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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je označevanje z regionalno kakovostno znamko pomembno za lokalna 
območja in gospodarstvo na podeželju, saj kaže na povezavo med posebnim območjem in 
izvorom proizvoda ali storitve; meni, da lahko regionalne kakovostne znamke v času 
globalizacije gospodarstva pomembno prispevajo tako k regionalni, teritorialni in lokalni 
prepoznavnosti, kot tudi k regionalnemu razvoju in teritorialnemu oglaševanju, ter 
pomagajo izboljšati konkurenčnost podeželskih območij;

2. poudarja medsektorsko naravo regionalnih kakovostnih znamk, ki podpirajo posebne 
kmetijske proizvode, rokodelstvo in obrtništvo, ter posebnih proizvodnih postopkov; 
meni, da lahko proizvodi, označeni z regionalno kakovostno znamko, dopolnjujejo 
ponudbo drugih storitev na podeželju, kot so turizem, nastanitev, gostinske storitve itd.; v 
zvezi s tem poudarja, da je na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni treba 
uporabiti integriran in celosten pristop k promociji proizvodov, označenih z regionalno 
kakovostno znamko;

3. meni, da regionalna kakovostna znamka, ki temelji na območnem pristopu od spodaj 
navzgor, spodbuja sinergije med raznovrstnimi lokalnimi gospodarskimi akterji in 
socialno-poklicnimi organizacijami, ki zaradi znamke izboljšajo svoje proizvode in 
storitve ter uvajajo okolju prijaznejše postopke;

4. poziva države članice in podnacionalne organe, naj upoštevajo regionalno kakovostno 
označevanje in vlogo, ki jo imajo znamke na podeželskih območjih, tako da jih vključijo v 
svoje lokalne in regionalne razvojne strategije;

5. meni, da je za uspešnost regionalnih znamk potrebno zadostno število strokovnjakov in 
sredstev, zato bi jim morali evropski strukturni in investicijski skladi zagotoviti večjo 
podporo; poziva države članice in druge ustrezne organe, naj v svoje programske 
dokumente za naslednje programsko obdobje 2014–2020 vključijo podporo regionalnim 
znamkam; 

6. poudarja, da je za uspešno uporabo prejetih sredstev iz evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov treba čim bolj olajšati in poenostaviti upravne postopke za 
upravičence; 

7. meni, da je treba za večji uspeh regionalnih kakovostnih znamk poskrbeti za izmenjavo 
izkušenj, povezovanje v mreže in partnerstva; priznava vlogo predstavniških organizacij, 
kot so združenja na regionalni, nacionalni in evropski ravni, ki skrbijo za promocijo 
regionalnih znamk in večajo njihovo prepoznavnost; poziva, naj se pobude za regionalne 
znamke bolj upoštevajo kot možnost za skupno temo v okviru evropskega teritorialnega 
sodelovanja in evropskih finančnih pobud.


