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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru agricultură și dezvoltare 
rurală, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. subliniază că marca de calitate regională este importantă pentru teritoriile locale și 
economiile rurale, întrucât evidențiază legătura cu un teritoriu specific și excepțional în 
ceea ce privește originea produselor și a serviciilor; consideră că în epoca economiilor 
globalizate, mărcile de calitate regională pot fi promotori importanți ai identității 
regionale, teritoriale și locale și pot contribui, de asemenea, la dezvoltarea regională și la 
marketingul teritorial și la îmbunătățirea competitivității zonelor rurale;

2. subliniază caracterul transversal al mărcilor de calitate regională care sprijină anumite 
produse agricole, precum și activități de artizanat și meșteșuguri și procese de producție 
specifice; consideră că produsele de marcă regională pot însoți cu succes alte servicii 
furnizate în mediul rural, cum ar fi turismul, cazarea, serviciile de catering etc.; subliniază, 
în acest sens, că este esențială o abordare integrată și holistică a promovării produselor de 
marcă regională la nivel local, regional, național și european;

3. consideră că marca de calitate regională bazată pe o abordare teritorială ascendentă 
promovează sinergii între diverșii actori economici locali și organizațiile 
socioprofesionale, datorită cărora aceștia își îmbunătățesc produsele și serviciile și 
introduc proceduri care respectă mediul;

4. invită statele membre și entitățile subnaționale să țină seama în mod corespunzător de 
mărcile de calitate regională și de rolul pe care acestea îl joacă în zonele rurale prin 
includerea lor în strategiile de dezvoltare locale și regionale;

5. consideră că, pentru a avea succes, mărcile regionale impun o masă critică necesară de 
profesioniști și de finanțări și că acestea ar trebui, prin urmare, să beneficieze de un sprijin 
mai mare din fondurile europene structurale și de investiții; invită statele membre și alte 
organisme relevante să prevadă sprijinirea acestora în documentele lor de programare 
pentru următoarea perioadă de programare 2014-2020; 

6. subliniază că, pentru succesul finanțării primite din fondurile europene structurale și de 
investiții, procedurile administrative relevante ar trebui simplificate și clarificate cât mai 
mult posibil pentru beneficiari; 

7. consideră că schimbul de experiență, constituirea de rețele și parteneriatele sunt esențiale 
pentru a asigura mai mult succes mărcilor de calitate regională;  recunoaște rolul exercitat 
la nivel regional, național și european de organismele reprezentative, cum ar fi asociațiile, 
care permit promovarea mărcilor regionale și creșterea vizibilității acestora; solicită să se 
acorde o atenție sporită inițiativelor legate de mărcile regionale ca posibilă temă comună 
în cooperarea teritorială europeană și în inițiativele europene de finanțare.


