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 ET 

ETTEPANEKUD 

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. peab tervitatavaks käimasolevaid arutelusid Euroopa Liidu geograafilise tähise kaitse 

võimaliku laiendamise kohta mittepõllumajanduslikele toodetele; leiab, et ELis on väga 

palju autentseid tooteid, mille aluseks on kohalik oskusteave ja traditsioonilised kohalikud 

ja piirkondlikud tootmismeetodid ning mis sageli lähtuvad konkreetse geograafilise 

piirkonna kultuuri-, sotsiaalsest ja ajaloopärandist; tuletab meelde, et nende meetodite 

säilitamine põhineb järjepideval teadmiste edasiandmisel põlvkonnalt põlvkonnale ning 

geograafilised tähised kajastavad inimtegevuse, kultuuri, maa ja ressursside vahelisi 

seoseid; 

2. tuletab meelde, et mittepõllumajanduslikud tooted on meie identiteedi lahutamatu osa ning 

Euroopa Liidu liikmesriikide kultuuripärandi tähtis osa; rõhutab, et üks põhiprobleeme, 

millega see sektor silmitsi seisab, on traditsiooniliste oskuste ja käsitöö järkjärguline 

kadumine ning et mittepõllumajanduslike toodete geograafilise tähise kaitse võib anda 

stiimuli selle kultuuripärandi ja traditsioonilise oskusteabe säilitamiseks ning tagada 

õiglase tasu tootjatele, toodete originaalsuse ja võimalikult laia kättesaadavuse; 

3. rõhutab asjaolu, et traditsioonilistel oskustel ja käsitööl põhinevate 

mittepõllumajanduslike toodete suur arv Euroopas on piirkondliku ja kohaliku kultuuri 

lahutamatu osa ja ergutab kultuuriturismi arengut; 

4. on seisukohal, et mittepõllumajanduslike toodete ühtne geograafilise tähise kaitse ergutaks 

tehnoloogia ja majanduse arengut piirkondlikul ja kohalikul tasandil, suurendades 

traditsiooniliste toodete tootmise alal töötavate inimeste arvu; 

5. tuletab meelde, ELi tasandil ei ole mittepõllumajanduslikele toodetele praegu ühtset 

geograafilise tähise kaitset, on aga mitmeid õigusraamistikke, millega tagatakse vaid 

riiklik või piirkondlik kaitse; rõhutab sellega seoses, et praeguste õigusraamistike vahel 

olevad vastuolud võivad viia tarbijate eksitamiseni, võltsimiseni ja kõlvatu konkurentsini; 

on seisukohal, et registreerimise, kaitse, järelevalve ja jõustamise ühtne ELi süsteem, 

mille eesmärk on suurendada tarbijate ja tootjate teadlikkust nende toodete väärtusest ja 

tagada traditsioonilise käsitöö ja oskuste säilimine, peaks põhinema mõjuhinnangul, ning 

et selline süsteem aitaks tarbijaid paremini informeerida toodete autentsusest ja kaitsta 

registreeritud toodete õiguspäraseid omanikke ning tagada nende kvaliteeti ja eriomadusi; 

on ka veendunud, et selliste toodete registreerimine Siseturu Ühtlustamise Ametis peaks 

võimaldama geograafiliste tähiste suuremat kaitset ja ühtsust; 

6. rõhutab, et ühtne geograafilise tähise kaitse aitaks kaasa mitte üksnes traditsiooniliste 

toodete edendamisele, vaid ka neis kasutatavate toormaterjalide kvaliteedi tunnustamisele 

ja vajadusele tipptaseme järele tootmisprotsessi kõikidel etappidel; 

7. on arvamusel, et geograafiliste tähiste kaitse laiendamine ka mittepõllumajanduslikele 

toodetele võiks aidata tugevdada ELi positsiooni geograafiliste tähiste kohta 

rahvusvahelisel tasandil nii kahepoolsete kui ka mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste 



 

PE551.753v02-00 4/6 AD\1064606ET.doc 

ET 

raames ja muuta seda kindlamaks, et saavutada väljaspool ELi kõikide Euroopa 

kvaliteettoodete tugev kaitse; 

8. rõhutab geograafilise tähise kaitsesüsteemi majanduslikku, kultuurilist ja sotsiaalset 

potentsiaali turismi edendamisel ja töökohtade loomisel, eelkõige maapiirkondades ja 

vähem arenenud piirkondades, ning käsitööesemete ja teiste traditsiooniliste toodete 

põhiliste valmistajate – VKEde ja üksiktootjate toetamisel, ning kutsub komisjoni üles 

viima läbi põhjalikku majandusmõju hindamist, et mõju, mida esitatav uus süsteem 

tootjatele, nende konkurentidele, tarbijatele ja liikmesriikidele avaldab, võetaks 

igakülgselt arvesse; 

9. tuletab meelde, et geograafilised tähised on tarbijate jaoks toote kvaliteedi tagatis ning 

tootjate jaoks tunnustus oskusteabe eest ja kaitse; 

10. on seisukohal, et ühtne ELi süsteem võib suurendada pärandiga seotud kutsealade 

ligitõmbavust; 

11. loodab, et need tooted seotakse ka rahastamisvõimalustele juurdepääsu vallas tugevalt 

territoriaalse arengu, teadustegevuse ja innovatsiooni projektidega, raamprogrammiga 

„Horisont 2020” ja ühtekuuluvusfondidega; 

12. rõhutab, et traditsioonilise oskusteabe ja tootmise säilitamine võib aidata peatada 

rahvaarvu vähenemist maapiirkondades ja nende lagunemist ja noorte lahkumist 

kõnealustest piirkondadest; 

13. rõhutab, et tuleks tagada, et geograafilise tähise kaubamärk ja logo kajastaksid alati 

kaupade piirkondlikku/kohalikku identiteeti; 

14. rõhutab mittepõllumajanduslike toodete kultuurilisi, hariduslikke, sotsiaalseid ja säästvuse 

aspekte, mida selle protsessiga hõlmatakse, ning rõhutab vajadust säilitada, edasi anda ja 

arendada nende toodetega seotud traditsioonilisi teadmisi ja oskusi, julgustades nende 

integreerimist loovtööstusega, seda ka selleks, et väärtustada materjalide ja lõpptoodete 

kvaliteeti; nõuab, et nimetust või märki saaksid kasutada kõik asjaomase piirkonna 

tootjad, kes toodet kirjeldatud viisil toodavad; 

15. tõdeb, et VKEd, kes investeerivad kõrgekvaliteedilisse traditsioonilisse oskusteabesse ja 

pakuvad kohalikke töökohti ja praktikavõimalusi traditsiooniliste tootmismeetodite 

edasiandmisel suurt tähtsust omavate oskustöötajate väljaõppeks, on kriitilise tähtsusega; 

tunnustab kõnealuse valdkonna haridusse ja koolitusse investeerimise tähtsust ja julgustab 

liikmesriike kasutama optimaalselt ära ELi olemasolevaid vahendeid ja programme, et 

investeerida kohalike ja piirkondlike käsitöö- ja tööstustoodete keskkonnasõbraliku 

tootmise ja edendamisega tegelevate spetsialistide kutseõppesse; 

16. julgustab liikmesriike vahetama traditsioonilise käsitöösektori ergutamisele suunatud 

algatuste loomisel ja toetamisel häid tavasid, mis omakorda võib suurendada teadlikkust 

kohalikust kultuuripärandist ja ergutada maapiirkondade arengut; 

17. rõhutab asjaolu, et hästi tuntud geograafiline tähis võib aidata paremini edendada Euroopa 

kultuuriradasid; 
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18. leiab, et geograafilise tähisega kaitstud toodete puhul peaks säilima ka tehnoloogilise ja 

muud tüüpi innovatsiooni võimalus, tingimusel et innovatsioon ei mõju negatiivselt 

lõpptoote kvaliteedile ja autentsusele; 

19. rõhutab, kuivõrd tähtis on luua uus õigusraamistik, mis tagaks selle, et seos algse 

geograafilise piirkonna ja traditsiooniliste meetoditega jääks üheks esmatähtsaks teguriks, 

et suurendada toodete usaldusväärsust ja autentsust, ning millega määrataks selgelt 

kindlaks tähise kasutamise tingimused väljaspool põhipiirkonda, et kaitsta märgise 

autentsust; rõhutab lisaks, et selline süsteem peaks hõlmama mittegeograafilisi nimetusi, 

mis on ühetähenduslikult antud kohaga seotud; 

20. palub komisjonil ja liikmesriikidel väärtustada piirkondade- ja riikidevahelist koostööd ja 

parimate tavade vahetamist mittepõllumajanduslike toodete klastrite ja samalaadsete 

tarneahelate vahel; 

21. palub seadusandjal arvesse võtta liikmesriikide olemasolevaid geograafilisi tähiseid, et 

vältida asjatut bürokraatiat toodete Euroopa tasandil registreerimisel, tagada, et 

mittepõllumajanduslike geograafiliste tähiste ühtse ELi tasandi kaitse loomine ei alandaks 

juba pakutavaid kaitsestandardeid ega tõrjuks kõrvale juba olemasolevaid süsteeme, nagu 

kaubamärgid mõnedes liikmesriikides, ning võimaldaks geograafilise tähise riiklikel 

süsteemidel eksisteerida paralleelselt ühtse ELi süsteemiga; kutsub seadusandjat üles 

tegema ettepanekut toodete kõige tõhusama, lihtsama, kasulikuma ja kättesaadavama 

toodete registreerimismehhanismi kohta, ning tagama, et süsteem tagaks taskukohased, 

selged ja läbipaistvad registreerimis-, muutmis- ja tühistamismenetlused, mis annavad 

sidusrühmadele õiguslikud tagatised; kutsub komisjoni üles viima läbi põhjalikku 

hindamist eesmärgiga viia finants- ja haldustöö sidusrühmade jaoks miinimumini.
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