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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. rámutat arra, hogy a regionális minőségi márkaépítés fontos a helyi területek és a vidéki 
gazdaságok számára, mivel ez rámutat a valamely konkrét és rendkívüli területtel való 
kapcsolatra a termékek és szolgáltatások származását tekintve; úgy véli, hogy a globalizált 
gazdaság idején a regionális minőségi márkák jelentős előmozdítói lehetnek a regionális, 
területi és helyi identitásnak, valamint hozzájárulhatnak a regionális fejlődéshez és a 
területi marketinghez, és segíthetik a vidéki területek versenyképességének javítását;

2. hangsúlyozza az egyedi mezőgazdasági termékeket, valamint kézműipari termékeket és a 
kézművességet, valamint sajátos termelési folyamatokat támogató regionális minőségi 
márkák átfogó jellegét; úgy gondolja, hogy a regionális márkás termékek jó kísérő 
termékként szolgálhatnak egyéb vidéki szolgáltatások, például a turizmus, a vendéglátás, 
az étkeztetési szolgáltatások stb. mellett; ennek fényében hangsúlyozza, hogy alapvetően 
fontos a regionális márkás termékek népszerűsítésének integrált és holisztikus 
megközelítése helyi, regionális, nemzeti és európai szinten;

3. azon a véleményen van, hogy az – alulról építkező területi megközelítésen alapuló –
regionális minőségi márkaépítés előmozdítja különböző helyi gazdasági szereplők és 
társadalmi-szakmai szervezetek közötti szinergiákat, akik ennek köszönhetően javítják 
termékeiket és szolgáltatásaikat, valamint még inkább környezetbarát folyamatokat 
vezetnek be;

4. felkéri a tagállamokat és a nemzeti szint alatti közigazgatási egységeket, hogy fordítsanak 
kellő figyelmet a regionális minőségi márkaépítésre és a márkáknak a vidéki területeken 
betöltött szerepére, belefoglalva ezeket a helyi és regionális fejlesztési stratégiáikba;

5. azon a véleményen van, hogy a regionális márkák sikeressége érdekében szakemberek 
kritikus tömegére és finanszírozásra van szükség, ezért az európai strukturális és 
beruházási alapoknak jobban kell támogatniuk ezeket; felkéri a tagállamokat és egyéb 
illetékes szerveket, hogy gondoskodjanak támogatásukról a következő, 2014–2020-as 
programozási időszakra vonatkozó programozási dokumentumaikban; 

6. felhívja a figyelmet, hogy az európai strukturális és beruházási alapoktól érkező 
finanszírozás sikeressége érdekében a vonatkozó közigazgatási eljárásokat a lehető 
legegyszerűbbé és legegyértelműbbé kell tenni a kedvezményezettek számára; 

7. úgy véli, hogy a regionális minőségi márkák nagyobb sikerének biztosítása érdekében 
alapvetően fontosak a partnerségek, a tapasztalatcsere és a hálózatépítés; elismeri a 
képviseleti testületek, pl. egyesületek szerepét regionális, nemzeti és európai szinten, 
mivel azok gondoskodnak a regionális márkák népszerűsítéséről és elősegítik 
láthatóságukat; szorgalmazza, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a regionális 
márkaépítési kezdeményezésekre mint az európai területi együttműködés és az európai 
finanszírozási kezdeményezések lehetséges közös témájára.


