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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. poukazuje na to, že regionální známky kvality jsou důležité pro dané oblasti a pro 
ekonomiku venkova, neboť zdůrazňují spojení výrobků či služeb se specifickou
a výjimečnou oblastí, ze které pocházejí; zastává názor, že v době globalizace ekonomik 
mohou být regionální známky kvality významnými propagátory regionální, územní 
a místní identity, mohou přispět k regionálnímu rozvoji a územnímu marketingu a pomoci 
zvýšit konkurenceschopnost venkovských oblastí;

2. zdůrazňuje, že se regionální známky kvality, které podporují specifické zemědělské 
produkty, řemeslnou výrobu a zručnost a určité výrobní postupy, dotýkají široké škály 
oblastí; domnívá se, že výrobky označené regionální známkou mohou úspěšně doprovázet 
další služby poskytované na venkově, například cestovní ruch, ubytovací či stravovací 
služby atd.; v této spojitosti zdůrazňuje, že je zcela zásadní integrovaný a holistický 
přístup k propagaci výrobků označených regionální známkou, a to na místní, regionální, 
celostátní i evropské úrovni;

3. zastává názor, že regionální známky kvality, které jsou založeny na územním přístupu 
zdola nahoru, podporují synergie mezi různými místními hospodářskými subjekty 
a sociálně-profesními organizacemi, které díky tomu vylepšují své výrobky a služby 
a zavádějí postupy šetrnější k životnímu prostředí;

4. vybízí členské státy a subjekty na nižší než celostátní úrovni, aby náležitě zohlednily 
regionální známky kvality i jejich úlohu, kterou ve venkovských oblastech zastávají, a to 
tak, že je zahrnou do svých místních a regionálních strategií rozvoje;

5. zastává názor, že aby byly regionální známky úspěšné, je třeba zajistit nezbytný počet 
odborníků a objem finančních prostředků, a proto by měly být tyto známky lépe 
podporovány evropskými strukturálními a investičními fondy; vyzývá členské státy a jiné 
příslušné orgány, aby zajistily jejich podporu v rámci programových dokumentů pro příští 
programové období 2014–2020; 

6. vyzdvihuje skutečnost, že aby mohly být dotace získané z evropských strukturálních 
a investičních fondů úspěšně čerpány, měly by se související administrativní postupy stát 
pro příjemce co nejjednoduššími a nejjasnějšími; 

7. domnívá se, že pro zajištění většího úspěchu regionálních známek kvality je zásadní 
výměna zkušeností, sdílení informací a partnerství; uznává úlohu zastupujících subjektů, 
například sdružení, která se zasazují o propagaci regionálních známek a zvyšují jejich 
viditelnost, a to na regionální, celostátní i evropské úrovni; vyzývá k tomu, aby byla 
věnována větší pozornost iniciativám v oblasti regionálních známek, neboť se může jednat 
o společné téma v rámci evropské územní spolupráce a evropských iniciativ v oblasti 
financování. 


