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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. juhib tähelepanu sellele, et piirkondlik kvaliteedimärgistus on tähtis kohalike piirkondade 
ja maamajanduse jaoks, sest see tõstab esile toodete ja teenuste konkreetset ja ainulaadset 
päritolupiirkonda; on arvamusel, et globaliseerunud majanduse ajajärgul võivad 
piirkondlikud kvaliteedimärgistused aidata märkimisväärselt edendada piirkondlikku, 
territoriaalset ja kohalikku identiteeti, edendada piirkondlikku arengut ja territoriaalset 
turundustegevust ning aidata suurendada maapiirkondade konkurentsivõimet;

2. tõstab esile piirkondlike kvaliteedimärgistuste valdkonnaülest iseloomu, sest nendega 
toetatakse konkreetseid põllumajandustooteid ning käsitööndust ja meistritööd ning 
konkreetseid tootmisprotsesse; on veendunud, et piirkondlike kvaliteedimärgistustega 
tooted on heaks lisandiks muudele maapiirkondades osutavatele teenustele, näiteks 
turismi-, majutus-, toitlustusteenused jne; rõhutab sellega seoses, kui tähtis on võtta 
integreeritud ja terviklik lähenemine piirkondliku märgistusega toodete propageerimisele 
kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa tasandil;

3. on arvamusel, et piirkondlike kvaliteedimärgistustega, mis põhinevad alt-üles lähenemisel, 
edendatakse erinevate kohalike majandustegevuses osalejate ja ühiskondlik-ametialaste 
organisatsioonide koostoimet, tänu millele täiustavad nad oma tooteid ja teenuseid ning 
võtavad kasutusele keskkonnasõbralikumad tootmisprotsessid;

4. kutsub liikmesriike ja piirkondlike üksusi üles võtma nõuetekohaselt arvesse piirkondlikke 
kvaliteedimärgistusi ja nende rolli maapiirkondades, lisades need oma kohalikesse ja 
piirkondlikesse arengustrateegiatesse;

5. on arvamusel, et piirkondlikud märgistused vajavad eduks vajalikku erialaekspertide ja 
rahastamise kriitilist massi ning neid tuleks seetõttu Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest paremini toetada; kutsub liikmesriike ja muid asjakohaseid 
organeid üles tagama oma toetust järgmise programmitöö perioodi (2014–2020) 
programmdokumentides;

6. juhib tähelepanu sellele, et kui Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rahastamine 
peab olema tulemuslik, tuleb haldusmenetlused teha abisaajate jaoks võimalikult lihtsaks 
ja läbipaistvaks; 

7. on veendunud, et kogemuste vahetus, võrgustikud ja partnerlused on tähtsad piirkondlike 
kvaliteedimärgistuste edukamaks kasutamiseks; tunnustab piirkondlike, riikliku ja 
Euroopa tasandi esindusorganite, näiteks ühenduste rolli, kes edendavad piirkondlikke 
märgistusi ja suurendavad nende nähtavust; nõuab, et suuremat tähelepanu pöörataks 
piirkondlikele märgistusalgatustele kui Euroopa territoriaalse koostöö ja Euroopa 
rahastamisalgatuste võimalikule ühisele teemale.


