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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. Διαπιστώνει τη σημασία του περιφερειακού σήματος ποιότητας για τις τοπικές αγροτικές 
οικονομίες και εδάφη, δεδομένου ότι τονίζει τη διασύνδεση με ένα ειδικό και μοναδικό 
έδαφος όσον αφορά την προέλευση προϊόντων και υπηρεσιών· είναι της γνώμης ότι στην 
εποχή της παγκοσμιοποίησης των οικονομιών, το περιφερειακό σήμα ποιότητας μπορεί 
να συμβάλει τόσο στην ουσιαστική προαγωγή περιφερειακής, εδαφικής και τοπικής 
ταυτότητας προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και στο εδαφικό μάρκετινγκ, μπορεί δε να 
βοηθήσει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών εδαφών·

2. τονίζει τον οριζόντιο χαρακτήρα των περιφερειακών σημάτων ποιότητας τα οποία 
στηρίζουν συγκεκριμένα αγροτικά προϊόντα, όπως επίσης και τη βιοτεχνική 
δραστηριότητα και τα προϊόντα χειροτεχνίας, καθώς και ειδικές παραγωγικές διεργασίες· 
πιστεύει ότι τα προϊόντα με περιφερειακό σήμα ποιότητας μπορούν να χρησιμεύσουν ως 
προϊόντα που συνδυάζονται ικανοποιητικά με άλλες υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται σε 
αγροτικό περιβάλλον, όπως ο τουρισμός, οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος, οι 
υπηρεσίες εστίασης, κλπ· υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι είναι πολύ βασική μία 
ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση στην προώθηση προϊόντων με περιφερειακό 
σήμα ποιότητας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

3. εκφράζει την άποψη ότι το περιφερειακό σήμα ποιότητας, βασιζόμενο σε μία 
περιφερειακή προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή, προάγει συνέργειες μεταξύ των 
διαφόρων τοπικών οικονομικών παραγόντων και των κοινωνικο-επαγγελματικών φορέων 
χάρη στις οποίες αυτοί βελτιώνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και εισάγουν 
διεργασίες περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον·

4. καλεί τα κράτη μέλη και τις υποεθνικές οντότητες να λάβουν δεόντως υπόψη τα 
περιφερειακά σήματα ποιότητας και τον ρόλο που αυτά διαδραματίζουν στα αγροτικά 
εδάφη περιλαμβάνοντάς τα στις στρατηγικές τους για την τοπική και περιφερειακή 
ανάπτυξη·

5. είναι της γνώμης ότι τα περιφερειακά σήματα ποιότητας για να στεφθούν με επιτυχία 
χρειάζονται την απαραίτητη κρίσιμη μάζα επαγγελματιών και χρηματοδότησης και ότι, 
για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να τυγχάνουν αποτελεσματικότερης στήριξης από τα 
διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων· καλεί τα κράτη 
μέλη και τους συναφείς φορείς να προβλέψουν την παροχή υποστήριξης στα 
προγραμματικά τους έγγραφα για την περίοδο 2014-2020·

6. διαπιστώνει ότι για να είναι επιτυχής η χρηματοδότηση που παρέχεται από τα 
διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, θα πρέπει να 
απλουστευθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι σχετικές διοικητικές διαδικασίες για τους 
δικαιούχους·

7. κρίνει ότι η ανταλλαγή εμπειριών, η δικτύωση και η δημιουργία εταιρικών σχέσεων είναι 
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θεμελιώδους σημασίας για την εξασφάλιση της ολοένα μεγαλύτερης επιτυχίας των 
περιφερειακών σημάτων ποιότητας· αναγνωρίζει τον ρόλο των φορέων εκπροσώπησης, 
όπως είναι οι επαγγελματικές ενώσεις σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι 
οποίες ασχολούνται με την προαγωγή των περιφερειακών σημάτων ποιότητας και 
ενισχύουν την προβολή τους· ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις πρωτοβουλίες που 
αφορούν τα περιφερειακά σήματα ποιότητας ως πιθανό κοινό θέμα στην ευρωπαϊκή 
εδαφική συνεργασία και στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες χρηματοδότησης.


