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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. wijst erop dat regionale kwaliteitsmerken belangrijk zijn voor lokale gebieden en 
plattelandseconomieën, daar zij de aandacht vestigen op het verband tussen een specifiek 
en uitzonderlijk gebied en de oorsprong van producten en diensten; is van mening dat 
regionale kwaliteitsmerken in een tijd van geglobaliseerde economieën de regionale, 
territoriale en lokale identiteit duidelijk op de voorgrond plaatsen en bijdragen tot 
regionale ontwikkeling en territoriale marketing, en daarnaast het concurrentievermogen 
van plattelandsgebieden bevorderen;

2. wijst op de overkoepelende aard van regionale kwaliteitsmerken, die niet alleen specifieke 
landbouwproducten ondersteunen maar ook voor ambachtelijke producten en specifieke 
productieprocessen gelden; is van mening dat producten met een regionaal kwaliteitsmerk 
goed als begeleidende producten kunnen dienen bij andere op het platteland aangeboden 
diensten, zoals toerisme, accommodatie, horeca enz.; onderstreept in dit verband dat een 
geïntegreerde, holistische aanpak van de bevordering van producten met een regionaal 
merk op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau van essentieel belang is;

3. is van oordeel dat een regionaal kwaliteitsmerk, dat is gebaseerd op een territoriale 
bottom-upbenadering, voor synergie zorgt tussen de verschillende lokale economische 
actoren en de maatschappelijke en beroepsorganisaties, waardoor zij hun producten en 
diensten verbeteren en milieuvriendelijkere processen invoeren;

4. verzoekt de lidstaten en de subnationale bestuurslagen voldoende aandacht te besteden aan 
regionale kwaliteitsmerken en de rol die deze merken in plattelandsgebieden vervullen, 
door dit onderwerp mee te nemen in hun lokale en regionale ontwikkelingsstrategieën,

5. is van mening dat er voor regionale merken, willen zij succes hebben, een kritische massa 
van professionele actoren en financiering nodig is, en dat zij daarom meer steun uit de 
Europees structuur- en investeringsfondsen moeten krijgen; verzoekt de lidstaten en 
andere relevante instanties in de programmeringsdocumenten voor de volgende 
programmaperiode 2014-2020 in hun steun te voorzien; 

6. wijst erop dat, wil de financiering uit de Europese structuur- en investeringsfondsen 
resultaat opleveren, de desbetreffende administratieve procedures voor de ontvanger zo 
eenvoudig en helder mogelijk moeten worden gemaakt; 

7. is van mening dat de uitwisseling van ervaringen, netwerken en partnerschappen van 
essentieel belang zijn, willen regionale kwaliteitsmerken nog meer succes opleveren; 
erkent dat vertegenwoordigende instanties, zoals verenigingen, op regionaal, nationaal en 
Europees niveau, die regionale merken onder de aandacht brengen en de zichtbaarheid 
ervan vergroten, een belangrijke rol vervullen; dringt erop aan te overwegen of 
initiatieven op het gebied van regionale merken een gemeenschappelijk thema van de 
Europese territoriale samenwerking en Europese financieringsinitiatieven zouden kunnen 
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worden.


