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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp 
Rurali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jindika li l-marka ta’ kwalità reġjonali hija importanti għat-territorji lokali u l-ekonomiji 
rurali, peress li tenfasizza r-rabta mat-territorju speċifiku u eċċezzjonali f’termini tal-
oriġini tal-prodotti u s-servizzi; hu tal-fehma li fi żmien ta’ ekonomiji globalizzati, il-
marki ta’ kwalità reġjonali jistgħu jservu bħala promoturi sinifikanti ta’ identità reġjonali, 
territorjali u lokali, kif ukoll jikkontribwixxu għall-iżvilupp reġjonali u l-
kummerċjalizzazzjoni territorjali, u jgħinu biex itejbu l-kompetittività ta’ territorji rurali;

2. Jenfasizza n-natura trasversali ta’ marki ta’ kwalità reġjonali li jappoġġaw prodotti 
agrikoli speċifiċi kif ukoll l-artiġjanat u l-ħiliet artiġjanali, u l-proċessi ta’ produzzjoni 
speċifiċi; jemmen li l-prodotti ta’ marka reġjonali jistgħu jservu bħala prodotti ta’ 
akkumpanjament tajjeb għas-servizzi pprovduti fuq bażi rurali, bħat-turiżmu, l-
akkomodazzjoni, is-servizzi tal-forniment tal-ikel eċċ; jenfasizzaw, f'dan ir-rigward, li 
approċċ integrat u olistiku għall-promozzjoni ta’ prodotti b’marka reġjonali fil-livell 
lokali, reġjonali, nazzjonali u Ewropew hu essenzjali;

3. Hu tal-fehma li l-marka ta’ kwalità reġjonali, ibbażata fuq approċċ territorjali minn isfel ’l 
fuq, tippromwovi sinerġiji bejn id-diversi atturi ekonomiċi lokali u l-organizzazzjonijiet 
soċjo-professjonali, li bis-saħħa tagħhom itejbu l-prodotti u s-servizzi tagħhom u 
jintroduċu proċessi iktar favur l-ambjent;

4. Jistieden lill-Istati Membri u lill-entitajiet subnazzjonali jqisu b’mod xieraq il-marka ta’ 
kwalità reġjonali u r-rwol li għandhom il-marki f’territorji rurali billi jinkluduhom fl-
istrateġiji ta’ żvilupp reġjonali u lokali tagħhom;

5. Hu tal-fehma li sabiex jirnexxu, jeħtieġ li l-marki reġjonali jkollhom massa kritika ta’ 
professjonisti u finanzjament, u li għandhom, għalhekk, jiġu appoġġati aħjar mill-Fondi 
Strutturali u tal-Investiment Ewropej; jistieden lill-Istati Membri u lil korpi rilevanti oħra 
jipprovdu l-appoġġ tagħhom fid-dokumenti ta’ programmazzjoni tagħhom għall-perjodu 
ta’ programmazzjoni 2014-2020 li ġej; 

6. Jindika li biex jirnexxi l-finanzjament li jingħata mill-Fondi Strutturali u ta’ Investiment 
Ewropej, il-proċeduri amministrattivi rilevanti għandhom isiru sempliċi u ċari kemm jista’ 
jkun għall-benefiċjarji; 

7. Jemmen li sabiex ikun hemm dispożizzjoni għaż-żieda fis-suċċess tal-marki ta’ kwalità 
reġjonali, l-iskambju ta’ esperjenza, in-netwerking u sħubiji huma essenzjali; jagħraf ir-
rwol ta’ korpi rappreżentattivi, bħal assoċjazzjonijiet, fil-livell reġjonali, nazzjonali u 
Ewropew li jagħtu lok għall-promozzjoni ta’ marki reġjonali u jtejbu l-viżibbiltà tagħhom; 
jitlob li tingħata iktar attenzjoni lill-inizjattivi ta’ marki reġjonali bħala tema komuni 
possibbli fil-kooperazzjoni territorjali Ewropea u inizjattivi ta’ finanzjament Ewropew.
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