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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. understreger, at regional kvalitetsmærkning er vigtig for lokalområderne og 
landdistrikternes økonomi, eftersom den fremhæver tilknytningen til et bestemt og 
enestående område i form af produkters og tjenesteydelsers oprindelse; er af den 
opfattelse, at regionale kvalitetsmærker i en tid med globaliserede økonomier kan tjene 
som vigtige midler til at fremme regional, territorial og lokal identitet, og at de derudover 
kan bidrage til udvikling af regionen og markedsføring af området samt forbedring af 
landdistrikternes konkurrenceevne;

2. fremhæver den tværsektorale egenskab ved regionale kvalitetsmærker, som støtter 
bestemte landbrugsprodukter såvel som håndværksprodukter og håndværk som sådan 
samt visse produktionsprocesser; mener, at regionalt mærkede produkter vil være gode 
som supplement til andre tjenester, der ydes i landdistrikterne, såsom turisme, 
overnatning, bespisning osv.; understreger i den forbindelse, at det er af afgørende 
betydning at have en integreret og holistisk tilgang til fremme af regionalt 
kvalitetsmærkede produkter på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk plan;

3. er af den opfattelse, at regional kvalitetsmærkning, der er baseret på en bottom-up-tilgang, 
fremmer synergier mellem forskellige lokale økonomiske aktører og sociale og 
erhvervsmæssige organisationer, takket være hvis indsats der sker en forbedring af 
produkterne og tjenesteydelserne og indføres mere miljøvenlige processer;  

4. opfordrer medlemsstaterne og regionale og lokale myndigheder til at tage behørigt hensyn 
til regional kvalitetsmærkning og den rolle, som kvalitetsmærkerne spiller i 
landdistrikterne, ved at medtage dem i deres regionale og lokale udviklingsstrategier;

5. mener, at regionale mærker for at få succes er nødt til at have en kritisk mængde fagfolk 
og økonomisk støtte bag sig, og at de derfor bør støttes bedre af Unionens struktur- og 
investeringsfonde; opfordrer medlemsstaterne og andre relevante myndigheder til at 
afsætte støtte hertil i deres programmeringsdokumenter for den næste 
programmeringsperiode 2014-2020; 

6. påpeger, at for at anvendelsen af midlerne fra Unionens struktur- og investeringsfonde kan 
blive en succes, er det vigtigt, at de relevante administrative procedurer gøres så enkle og 
lettilgængelige som muligt for støttemodtagerne; 

7. mener, at det for at øge regionale kvalitetsmærkers succes er vigtigt med 
erfaringsudveksling, netværksdannelse og partnerskaber; anerkender den rolle, som 
repræsentative enheder såsom foreninger spiller på regionalt, nationalt og europæisk plan 
ved at fremme regionale mærkevarer og øge deres synlighed; opfordrer til, at der som et 
muligt fælles tema inden for Unionens territoriale samarbejde og støtteinitiativer rettes 
større opmærksomhed mod regionale kvalitetsmærkningsinitiativer.
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