването на партньорства и разнообразяването на участниците в създаването 

на регионална марка за качество; 

7. призовава Комисията да включи различните форми на туризъм, свързани със 

селските дейности, в съответните действия и програми, например EDEN, 

„Калипсо“ и т.н.; отчита необходимостта от подкрепа за селския туризъм чрез 

целенасочени действия и програми; 

8. призовава Комисията да предаде на Парламента и на Съвета възможно най-скоро 

предложение, свързано със създаването на Европейско удостоверение за качество 

на туризма, което, като засили безопасността на потребителите, достъпа и 

доверието на потребителите в набор от туристически продукти, ще подпомогне 

подобряването на услугите в съответния географски район и ще насърчи социално 

и екологично отговорните туристически услуги; счита, че това удостоверение за 

качество следва да съдържа оценка на фактори като устойчив достъп до 

туристически услуги, както и на тяхното въздействие върху околната среда, 

икономическите и социалните условия; 

9. счита, че обмяната на опит, обмяната на информация и партньорствата придобиват 

съществено значение за осигуряване на нарастващ успех на регионалната марка за 

качество; признава ролята на представителните органи на местно, регионално, 

национално и европейско равнище, например асоциациите, които осигуряват 

популяризирането на регионалната марка за качество и увеличават нейната 

видимост; призовава Комисията и държавите членки да насърчават създаването - за 

предпочитане - на трансгранични платформи за сътрудничество; призовава 

Комисията да засили съществуващата подкрепа за обмяната на опит и експертни 

умения за развиване на регионалната марка за качество и екологично устойчиви 

местни продукти и услуги, които могат да представляват интерес за туристите; 

10. подчертава, че платформата следва да предостави на всички заинтересовани страни 

обяснителна и образователна информация за ролята на регионалната марка за 
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качество и нейния принос за развитието на туризма и другите сектори в региона, 

както и база данни с примери за добри практики от цяла Европа, а също така и 

конкретни предложения, насочени към конкретни целеви групи и към 

популяризирането на регионалната марка за качество. 

11. подчертава значението за държавите членки от създаването на рамка, която да 

улеснява партньорствата между всички страни, заинтересовани от развитието на 

регионалната марка за качество; 

12. счита, че с цел да се гарантира нейният успех, регионалната марка за качество 

трябва да се облегне върху необходимия брой специалисти и финансиране, и 

следователно тя трябва да получи целево хоризонтално финансиране от 

структурните фондове, както и чрез европейски инвестиции и други европейски 

инструменти; 

13. счита, че е необходимо регионалната марка за качество да се разграничи по-добре 

от защитеното географско указание и защитеното наименование за произход, тъй 

като всяка от тези системи почива върху различен принцип и не се прилага в едни и 

същи случаи, както и счита, че тези системи е нужно да бъдат субсидирани със 

специфични инструменти. 
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