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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, właściwej 
dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. zwraca uwagę, że znak jakości dla produktów regionalnych ma istotne znaczenie dla 
terytoriów lokalnych i gospodarek obszarów wiejskich, gdyż, informując o pochodzeniu 
produktów i usług, wskazuje na ich powiązanie z konkretnym, jednym obszarem;  uważa, 
że w dobie globalizacji gospodarek znak jakości dla produktów regionalnych może w 
istotny sposób służyć promowaniu regionalnej, terytorialnej i lokalnej tożsamości oraz 
przyczynić się do rozwoju regionalnego i regionalnych działań marketingowych, a także 
umożliwić poprawę konkurencyjności obszarów wiejskich;

2. wskazuje na przekrojowy charakter znaku jakości dla produktów regionalnych, który 
wspiera konkretne produkty rolne, a także rzemiosło i rękodzieło oraz konkretne procesy 
produkcyjne; jest przekonany, że markowe produkty regionalne mogą stanowić właściwe 
uzupełnienie dla innych usług świadczonych na obszarach wiejskich, np. w zakresie 
turystyki, zakwaterowania, gastronomii itd.;  w tym kontekście podkreśla, że istotne jest 
zintegrowane i całościowe podejście do promowania markowych produktów regionalnych 
na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim;  

3. jest zdania, że znak jakości dla produktów regionalnych oparty na terytorialnym podejściu 
oddolnym wspiera synergie pomiędzy różnymi lokalnymi podmiotami gospodarczymi i 
organizacjami społeczno-zawodowymi, dzięki czemu ulepszają one swoje produkty i 
usługi oraz wdrażają procesy bardziej przyjazne środowisku; 

4. zachęca państwa członkowskie i jednostki szczebla niższego niż krajowy, by w należyty 
sposób uwzględniały znak jakości dla produktów regionalnych oraz rolę, jaką znak ten 
pełni na obszarach wiejskich, przez włączenie go do lokalnych i regionalnych strategii 
rozwoju;

5. jest zdania, że marki regionalne, aby osiągnąć sukces, potrzebują minimalnej niezbędnej 
ilości producentów i środków finansowych oraz że powinny w związku z tym otrzymać 
większe wsparcie z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych;  zachęca 
państwa członkowskie i inne właściwe organy do zapewnienia stosownego wsparcia w 
dokumentach dotyczących następnego okresu programowania 2014–2020; 

6. zwraca uwagę, że, aby uzyskiwanie finansowania z europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych było udane, konieczne jest zapewnienie możliwie jak największej 
prostoty i jasności odpowiednich procedur administracyjnych dla beneficjentów; 

7. jest przekonany, że dla zwiększania skuteczności znaku jakości dla produktów 
regionalnych istotne są wymiana poglądów, tworzenie sieci i partnerstw; uznaje rolę 
organów przedstawicielskich, takich jak stowarzyszenia, na szczeblu regionalnym, 
krajowym i europejskim, które propagują marki regionalne i zwiększają ich widoczność; 
wzywa do zwracania większej uwagi na inicjatywy dotyczące marek regionalnych jako 
ewentualnego wspólnego zagadnienia w ramach europejskiej współpracy terytorialnej i 
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europejskich inicjatyw finansowych.


