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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. poukazuje na to, že regionálna značka kvality je dôležitá pre miestne oblasti a vidiecke 
hospodárstva, pretože zdôrazňuje prepojenie výrobkov a služieb s konkrétnym 
a jedinečným územím, z ktorého pochádzajú; zastáva názor, že v čase globalizácie 
ekonomík môže regionálna značka kvality významnou mierou prispievať k propagácii 
regionálnej, územnej a miestnej identity, k regionálnemu rozvoju a územnému 
marketingu, ako aj  k zvyšovaniu konkurencieschopnosti vidieckych oblastí;

2. zdôrazňuje prierezový charakter regionálnych značiek kvality, ktoré podporujú konkrétne 
poľnohospodárske produkty, ako aj remeselnú výrobu a remeselnú zručnosť a konkrétne 
výrobné postupy; domnieva sa, že výrobky s regionálnou značkou môžu vhodne dopĺňať 
iné služby poskytované na vidieku, ako je cestovný ruch, ubytovanie, stravovacie služby 
atď.; v tejto súvislosti zdôrazňuje zásadný význam integrovaného a holistického prístupu 
k propagácii produktov s regionálnou značkou, a to na miestnej, regionálnej, celoštátnej 
a európskej úrovni;

3. zastáva názor, že regionálna značka kvality, založená na územnom prístupe zdola nahor, 
podporuje synergie medzi rôznymi miestnymi hospodárskymi subjektmi a sociálno-
profesijnými organizáciami, ktoré vďaka tomu zlepšujú svoje produkty a služby 
a zavádzajú postupy, ktoré sú šetrnejšie voči životnému prostrediu;

4. vyzýva členské štáty a subjekty na nižšej ako celoštátnej úrovni, aby náležite zohľadnili 
regionálne značky kvality a úlohu, ktorú tieto značky zohrávajú vo vidieckych oblastiach, 
a to tak, že ich začlenia do svojich miestnych a regionálnych stratégií rozvoja;

5. zastáva názor, že na to, aby boli regionálne značky úspešné, je potrebné zabezpečiť 
nevyhnutné množstvo odborníkov a finančných prostriedkov, a preto by tieto značky mali 
byť väčšmi podporované prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných 
fondov; vyzýva členské štáty a ďalšie príslušné orgány, aby zabezpečili svoju podporu v 
rámci svojich programových dokumentov na ďalšie programové obdobie 2014 – 2020;

6. poukazuje na to, že v záujme úspešného čerpania finančných prostriedkov z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov by príslušné administratívne postupy mali byť pre 
príjemcov čo najjednoduchšie a najjasnejšie;

7. domnieva sa, že pre zabezpečenie väčšieho úspechu regionálnych značiek kvality má 
zásadný význam výmena skúseností, vytváranie sietí a partnerstvá; uznáva úlohu 
zastupiteľských orgánov, ako sú združenia, a to na regionálnej, celoštátnej a európskej 
úrovni, ktoré zabezpečujú propagáciu regionálnych značiek a zlepšujú ich viditeľnosť;
požaduje, aby sa väčšia pozornosť venovala iniciatívam zameraným na regionálne značky 
ako možnej spoločnej téme v rámci európskej územnej spolupráce a európskych iniciatív 
v oblasti financovania.


