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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka reģionālu zīmolu izveide ir svarīga vietējām teritorijām un lauku ekonomikai, 
jo tādējādi tiek uzsvērta saikne ar kādu konkrētu un īpašu teritoriju attiecībā uz produktu 
un pakalpojumu izcelsmi; uzskata, ka pašreizējos ekonomikas globalizācijas apstākļos 
reģionālu zīmolu izveide var būtiski veicināt reģionālo, teritoriālo un vietējo identitāti, kā 
arī sekmēt reģionālo attīstību un teritoriālo tirgvedību un palīdzēt uzlabot lauku teritoriju 
konkurētspēju;

2. uzsver reģionālu zīmolu izveides daudzpusīgumu, jo ar tiem tiek atbalstīti īpaši 
lauksaimniecības produkti, kā arī rokdarbi un amatniecības izstrādājumi, un īpaši 
ražošanas procesi; uzskata, ka reģionālu zīmolu produkti var lieliski papildināt citus 
pakalpojumus, kurus sniedz lauku reģionos, piemēram, tūrismu, izmitināšanu, ēdināšanas 
pakalpojumus utt.; šajā sakarā uzsver, ka būtiska ir integrēta un visaptverošaa pieeja 
reģionālu zīmolu produktu atbalstīšanai vietējā, valsts un Eiropas līmenī;

3. uzskata, ka reģionālo zīmolu izveide, kura balstās uz teritoriālu augšupēju pieeju, veicina 
sinerģiju starp dažādiem vietējā līmeņa ekonomikas dalībniekiem un sociāli 
profesionālajām organizācijām, kas ļauj tiem uzlabot to produktus un pakalpojumus un 
vairāk ieviest videi nekaitīgākus procesus;

4. aicina dalībvalstis un vietējās struktūras pienācīgi ņemt vērā reģionālu zīmolu izveidi un 
zīmolu nozīmi lauku teritorijās, iekļaujot tos vietējās un reģionālās attīstības stratēģijās;

5. uzskata — lai reģionālie ražojumi gūtu panākumus, ir nepieciešama vajadzīgā kritiskā 
speciālistu un finansējuma masa un tādēļ no Eiropas strukturālajiem un investīciju 
fondiem vajadzētu tiem sniegt lielāku atbalstu; aicina dalībvalstis un citas attiecīgās 
iestādes sniegt reģionāliem ražojumiem atbalstu programmas dokumentos nākamajam 
2014.–2020. gada plānošanas periodam; 

6. norāda — lai no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem saņemtais finansējums 
tiktu veiksmīgi izmantots, attiecīgajām administratīvajām procedūrām, kuras saņēmējiem 
jāizpilda, vajadzētu būt pēc iespējas vienkāršākām un saprotamākām; 

7. uzskata — lai reģionālu zīmolu izveide gūtu lielākus panākumus, būtiska ir pieredzes 
apmaiņa, tīklu veidošana un partnerības; atzīst pārstāvju organizāciju, piemēram, 
apvienību lomu reģionālā, valsts un Eiropas līmenī, ar kurām nodrošina reģionālu zīmolu 
popularizēšanu un veicina to atpazīstamību; aicina pievērst lielāku uzmanību reģionālu 
zīmolu iniciatīvām, kuras, iespējams, kopīgi attiecas uz Eiropas teritoriālo sadarbību un 
Eiropas finansējuma iniciatīvām.


