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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad regioniniai kokybės ženklai svarbūs vietos teritorijoms ir kaimo ekonomikai, 
kadangi jais pabrėžiamas ryšys su konkrečia ir išskirtine vietove produktų ir paslaugų 
kilmės požiūriu; laikosi nuomonės, kad globalizuotos ekonomikos laikais taikant 
regioninius kokybės ženklus gali būti stipriai paskatinta regioninė, teritorinė ir vietos 
tapatybė, taip pat prisidėta prie regioninio vystymosi ir teritorinės rinkodaros, be to, tai 
padėtų gerinti kaimo vietovių konkurencingumą;

2. atkreipia dėmesį į universalų regioninių kokybės ženklai pobūdį: juos taikant skatinami 
specifiniai žemės ūkio produktai, taip pat amatai ir meistrystė bei specifiniai gamybos 
procesai; laikosi nuomonės, kad produktai, kuriems suteikiamas regioninio produkto 
ženklas, gali puikiai papildyti kitas kaime teikiamas paslaugas, pvz., turizmo, 
apgyvendinimo, maitinimo ir kt.; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad itin svarbu vadovautis 
integruotu ir holistiniu požiūriu į produktų, kuriems suteikiamas regioninio produkto 
ženklas, skatinimą vietos, regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygmenimis;

3. laikosi nuomonės, kad taikant regioninius kokybės ženklus, pagrįstus teritoriniu principu 
„iš viršaus į apačią“, skatinama įvairių vietos ekonominės veiklos vykdytojų, taip pat 
visuomeninių ir profesinių organizacijų savitarpio sąveika – dėl to jie tobulina savo 
produktus ir paslaugas ir imasi taikyti ekologiškesnius procesus;

4. ragina valstybes nares ir subnacionalinius subjektus tinkamai atsižvelgti į regioninius 
kokybės ženklus, taip pat į vaidmenį, kurį šie ženklai atlieka kaimo vietovėse, ir įtraukti 
juos į vietos ir regionines vystymosi strategijas;

5. laikosi nuomonės, kad, norint užtikrinti regioninių prekės ženklų sėkmę, jiems būtina 
pakankama profesionalų ir finansinė parama ir kad dėl to jie turėtų būti labiau remiami 
Europos struktūrinių ir investicinių fondų lėšomis; ragina valstybes nares ir kitas 
atitinkamas įstaigas numatyti galimybę juos remti savo programavimo dokumentuose, 
skirtuose kitam – 2014–2020 m. – programavimo laikotarpiui;

6. pažymi, jog, norint sėkmingai panaudoti gautą Europos struktūrinių ir investicinių fondų 
finansavimą, turėtų būti užtikrinta, kad paramos gavėjams skirtos atitinkamos procedūros 
būtų kuo paprastesnės ir aiškesnės;

7. laikosi nuomonės, kad norint užtikrinti vis didesnę regioninių kokybės ženklų sėkmę, 
nepaprastai svarbūs patirties mainai, ryšių palaikymas ir partnerystės; pripažįsta, kad 
svarbų vaidmenį regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygmenimis atlieka atstovų 
organizacijos, pvz., asociacijos, kurios pasirūpina regioninių prekės ženklų reklama ir 
didesniu jų viešumu; ragina daugiau dėmesio skirti regioninių prekės ženklų iniciatyvoms, 
kaip galimai bendrai Europos teritorinio bendradarbiavimo ir Europos finansavimo 
iniciatyvų temai.


