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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. painottaa, että alueiden laatumerkit ovat tärkeitä paikallisille alueille ja maaseudun 
taloudelle, koska niillä korostetaan tuotteiden ja palvelujen alkuperää koskevaa tiettyyn ja 
omalaatuiseen alueeseen liittyvää yhteyttä; katsoo, että näinä globaalitalouden aikoina 
alueiden laatumerkit voivat toimia merkittävinä alueellisen, maakunnallisen ja paikallisen 
identiteetin tunnettuuden edistäjinä sekä myötävaikuttaa alueelliseen kehitykseen ja 
alueiden markkinointiin ja maaseutualueiden kilpailukyvyn paranemiseen;

2. korostaa alueiden laatumerkkien monialaista luonnetta, sillä niillä edistetään niin tiettyjen 
maataloustuotteiden kuin käsitöiden sekä erityisten tuotantomenetelmien tunnettuutta;
katsoo, että alueiden laatumerkeillä merkityt tuotteet voivat olla muiden maaseudulla 
tuotettujen palvelujen, kuten matkailu-, majoitus- ja ravitsemustoiminnan, hyviä 
oheistuotteita; painottaa tässä yhteydessä, että paikallinen, alueellinen, kansallinen ja 
unionin laajuinen kokonaisvaltainen lähestymistapa on olennaisen tärkeä alueiden 
laatumerkeillä merkittyjen tuotteiden edistämisessä;

3. on sitä mieltä, että alueiden laatumerkeillä, jotka perustuvat alhaalta ylöspäin 
suuntautuvaan lähestymistapaan, edistetään eri paikallisten taloudellisten toimijoiden sekä 
yhteiskunnallisten ja ammatillisten organisaatioiden välistä synergiaa, minkä ansiosta ne 
voivat parantaa tuotteitaan ja palvelujaan sekä ottaa käyttöön ympäristöä vähemmän 
kuormittavia menetelmiä;

4. kehottaa jäsenvaltioita ja niiden alueellisia elimiä ottamaan asianmukaisesti huomioon
alueiden laatumerkit ja niiden rooli maaseutualueilla sisällyttämällä ne paikallisen ja 
alueellisen kehityksen strategioihinsa;

5. katsoo, että alueellisten merkkien menestymiseen tarvitaan riittävästi ammattitaitoisia 
henkilöitä ja riittävä rahoitus ja että alueellisia merkkejä olisi tuettava tehokkaammin 
unionin rakenne- ja investointirahastojen avulla; kehottaa jäsenvaltioita ja muita 
asianomaisia tahoja lisäämään niille tukeansa seuraavaa 2014–2020-ohjelmakautta 
koskevissa ohjelma-asiakirjoissaan; 

6. huomauttaa, että unionin rakenne- ja investointirahastoista myönnettävän rahoituksen 
saamisen helpottamiseksi asiaankuuluvat hallinnolliset menettelyt olisi tehtävä 
mahdollisimman yksinkertaisiksi ja selkeiksi edunsaajille;

7. katsoo, että kokemusten vaihto, verkostoituminen ja kumppanuudet ovat olennaisen 
tärkeitä alueiden laatumerkkien menestymiselle; tunnustaa alueellisten, kansallisten ja 
Euroopan laajuisten yhdistysten kaltaisten edustuselinten roolin alueellisten merkkien ja 
niiden näkyvyyden edistämisessä; kehottaa kiinnittämään enemmän huomiota alueellisia 
merkkejä koskeviin aloitteisiin unionin alueellisen yhteistyön ja rahoitusaloitteiden 
mahdollisena yhteisenä aihealueena.


