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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

Regioniniai kokybės ženklai. Geriausios patirties siekis kaimo ekonomikoje
(2013/2098(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 174 ir paskesnius 
straipsnius, kuriuose nustatomas ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos tikslas ir 
apibrėžiamos struktūrinės finansinės priemonės šiam tikslui pasiekti,

– atsižvelgdamas į SESV 39 straipsnį, kuriame nustatomi bendros žemės ūkio politikos 
tikslai,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. [...]/2013 dėl 
paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) 
lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/20051,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. [...]/2013, kuriuo 
nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos 
fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės 
fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam 
fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos 
bendrosios nuostatos, ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/20062,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą ir Transporto ir turizmo 
komiteto bei Regioninės plėtros komiteto nuomones (A7-0456/2013),

A. kadangi teritorinės plėtros sąvokos svarba pastaraisiais metais padidėjo būtent dėl to, kad 
Lisabonos sutartyje įrašyta aiškesnė nuoroda į ją;

B. kadangi antrąjį BŽŪP ramstį sudaranti Europos kaimo plėtros politika oficialiai pripažinta 
vykdant „Darbotvarkė 2000“ reformą; kadangi dėl šios reformos kaimo plėtros politika 
tapo svarbesnė, nei tik socialinė ir struktūrinė politika, įgyvendinama tik kaip žemės ūkio 
rinkų politikos priedas;

C. kadangi būsimame regioninės politikos pagrindų reglamente valstybės narės raginamos 
taikyti integruotą projektavimą ir programavimą, kuris padėtų užtikrinti didesnį 
nuoseklumą tarp daugiamečių programų, įgyvendinamų pagal Europos regioninės plėtros 
fondo, Europos socialinio fondo, Sanglaudos fondo, EŽŪFKP (ir Europos žuvininkystės 
fondo) nuostatas, pasitelkiant bendrą strateginę programą, kuria vengiama dvigubo 
finansavimo ir besidubliuojančių iniciatyvų, siekiama strategijos „Europa 2020“ tikslų ir 
kuri nustatyta partnerystės sutartyje, kurią valstybės narės parengė bendradarbiaudamos su 
ekonominiais ir socialiniais partneriais bei pilietinės visuomenės atstovais; kadangi 

1 OL L [...], [...], p. [...].
2 OL L [...], [...], p. [...].
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teritorinės plėtros priemonės ir iniciatyvos, ypač susijusios su kaimo vietovėmis, turėtų 
sudaryti visuotinio ir įvairus sektorius apimančio požiūrio dalį;

D. kadangi riba tarp miesto ir kaimo vis labiau nyksta, o priemiestinių zonų žemės ūkis 
tampa vis populiaresnis; kadangi svarbu, kad regioninė politika, kaip kaimo plėtros 
politikos priedas, taip pat apimtų ir kaimo vietoves siekiant remti jose įgyvendinamus 
novatoriškus ir struktūrinius projektus;

E. kadangi kaimo plėtros priemonės, kuriomis valstybės narės gali naudotis pagal galiojantį 
kaimo plėtros reglamentą, pačioms valstybėms narėms ir jų regionams teikia daug plėtros 
galimybių ir kadangi, įgyvendinant dabartines kaimo plėtros programas, šiomis 
galimybėmis naudojamasi nepakankamai, nes trūksta biudžeto išteklių;

F. kadangi pagal reglamentą kaimo plėtros programavimo 2014–2020 m. laikotarpiu 
valstybėms narėms bus pasiūlyta įvairesnių priemonių, tokių kaip parama kokybiškų 
maisto produktų gamybai, teritorinių subjektų bendradarbiavimo rėmimas siekiant 
panaudoti visus kokybiškų prekių ir paslaugų išteklius, gamintojų organizacijų 
stiprinimas, taip pat inovacijų ir ekonomikos įvairinimo skatinimas kaimo teritorijose;

G. kadangi geresnis pirminės produkcijos gamintojų įtraukimas į maisto grandinę taikant 
kokybės užtikrinimo sistemas, skatinant prekių pardavimą vietos rinkose ir trumpose 
tiekimo grandinėse yra vienas iš įtvirtintų 2014–2020 m. kaimo plėtros prioritetų;

H. kadangi atsižvelgiant į kaimo plėtrą požiūris, kuriuo grindžiama programa LEADER, 
geriausiai atitinka skirtingo pobūdžio subjektų, kurių pagrindinė veikla vis dėlto yra 
ūkininkavimas, bendradarbiavimo sampratą ir kadangi susiję subjektai gali įgyvendinti 
bendrą teritorinį projektą, siekdami atkreipti dėmesį į atitinkamos vienalytės teritorijos 
ypatumus ir geriausią patirtį;

I. kadangi valstybėms narėms arba jų regionams reikėtų palikti galimybę pasirinkti 
įgyvendinant kaimo plėtros programas taikomus paramos teikimo tvarką ir pobūdį, jeigu 
jos pasirinks regioninį programavimą; kadangi valstybės narės gali geriausiai užtikrinti, 
kad tinkamas dėmesys tokioms programoms būtų skiriamas nacionaliniu arba regioniniu 
lygmeniu;

J. kadangi galima naudoti metodus, skirtus visiems susijusiems viešiesiems ir privatiesiems 
subjektams, taikant bendrą požiūrį, sutelkti ir įtraukti nepriklausomai nuo lygmens, kuriuo 
jie vykdo veiklą, taip siekiant užtikrinti bendradarbiavimą įvairiose srityse ir išnaudoti 
visas kiekvienos teritorijos galimybes vykdant bendrą projektą, o šiuo atveju ypatingą 
dėmesį reikėtų atkreipti į vietos plėtros asociacijas, gamintojų asociacijas ir kooperatyvus, 
kurie gali veikti kaip privilegijuotieji partneriai, siekiant patekti į vietos, regionines, 
nacionalines ir tarptautines rinkas;

K. kadangi sėkmingos ir išsamios kaimo plėtros programos gali turėti konkretų teigiamą 
poveikį užimtumo lygiui ir įmonių konkurencingumui kaimo vietovėse ir taip gali 
sumažinti nedarbo riziką arba didelį skurdą kaime, kurį lemia mažos pajamos iš žemės 
ūkio;

L. kadangi teritoriniai kompetencijos ženklai gali padėti plėtoti teritorijų ekonomiką ir didinti 
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jų ekonomikos gebėjimą atsikurti, ypač pažeidžiamiausiuose regionuose, kalnuotose 
vietovėse ir atokiausiuose regionuose, nes jais koordinuojami kokybiškų prekių (maisto ir 
ne maisto) ir paslaugų rinkiniai, kurie neatsiejamai susiję tarpusavyje ir sujungia 
kiekvienos teritorijos ypatumus ir ypač paveldą (istorinį, kultūrinį, geografinį ir t. t.); 
kadangi tarpusavyje šiais rinkiniais susietos šios prekės ir paslaugos yra unikalios ir teikia 
teritorijai pajamų, kurios suteikia naujų galimybių vietos ir tarptautinėse rinkose, taip pat 
gali būti veiksnys, populiarinantis regionus kaip turizmo vietas; kadangi šiais teritoriniais 
ženklais siekiama nustatyti teritorijas, kuriose dirbama kartu norint sukurti partnerystę ir 
sąveiką, kad būtų galima ilgą laiką naudoti šių teritorijų išteklius, skatinti 
vietos (regioninius) gamintojus ir skatinti šių teritorijų ekonomiką, kurios svarba 
gyvenimo kokybei kaime ir harmoningai kaimo ir miesto vietovių plėtrai yra ypač didelė; 
kadangi šių ženklu nereikėtų painioti su maisto produktams ženklinti naudojamais 
kokybės ženklais (saugomos kilmės vietos nuorodos (SKVN), saugomos geografinės 
nuorodos (SGN) ir garantuoto tradicinio gaminio (GTG) ženklais), su kuriais jie nėra 
nesuderinami, nes, priešingai, jie visiškai papildo vieni kitus; kadangi šie ženklai turėtų 
padėti populiarinti šias sistemas ES ir už jos ribų, taip pat padėti padidinti kaimo 
ekonomikos konkurencingumą ir kartu sudaryti naujų galimybių užimtumo srityje;

M. kadangi saugomų kilmės vietos nuorodų (SKVN) ir saugomų geografinių nuorodų (SGN) 
sistema yra veiksminga priemonė, labai prisidedanti prie kaimo ir teritorijų plėtros, nes ja 
kuriama ir skirstoma pridėtinė vertė, dėl jos gamintojai ir visi suinteresuotieji subjektai 
veikia kartu ir tam tikras regionas populiarinamas vietos, regionų ir tarptautinėje rinkoje; 
kadangi dėl šių priežasčių SKVN ir SGN sistemos niekada nereikėtų pakeisti regioniniais 
kokybės ženklais arba daryti jai kokį nors neigiamą poveikį;

N. kadangi pirminio ir tretinio sektorių sąveikai vietos ir regionų lygmeniu skatinti ir remti 
skirtos priemonės galėtų užtikrinti tvarią žemės ūkio ir turizmo sektorių plėtrą ES;

O. kadangi reikia sukurti ir taikyti veiksmingą rinkodaros priemonę regioninių produktų 
konkurencingumui didinti, vietos gamintojams skatinti ir prisidėti kuriant regiono 
tapatybę ne tik žemės ūkio, bet ir kitose srityse;

1. palankiai vertina, kad teritorinei plėtrai taikomas integruotas požiūris numatytas 
reglamente dėl bendros strateginės Europos fondų programos; pažymi, kad siekiant 
darnios, tvarios ir harmoningos teritorinės plėtros būtina užtikrinti įvairių Europos fondų 
veiklos koordinavimą ir nuoseklumą;

2. pažymi, kad teritorinė plėtra aiškiai nurodyta tarp BŽŪP tikslų ir papildo kitus du – 
aprūpinimo maistu ir tausaus gamtos išteklių valdymo bei kovos su klimato kaita – tikslus;

3. pabrėžia, kad žemės ūkio regionai atlieka įvairiapusį vaidmenį, kuris apima ne tik žemės 
ūkio vystymą, bet ir kitą ekonominę ir socialinę veiklą, susijusią su vietos pajėgumų 
didinimu stiprinant gebėjimus, plečiant praktines žinias ir teikiant investicijas į visus 
vietos turto objektus, vertingų ir neatskleistų galimybių ir išteklių nustatymą ir jų 
panaudojimą;

4. palankiai vertina bendruomenės inicijuojamos vietos plėtros koncepciją ir ragina valstybes 
nares įgyvendinti šią koncepciją ir pašalinti galimas kliūtis, susijusias su ministerijomis ir 
kitais administraciniais subjektais, dalyvaujančiais su šios naujos inovatyvios koncepcijos 
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valdymu susijusioje veikloje; pabrėžia, kad administracinės procedūros neturėtų būti našta 
kompetentingoms valstybių narių institucijoms ir nesudaryti joms papildomų išlaidų;

5. ragina valstybes nares ir jų regionų valdžios institucijas skatinti dinamiškesnių formų 
dalyvaujamąjį valdymą kaip būdą įgyvendinti bendrus teritorinės plėtros projektus, į 
kuriuos galima įtraukti visus ekonomikos sektorius, įskaitant turizmą, o ūkininkavimo 
sektoriuje – maisto ir ne maisto pramonės šakas, pavyzdžiui, regioninio tiekimo grandinės 
projektus (susijusius su trumpojo tiekimo grandinėmis, maisto grandinėmis, vietos 
skerdyklomis, metano išgavimo iš žemės ūkio biomasės projektais, ekologiška chemija, 
biologinės kilmės medžiagomis ir pan.), ypatingą dėmesį skiriant labai mažoms įmonėms, 
naujai įsteigtoms įmonėms, laipsniškai pripažįstant kiekvienos teritorijos tapatybę, kaip 
apibrėžta jos paveldo ir su juo susiję; pažymi, kad šios valdymo formos pagrįstos sudėtine 
subjektų ir struktūrų, kurių veiklą galima koordinuoti remiantis teritoriniais kompetencijos 
ženklais, partneryste; todėl ragina valstybes nares sukurti geriausios patirties dalijimosi 
platformą, visų pirma naudojantis priemonėmis pagal programos LEADER koncepciją dėl 
kaimo plėtros programų;

6. pabrėžia, kad glaudesnis vietos subjektų veiksmų koordinavimas galėtų padėti stiprinti 
kaimo ekonomiką, ypač pažeidžiamiausiuose regionuose, įskaitant kalnuotas vietoves, taip 
pat labiausiai nutolusiuose regionuose, pavyzdžiui, atokiausiuose regionuose; pažymi, kad 
geresnis organizavimas galėtų būti naudingas teritorijoms siekiant atskleisti visas jų 
išteklių (įskaitant nenustatytus išteklius) teikiamas galimybes ir tai būtų naudinga visiems 
subjektams, susijusiems tarpusavio priklausomybės ir solidarumo ryšiais (t. y., žemės 
ūkio, amatų ir meistrystės, turizmo, paveldo subjektai, taip pat gamintojų organizacijos, 
asociacijos ir prekybos rūmai bei pan.); pažymi, kad tokio strateginio subjektų 
koordinavimo tikslas yra surasti išteklių, integruojant sektoriui arba vienai pramonės šakai 
taikomą požiūrį ir darant daugiau, nei reikia daryti taikant tokį požiūrį, užuot raginus 
taikyti teritorinius požiūrius, ir taip užtikrinant naujas pajamas, gaunamas teritoriniu 
lygmeniu vykdant kiekvienos teritorijos specifiką atitinkančių ir papildančių prekių bei 
paslaugų rinkinių rinkodarą; šiuo atveju paaiškina, kad šiuo teritoriniu valdymu reikia 
tvirtai grįsti veiklos, kuria skatinamas žemės ūkio ir maisto produktų, atitinkančių 
egzistuojančių kokybės sistemų, pagristų intelektinės nuosavybės apsaugos principu, 
reikalavimus, kūrimas, vystymas ir gerinimas, taip pat skatinama teikti kokybiškas 
paslaugas (kurios oficialiai ES nepripažįstamos), o žemės ūkio maisto produktų ir 
paslaugų atstovai turėtų remti vieni kitus ir visi dalyviai turėtų būti solidarūs ir 
populiarinti savo gyvenamosios vietos prekes ir paslaugas;

7. pažymi, kad nors teritoriniais kokybės ženklais siekiama paskatinti teritorijos vertės 
kūrimo procesą, kuriuo užtikrinama, kad produktai būtų gaminami ir paslaugos teikiamos 
remiantis tokiais aspektais, kaip tapatumas ir socialinė atsakomybė, ir kuris, kuriant 
bendrą sistemą ir sąveiką su esamomis žemės ūkio ir maisto produktų kokybės kilmės 
srityje ženklinimo sistemomis, papildytų šios rūšies ženklus ir apimtų visus produktus, 
prekes ir paslaugas tam tikroje teritorijoje, taip pat būtų taikomas įmonių, institucijų ir 
vietos subjektų toje teritorijoje naudojamam valdymo modeliui;

8. pabrėžia, kad norint sugebėti konkuruoti būtina skatinti skirtingų regionų partnerystės ir 
sektorių partnerystės formas; pripažįsta, kad svarbų vaidmenį regioniniu, nacionaliniu ir 
Europos lygmenimis atlieka atstovų organizacijos, pavyzdžiui, asociacijos, kurios 
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pasirūpina regioninių ženklų populiarinimu ir didesniu bei platesniu augančio regiono 
matomumu; ragina daugiau dėmesio skirti regioninių kokybės ženklų iniciatyvoms, kaip 
galimai bendrai Europos teritorinio bendradarbiavimo ir Europos finansavimo iniciatyvų 
temai ir kaip priemonei, kuri taptų ilgalaikį regionų konkurencingumo gyvybingumą 
skatinančia investicija;

9. mano, kad regioniniai kokybės ženklai turi padėti išlaikyti Europos, kaip aukštos kokybės 
turizmo krypties, įvaizdį įvairiose regioninio turizmo srityse, pavyzdžiui, agrariniame 
turizme, kaimo turizme, ekologiniame turizme ir gastronominiame turizme, taip pat 
kalbant apie pramonės, istorijos, gamtos ir kultūros paveldą, įskaitant dviračių takus, kurie 
būtų sujungti su viešojo transporto linijomis; pabrėžia, kad šiuo metu nėra sukurto su tam 
tikra vietove susijusioms paslaugoms taikomo Europos ženklo, dėl kurio vartotojai galėtų 
atskirti kokybišką turizmo produktą; atsižvelgdamas į tai rekomenduoja padėti skatinti 
kokybę turizmo sektoriuje, ypač kaimo turizmo ir mažųjų įmonių sektoriuje; mano, kad 
toks ženklas gali padėti kurti alternatyvą tradiciniams sektoriams, pavyzdžiui, 
žemdirbystei ir gyvulininkystei; mano, kad visi su tam tikra vietove susiję kokybės ženklai 
turi atitikti specifikacijas, kuriomis užtikrinama kokybė, ir kad jie būtų kuriami 
atsižvelgiant į esamus ženklus (ir jais remiantis), pavyzdžiui, maisto produktų 
nuorodomis, vengiant juos painioti su ES kokybės ženklais pažymėtais žemės ūkio 
produktais;

10. mano, kad tokios iniciatyvos, kaip Patraukliausių Europos turizmo vietovių (angl. EDEN) 
tinklas, skatina konkurencingumą, dėl mažų ir labai mažų įmonių potencialo padeda 
plėtoti tvarų aukštos kokybės turizmą regione ir padeda įtraukti vietos valdžios 
institucijas, kurti partnerystes ir užtikrinti dalyvių įvairovę kuriant regioninius kokybės 
ženklus; ragina Komisiją į susijusias priemones ir programas, tokias kaip EDEN, 
„Calypso“ ir pan., įtraukti su kaimo veikla susijusį įvairių formų turizmą; pažymi, kad 
siekiant skatinti kaimo turizmo veiklą būtinos tikslinės iniciatyvos ir programos;

11. primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad būsimose kaimo plėtros 
programose būtų numatytos deramos priemonės ir pakankamai išteklių siekiant sudaryti 
palankesnes sąlygas geram valdymui ir tvarioms teritorinio valdymo formoms rengiant ir 
stiprinant bendra veikla pagrįstas priemones, t. y. bendradarbiavimo (taip pat tausios 
gamybos sistemų srityje), koordinavimo, mainų, tinklų, inovacijų, mokymo, gamintojų 
grupių, skatinimo, informavimo ir investavimo priemones, numatytas naujuose kaimo 
plėtros reglamentuose; ragina pagal programą LEADER+ dirbančias vietos veiklos grupes 
teikti pagalbą, kurios reikia siekiant kurti bendradarbiavimo tinklus, jungiančius vietos ir 
regionų gamintojus, paslaugų teikėjus ir tokias kultūros įstaigas, kaip universitetai, 
bibliotekos ir mokslinių tyrimų centrai, kad vienos teritorijos kultūrinius ir istorinius 
aspektus būtų galima sujungti į regioninius kokybės ženklus, galinčius išreikšti ilgalaikį 
ryšį tarp profesinio mokymo, mokslinių tyrimų ir gamybos ir taip paskatinti kurti 
ilgalaikes darbo vietas;

12. pažymi, kad tokios programos turėtų apimti kelis sektorius, tačiau svarbiausias turėtų būti 
laikomas ūkininkavimas, ir kad šias programas turėtų vertinti už plėtros planus atsakingos 
vadovaujančiosios institucijos;

13. ragina Komisiją remti valstybių narių pastangas pripažįstant ir skatinant naujas kaimo 
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vietovių bendradarbiavimo formas, pagrįstas teritoriniais kompetencijos ženklai, 
naudojantis priemonėmis, numatytomis pagal BŽŪP reformą, pavyzdžiui, Sąjungos 
iniciatyva LEADER, techninės pagalbos ir tinklų kūrimo priemonėmis, Europos inovacijų 
partneryste, Europos kaimo plėtros tinklu, taip pat visomis kitomis priemonėmis ir būdais, 
kurių gali prireikti; šios naujos Europos teritorinio bendradarbiavimo formos pagrįstos 
objektyviu regioninės sąveikos vertinimu, atsižvelgiant į socialinę, ekonominę ir aplinkos 
plotmes, tvarumą, į regioninės tapatybės populiarinimo sistemą įtrauktų ekonomikos ir 
socialinės sferų subjektų (įskaitant ir turizmo sektoriaus subjektus) įvairovę, taip pat tam 
tikrų prekių ir paslaugų, kurias galima kurti kiekvienoje teritorijoje, rinkinį, siekiant 
sukurti ir išlaikyti pridėtinę vertę;

14. mano, kad naudojant visas šias naujas teritorinio bendradarbiavimo formas valstybės narės 
turėtų turėti galimybių naudotis visomis kaimo plėtros priemonėmis, susijusiomis su 
maisto produktų kokybės užtikrinimo politika, visų pirma siekiant plėtoti pardavimą 
vietos rinkose ir trumpojo tiekimo grandinėse, didinti tvarumą ir plėsti gamybos metodų 
žinias, kartu laikantis visų ES taisyklių ir nedarant jokio poveikio esamoms Sąjungos 
kokybės užtikrinimo sistemoms, pavyzdžiui, saugomos kilmės vietos nuorodos (SKVN), 
saugomos geografinės nuorodos (SGN) ir garantuoto tradicinio gaminio (GTG) 
sistemoms, nekenkiant joms ar jų nesilpninant; mano, kad žemės ūkio ir maisto produktų 
sektoriuje teritorinius kompetencijos ženklus reikėtų taikyti tik populiarinant SKVN, SGN 
ir GTG kokybės užtikrinimo sistemas tais atvejais, jei jų yra, arba remiant jų kūrimą 
tuomet, kai jos dar nesukurtos; ragina Komisiją, atsižvelgiant į tai, kad Europoje 
platinamos maisto produktams skirtos sudėtinės etiketės ir regioniniai kokybės ženklai, 
parengti ženklų su specifiniais regioniniais ypatumais aprašą, kad būtų galima išvengti bet 
kokio galimo neigiamo poveikio kokybės užtikrinimo sistemoms; pažymi, kad regioninio 
kokybės ženklo samprata turėtų būti aiškiai apibrėžta atsižvelgiant į teigiamą dabartinių 
kokybės ženklų (SKVN, AOC, SGN) naudojimo patirtį, ir kad būtų parengtos 
koordinuojamos strategijos, kurios padėtų išvengti dubliavimosi ir kartojimosi, laikantis 
bendro visuotinio požiūrio, grindžiamo ES lygmeniu nustatytina sistema;

15. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Teritorinis kokybės ženklas

Susidūrusi su kaimo teritorijų pokyčiais, Sąjunga nuo praėjusio amžiaus 10-ojo dešimtmečio 
pabaigos kūrė BŽŪP antruoju ramsčiu grindžiamą kaimo plėtros politiką, nors 
neūkininkaujantiems subjektams tenka vos 20 proc. šiai politikai skiriamų lėšų. Būtent 
1996 m. Korko konferencijoje apibrėžta visuotinės teritorinės plėtros strategijos sąvoka, 
grindžiama vietoje sukurtų išteklių pasitelkimu siekiant įgyvendinti visuotinį horizontalaus 
vystymosi įtraukiant tam tikros teritorijos subjektus projektą. Šis požiūris, sudaręs sąlygas 
atsirasti naujiems gamybos ir veiklos, dėl kurių sukuriama daug darbo vietų ir kurių rezultatų 
dalis gali būti realizuojama tarptautinėse rinkose, šaltiniams, nebuvo pakankamai išplėtotas. 
Jeigu būtų sukurtas teritorinis kokybės ženklas, visa tai būtų galima ne tik geriau apsaugoti, 
bet ir skatinti, remiantis pasaulinės ekonomikos vizija.

Norint kalbėti apie „teritorinį kokybės ženklą“, visų pirma reikia tinkamai apibrėžti, kas iš 
tiesų yra teritorija. Būtina pabrėžti, kad valdymas turi didelę reikšmę kuriant teritorijos turtą ir 
teritorines gamybos sistemas. Ženklas galėtų tapti visa aprėpiančia priemone, naudojama 
siekiant sėkmingiau įtraukti subjektus, organizuoti jų veiklą ir tiekti rinkai sukurtus gaminius.

I. Teritorija – kaip tvaraus augimo svertas: turto kūrimo vieta

1) Kas turima omenyje vartojant terminą „teritorija“?

ES politikoje tiksliai apibrėžta teritorijos sąvoka suformuluota 1999 m. gegužės mėn. 
Potsdame kuriant Europos erdvės plėtros perspektyvą (EEPP). Terminas „teritorinė“ vartotas 
Lisabonos sutartyje ir naujausiose šiuo metu reformuojamų regioninės politikos bei bendros 
žemės ūkio politikos dokumentų redakcijose. BŽŪP srityje subalansuotos teritorinės plėtros 
tikslas iškeltas netgi labai aiškiai. Ką iš tiesų apima teritorijos sąvoka?
Teritorija suprantama ne kaip egzistuojanti atrama ar pakopa vietos erdvėje tarp savivaldybės 
ir valstybės, atitinkanti tam tikrą neutralų administravimo lygmenį, kuriame politika taikoma 
iš viršaus žemyn pagal hierarchinę tvarką. Priešingai, teritorija laikomas nuolatinis, be 
perstojo valdomas socialinis konstruktas. Taikant šią apibrėžtį, aprėpiami visi teritorijos 
ištekliai: tiek susiję su gamyba, tiek neprekiniai, specifiniai bei sunkiai perkeliami, pvz., 
bendradarbiavimo būdai, socialinis kapitalas, socialinė sanglauda, gebėjimai mokytis ir diegti 
inovacijas, gyvenimo kokybė, paveldas, specifinė struktūra, nepamirštant ir institucijų. Ši 
dinamiška sistema formuojasi daugeliui subjektų palaikant tvirtus geografiniu artimu 
grindžiamus santykius. Ji gali išryškėti siekiant išspręsti konkrečią gamybos problemą arba 
ilgainiui įsitvirtinti pripažįstant neatsiejamai su paveldu susijusią teritorijos tapatybę, kad būtų 
įmanoma įgyvendinti kolektyvinį plėtros projektą. Šie ryšiai, kuriuos būtina koordinuoti, 
tampa vertės ir prasmės kūrimo pagrindu bei palengvina naujų ar potencialių išteklių 
atradimą.

Teritorijos projektas yra tam tikras prisitaikymas prie globalizacijos, be kitų dalykų, 
išvengiant konkurencijos kainos ir sąnaudų, ribojant gamybos perkėlimo procesus ir padedant 
kokybės siekiančioms įmonėms pasinaudoti su vietos specifika susijusiomis išskirtinėmis 
lengvatomis. Visų pirma jis gali padėti kaimo vietovėms patvirtinti realistines strategijas, 
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kurios padėtų joms neišnykti.

2) Kaip formuojasi teritorija ir jos kokybė: pagrindinis dalykas – teritorinis valdymas

Kaip ką tik pažymėjome, teritorijos projektas yra įvairių viešųjų ir privačiųjų subjektų veiklos 
rezultatas: jie susitelkia, prisiima įsipareigojimus, imasi veiksmų koordinavimo ir išteklių 
įvaldymo, užsiima tikra visuomenine veikla, kuriai reikia naujoviškų valdymo, – šio 
pranešimo pagrindinės temos ir ženklo kūrimo kertinio akmens – metodų.
Dėl ribotos šio pranešimo apimties apsistosime ties valdymo būdu, kuriuo siekiama 
organizuoti ekonominę veiklą, kuo labiau pagerinti gamybos procesus kaimo vietovėse ir 
padėti sukurti teritorinį kokybės ženklą.

Kokybiškas valdymas – tai visų pirma dinamiška ir veiksminga kolektyvinė struktūra. Ji 
grindžiama tiek tinklu, tiek bendros strategijos sužadinamais informacijos srautais, kurių 
susidarymą lemia subjektų geografinis ir institucinis artumas. Veikėjus visų pirma vienija 
susitapatinimo su bendra problema ir bendradarbiavimo formų ieškant sprendimų procesas. 
Po to vyksta slaptų ar galimų išteklių transformavimo procesas. Kuriant išteklius, būtinas 
kompleksinis subjektų ir struktūrų, kur visi turi būti susitelkę įgyvendindami teritorinį 
projektą, bendradarbiavimas. Jį sudaro solidarumo kūrimo, mainų vykdymo ir susitarimo dėl 
bendrų projektų rengimo etapai. Tokio tipo valdymui būdingi tam tikri ypatumai:

– Visų pirma, stengiamasi į veiklą įtraukti įvairius teritorijoje gyvenančius arba galinčius ten 
imtis visuomeninės veiklos subjektus. Taip suburiami vietos privačių įmonių, valstybės 
valdžios institucijų, privačiojo sektoriaus ekonominiams subjektams atstovaujančių valstybės 
įstaigų, asociacijų, darbdavių profesinių organizacijų, piliečių, taip pat regioninio, 
nacionalinio, ES ar tarptautinio lygmens organizacijų atstovai.

– Antra, turi būti užtikrinama skirtingų vieni nuo kito priklausomų subjektų sąveika, 
bendradarbiavimas ir derybos, jų tikslai, strategijos, veiklos terminai ir kriterijų apimtis gali 
būti skirtingi ar net priešingi, bet kiekvienas jų savaip prisideda kuriant plėtros veiksnius. 
Bendri veiksmai kiekvieną jų individualiai sustiprina ir nepastebimai daro visiems naudingą 
daugialypį poveikį.

– Taikant sprendimų priėmimo skirtingais lygmenimis principą, dėl kurio kyla poreikis 
visuotiniu mastu koordinuoti vietos reikalus, toks valdymas padeda sukurti teritorijų plėtros 
sąsajų ir konkrečių reguliavimo būdų. Jis netgi sudaro sąlygas kurti naują praktiką ir mišrias 
taisykles, nesutampančias su galiojančiais nurodymais bei normomis ir netgi priešingas jiems.

Šioje srityje pagrindinį vaidmenį atlieka valstybės valdžios institucijos: jos orientuoja, 
organizuoja, išbando teritorijų plėtros reguliavimą bei derinimą. Viešojo sektoriaus subjektai 
turi sudaryti sąlygas, įgyvendinant integruotą bei darnų projektą ir siekiant bendrų plėtros 
tikslų, pasitelkti visus subjektus, kuriuos sietų ta pati vidutinės trukmės ir ilgalaikė teritorijos 
ateities vizija. Vietos valdžios institucija taip pat turi užtikrinti teritorijos ryšius su išore: 
kitomis teritorijomis ir nacionaliniais bei viršnacionaliniais makroekonomikos lygmenimis, 
įskaitant Europos Sąjungą. Ji turi užtikrinti bendro projekto darną ir tuo tikslu koordinuoti 
sutarčių sudarymo procedūras (nuostatus), veiklos priemones, kuriomis siekiama kokybės ir 
kuriomis vadovaujamasi subjektams prisiimant įsipareigojimus. Tokių normų kūrimas – tai 
derybų ir konfliktų valdymas, kompromisų ieškojimas, susivienijimų kūrimas ir jėgų 
pusiausvyros tarp skirtingų subjektų numatymas, kiekvienam vadovaujantis savais interesais 
arba esant atsakingam už konkurencingas ar bendras kompetencijos sritis.
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Valdymas skirstomas į tris plačius tipus: sektorinis, tarpsektorinis ir teritorinis. Savo 
pranešime daugiausia dėmesio skiriame pastarajam. Visais valdymo tipais siekiama didinti 
teritorijų plėtros veiksmingumą, abu pirmieji gana dažnai taikomi BŽŪP (kuriamos gamintojų 
grupės), kuri gali tapti labiausiai integruoto ir sėkmingiausio trečiojo tipo sudedamąja dalimi.

II) Geriau apibrėžtos teritorinės maisto produktų tiekimo sistemos

Subjektų, kuriuos aptarėme valdymui skirtame skyriuje, strateginio suartėjimo pagrindinis 
tikslas – tinkamai panaudojant teritorinius išteklius, sukurti specifinę pasiūlą. Tokia pasiūla 
ypač svarbi nagrinėjant teritorinio ženklo temą. Kalbant konkrečiau, siekiant užtikrinti pasiūlą 
ir tuo tikslu koordinuojant subjektus, turi būti galima ištekliais, produktais ir paslaugomis 
naudotis peržengiant vien sektorių struktūros ribas ir vadovautis teritoriniu principu. Taikant 
vieną ar kitą valdymo tipą, tam tikros teritorijos simboliu tapęs produktas gali pereiti įvairias 
stadijas: nuo bendrosios gamybos iki tikro kokybinio pokyčio, kuris padėtų užtikrinti šią 
kompleksinę teritorinę pasiūlą. Ji mus domina labiausiai, nes sudaro sąlygas, taikant kokybinį 
požiūrį, kuriuo atsižvelgiama į išorinius teritorijos atžvilgiu aspektus – viešąsias gėrybes, 
socialinį ar aplinkos patrauklumą, numatyti produktų statuso pakeitimą ir, juo remiantis, nuo 
bendrinio ar standartizuoto produkto pereiti prie specifinio. Standartinėje konkurencinėje 
ekonomikoje kainos paprastai krinta dėl pajamų mažėjimo ar net praradimo, o ekonomikoje, 
kurioje palaikoma diferenciacija pagal kilmę, kokybę, aplinkos paslaugas ir daug kitų su 
teritorija susijusių išteklių, kainos kyla, atsiranda naujų pajamų arba esamos pajamos tampa 
nuolatinės (pavyzdys – kokybės ženklu jau ženklinami žemės ūkio produktai).
Pagal tokią sistemą subjektus tarpusavyje siejančiais koordinavimo būdais visiems 
užtikrinamos su tų teritorijų organizaciniais gebėjimais bei vystymosi kokybe susijusios 
pajamos. Tokios su teritorija susijusios pajamos yra strategijų suderinamumo rezultatas, 
padedantis išsaugoti skirtingų subjektų interesus rengiant bendrą teritorijos projektą. Jas lemia 
ne vien klasikiniai gamybos veiksniai, bet ir platesnis potencialas keistis, koordinuojant 
subjektus, ypač svarbus pradedamas nustatymo bei iškėlimo aikštėn procesas. Todėl pradžioje 
išteklius gali būti tik galimybė, kurios vietos veikėjai nepripažino kaip turimo ištekliaus.
Šiuo metu Europoje dauguma kaimo teritorijų užtikrina tik produktų pasiūlą ir deramą jų 
kainos nustatymą pagal ūkio šakos principus. Analizuodami valdymo būdus, supratome, kad, 
pasitelkiant vieną ar kelias ūkio šakas, galima plėsti ir didinti šią pasiūlą, taip kuriant visų 
išteklių panaudojimo sąveiką ir plečiant teritorijos galimybes gauti naujų pajamų. Tokia plėtra 
rinkoms daro dvejopą poveikį.
Visų pirma išplečia pasiūlą tarpusavyje susijusių papildomų prekių ir paslaugų rinkiniu, dar 
vadinama krepšeliu. Krepšeliui priskiriami produktai skirstomi pagal kokybę ir kilmę (siejami 
su pagaminimo vietove, praktine patirtimi, gamybos būdu), o paslaugos yra sunkiau 
apibrėžiamos ir mažiau reglamentuotos, bet turi didžiulį potencialą, palengvinantį jų patekimą 
į krepšelį. Jų pavyzdžiai – turizmas, judumas, paveldo objektai, prekyba ir informavimo 
priemonės.
Esama ir specifinės pasiūlos, kuri suaugusi su teritorijos istorija bei kultūra, jai imanentiška, 
nuo jos neatimama, nes kitur negali būti atkurta. Tas nepakeičiamumas ir neatkuriamumas 
gerai apsaugo prekes bei paslaugas nuo svetimų produktų konkurencijos ir sudaro geras 
galimybes kaimo vietovėms, ypač itin pažeidžiamoms, vystytis. Taigi sąsajos su šaknimis 
aspektas yra svarbus krepšelių sudarymo ir teritorijų konkurencingumo elementas.

Šių prekių ir paslaugų krepšelių paklausa grindžiama artumu ir pasitikėjimu. Paklausos 
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išraiška tampa tiesioginė prekyba, miestų turgūs, turistų viešnagės, apsilankymai, maitinimo 
paslaugos, socialinė struktūra. Ji taip pat susijusi su teritorijos siūloma kokybe, jos 
pripažinimu, žinomumu bei įvaizdžiu. Kitaip sakant, norint šiuo atveju įvertinti kokybę, reikia 
pradėti ne nuo produkto pereinant prie jo pagaminimo teritorijos, kaip daroma kokybės ženklu 
ženklinant produktus, o visų pirma atsižvelgti į teritoriją, kaip su ja susijusių ir ją papildančių 
produktų bei paslaugų sudedamąją dalį. Tokiu atveju paklausa dažnai palaikoma pačios 
teritorijos ir vartotojų iš išorės – čia atvykstančių turistų. Diferencijuojant pagal teritorijos 
siūlomą kokybę, nesuteikiamas skiriamasis ženklas ar speciali identifikavimo priemonė, kuri 
padėtų didinti produktų ir paslaugų populiarumą regionų, nacionalinėse ir tarptautinėse 
rinkose.
Todėl šiuo pranešimu raginama, kad Europos Sąjunga numatytų lėšų ES teritoriniam kokybės 
ženklui įsteigti. Šis ženklas būtų tarsi skėtis, kuris aprėptų visas prekes ir paslaugas, kuriamas 
globaliame plėtros procese dalyvaujančiose teritorijose.

Išvados

Požiūris, kurį ką tik išdėstėme šiame pranešime, mums aiškiai parodo, kad verta skatinti diegti 
naujus plėtros modelius visose kaimo vietovėse. Nuo to priklauso daugelio teritorijų 
išlikimas. Teritorijose įgyvendinant geriau organizuotas struktūras, atsirastų daugiau 
galimybių geriau pasinaudoti globalizacija ir mūsų visuomenių pokyčiais.

Dabartinėje kaimo plėtros politikoje jau numatyta keletas priemonių, kurios gali būti 
naudojamos teritorijų siūlomai kokybei gerinti. Žinoma, visų pirma paminėtina ES iniciatyva 
LEADER. Rengiant būsimus naujo programavimo laikotarpio nacionalinius kaimo plėtros 
planus, jau dabar galima šią ES iniciatyvą bendrai taikyti visoms teritorijoms (Europos jūrų 
reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) 4 krypties lėšas naudoti žvejybos srityje, o integruotų 
teritorinių investicijų (ITI) priemonės lėšas – miestų teritorijose), laikantis požiūrio, kad toje 
pačioje, netgi kaimą ir miestą ar miestą ir pakrantę apimančioje teritorijoje įgyvendinami 
projektai gali būti finansuojami kelių fondų lėšomis. Taip pat leidžiama temines programas 
įtraukti į EŽŪFKP veiksmų programas, kurioms įgyvendinti galima pasitelkti daugiau lėšų. 
Remdamiesi šiuo pranešimu, manome, jog svarbu diegti daug priemonių teritorijų valdymui 
stiprinti; jos, kaip matome, iš tiesų svarbios atrandant išteklius ir organizuojant būtiną 
subjektų bendradarbiavimą. Didelę reikšmę turinčios priemonės, kaip antai galiojančios 
organizavimo, mokymo, žinių perdavimo, projektavimo priemonės, arba reformuojamos 
BŽŪP priemonės, kaip antai bendradarbiavimas, inovacijos, tinklo organizavimas, prekybos 
skatinimas, turi padėti gerinti teritorijų struktūrą ir kokybę. Be to, globalizacijos sąlygomis 
taip pat būtų naudinga oficialiai pripažinti ES teritorinį kokybės ženklą, siekiant plačiau 
atverti rinkas įgyvendinant naujus teritorinius projektus sukurtoms prekėms ir paslaugoms.
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TRANSPORTO IR TURIZMO KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui

Regioniniai kokybės ženklai: geriausios patirties siekis kaimo ekonomikoje
(2013/2098(INI))

Nuomonės referentas: Alfreds Rubiks

PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi regioniniai kokybės ženklai svarbūs atitinkamiems regionams ir kaimo 
ekonomikai, nes jie rodo, kad produktai ir paslaugos priklauso konkrečiam vieninteliam 
regionui, kuriame šie produktai gaminami ir paslaugos teikiamos, taigi šie ženklai gali 
skatinti tvaraus turizmo plėtrą ir padėti didinti šių regionų konkurencingumą;

B. kadangi populiarinant vietos bendrovių produktus gali padidėti regiono patrauklumas 
turistams;

C. kadangi vietos bei regionų lygmeniu skatinant ir remiant pirminio ir tretinio sektorių 
sinergiją galėtų būti užtikrinta tvari žemės ūkio ir turizmo sektorių plėtra Sąjungoje;

D. kadangi vietos partnerystės atlieka labai svarbų vaidmenį plėtojant ir populiarinant 
regioninės kokybės ženklus;

1. mano, kad svarbu nustatyti specialiąsias ypatybes regionų lygmeniu ir padėti organizuoti 
visų susijusių subjektų bendradarbiavimą ir partnerystes toliau plėtojant regioninius 
kokybės ženklus; ragina Komisiją atsižvelgti į Sąjungos atokiausių regionų, pakrančių, 
salų ir kalnų regionų ypatumus ir vystymosi poreikius, susijusius su turizmo veikla;

2. mano, kad regioniniai kokybės ženklai turi padėti išlaikyti Europos, kaip aukštos kokybės 
turizmo krypties, įvaizdį remiantis įvairiomis regioninio turizmo sritimis, pvz., agrarinio 
turizmu, kaimo turizmu, ekologiniu turizmu ir gastronominiu turizmu, taip pat pramonės, 
istorijos, gamtos ir kultūros paveldu, įskaitant dviračių takus, kurie būtų sujungti su 
viešojo transporto linijomis;
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3. pabrėžia, kad nėra su teritorija susijusių paslaugų sektoriui taikomų Europos ženklų, dėl 
kurių vartotojai galėtų atskirti kokybiškus turizmo produktus; atsižvelgdamas į tai, 
rekomenduoja padėti skatinti kokybę turizmo sektoriuje, ypač kaimo turizmo ir mažųjų 
įmonių sektoriuje; laikosi nuomonės, kad šie ženklai gali padėti sukurti alternatyvą 
tradiciniams sektoriams, pavyzdžiui, žemdirbystei ir gyvulininkystei; mano, kad visi su 
vieta susiję kokybės ženklai turi atitikti specifikacijas, kuriomis užtikrinami kokybiški 
veiksmai, ir kad jie būtų kuriami atsižvelgiant į esamus ženklus, pvz., žemės ūkio maisto 
produktų pavadinimus, engiant juos painioti su ES nustatytais žemės ūkio produktais, 
pažymėtais kokybės ženklu;

4. mano, kad regioniniai kokybės ženklai suteikia galimybę vartotojams palyginti įvairius 
produktus ir būti tikriems, kad paslauga jiems teikiama užtikrinant tam tikro lygio 
būtiniausius kokybės standartus;

5. pabrėžia, kad siekiant užtikrinti tinkamą regioninių kokybės ženklų taikymą ypač svarbu 
nustatyti bendras ženklų suteikimo sąlygas ir kriterijus, su kuriais kartu butų vykdomos 
pritaikytos programos (finansavimo, mokymo ir pan.), kad būtų suteikiamos reikalingos 
paskatos ir parama vietos valdžios institucijoms ir įmonėms jas veiksmingai įgyvendinti;

6. mano, kad tokios iniciatyvos, kaip Patraukliausių Europos turizmo vietovių iniciatyvos 
(angl. EDEN) tinklas, skatina konkurencingumą, dėl mažų ir labai mažų įmonių 
potencialo padeda plėtoti tvarų aukštos kokybės turizmą regione ir padeda įtraukti vietos 
valdžios institucijas, kurti partnerystes ir užtikrinti dalyvių įvairovę kuriant regioninius 
kokybės ženklus;

7. ragina Komisiją į susijusias priemones ir programas, tokias kaip EDEN, „Calypso“ ir pan., 
įtraukti įvairių formų turizmą, susijusį su kaimo veikla; pažymi, kad kaimo turizmo veiklą 
būtina remti įgyvendinant tikslines priemones ir programas;

8. ragina Komisiją Parlamentui ir Tarybai kuo skubiau pateikti pasiūlymą dėl Europos 
turizmo kokybės sertifikato, kuriuo, didinant vartotojų saugumą, galimybes naudotis 
įvairiais turizmo produktais ir pasitikėjimą jais, būtų padedama gerinti paslaugas 
atitinkamoje geografinėje srityje ir skatinti socialiniu ir aplinkos požiūriu atsakingai 
teikiamas turizmo paslaugas, sukūrimo; mano, kad šis kokybės sertifikatas turėtų apimti 
tokių veiksnių kaip ilgalaikės galimybės naudotis turizmo paslaugomis, šių paslaugų 
poveikis aplinkai, ekonominis ir socialinis poveikis, vertinimą;

9. laikosi nuomonės, kad norint užtikrinti vis didesnę regioninių kokybės ženklų sėkmę 
nepaprastai svarbūs patirties mainai, keitimasis informacija ir partnerystė; pripažįsta, kad 
svarbų vaidmenį atlieka vietos, regionų, nacionaliniu ir Europos lygmenimis veikiančios 
atstovų organizacijos, pvz., asociacijos, kurios pasirūpina regioninių kokybės ženklų 
populiarinimu ir didesniu jų viešinimu; ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti kurti 
bendradarbiavimo platformas (jei įmanoma, tarpvalstybines); ragina Komisiją didinti 
esamą paramą keitimuisi patirtimi ir praktine patirtimi, siekiant sukurti regioninius 
kokybės ženklus ir aplinkos požiūriu tvarius turistams patrauklius vietos produktus ir 
paslaugas;

10. pabrėžia, kad naudojantis tokia platforma visiems susijusiems subjektams reikėtų teikti 
informatyvius mokomojo pobūdžio paaiškinimus dėl regioninių kokybės ženklų ir jų 
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indėlio į turizmo ir kitų sektorių plėtrą regione, taip pat suteikti duomenų bazę, kurioje 
talpinami gerosios patirties iš visos Europos pavyzdžiai ir specialūs pasiūlymai, kurie 
skirti tam tikroms tikslinėms grupėms ir kuriais populiarinami regioniniai kokybės 
ženklai;

11. pabrėžia, kad svarbu, jog valstybės narės sukurtų sistemą, kuria būtų supaprastinama visų 
šalių, suinteresuotų regioninio kokybės ženklo kūrimu, partnerystė;

12. mano, kad siekiant užtikrinti regioninių kokybės ženklų sėkmę jie turi būti grindžiami 
reikiama kritine specialistų ir finansinių išteklių mase, todėl šiuos ženklus reikėtų 
horizontaliai ir tikslingai subsidijuoti Europos struktūrinių ir investicinių fondų ir kitų 
Europos priemonių lėšomis;

13. laikosi nuomonės, kad regioninius kokybės ženklus būtina geriau atskirti nuo saugomos 
geografinės nuorodos ir saugomos kilmės vietos nuorodos, nes visos šios sistemos 
grindžiamos skirtingais principais ir taikomos skirtingoms sritims, ir kad šias sistemas 
būtina remti konkrečių priemonių lėšomis.
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REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui

Regioniniai kokybės ženklai. Geriausios patirties siekis kaimo ekonomikoje
(2013/2098(INI))

Nuomonės referentas: Oldřich Vlasák

PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad regioniniai kokybės ženklai yra ypatingai svarbūs vietos teritorijoms ir kaimo 
ekonomikai, kadangi jais pabrėžiamas ryšys su konkrečia ir išskirtine vietove produktų ir 
paslaugų kilmės požiūriu bei skatinamas našus regionų ekonomikos vystymasis; laikosi 
nuomonės, kad globalizuotos ekonomikos laikais regioniniai kokybės ženklai gali būti 
labai svarbūs skatinant teritorinę, vietinę ir regioninę tapatybę, apie kurią jie turėtų suteikti 
esminės informacijos, taip pat jie gali prisidėti prie to, kad būtų išsaugomos, perduodamos 
ir skatinamos vietos ir regionų tradicijos, istorija ir regiono ypatybės, o tai padės gerinti 
kaimo vietovių konkurencingumą ir patrauklumą;

2. pritaria nuomonei, kad regioniniai ženklai ir ES saugomos nuorodos atlieka ypatingą 
vaidmenį vietovėse su tam tikrais apribojimais; šiuo atžvilgiu pripažįsta naujų nuorodų, 
pavyzdžiui, naujai sukurtos Europos žemės ūkio produktų, pagamintų kalnuotose 
vietovėse, etiketės, vaidmenį; ragina Komisiją sukurti panašią nuorodą produktams, 
pagamintiems salų regionuose; pabrėžia regioninių ženklų svarbą savitiems sektoriams, 
pvz., regionų kūrybos pramonei, kuriuose ženklų suteikimas gali padėti kurti naujus 
kultūros produktus, sudarančius vietovės ženklo kūrimo proceso dalį, taip pat prisidėti prie 
regionų ekonominės pažangos;

3. atkreipia dėmesį į universalų regioninių kokybės ženklų pobūdį ir pridėtinę vertę: juos 
taikant remiami specifiniai žemės ūkio produktai, taip pat amatai ir meistrystė bei 
specifiniai gamybos procesai; pabrėžia įvairių regioninių kokybės ženklų 
bendradarbiavimo naudą, paremtą kelių regioninių ženklų bendrų išteklių sąveikos 
principu ir kaimyninių regioninių ženklų sąveikos principu; laikosi nuomonės, kad 
produktai, kuriems suteikiamas regioninio produkto ženklas, gali puikiai papildyti ir 
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nurodyti kitas kaime teikiamas paslaugas, pvz., darnaus turizmo, apgyvendinimo, 
maitinimo ir kt.; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad itin svarbu vadovautis integruotu ir 
holistiniu požiūriu į produktų, kuriems suteikiamas regioninio produkto ženklas, skatinimą 
ir jų pateikimą į rinką vietos, regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygmenimis; mano, kad 
turėtų būti visapusiškai remiama stipresnė regioninių ženklų ir jų geografinių nuorodų 
rinkodara siekiant pagerinti jų įvaizdį tiek ES, tiek už ES ribų; pabrėžia būtinybę vengti 
rizikos, kad žemės ūkio produktams žymėti naudojamos regioninių ženklų nuorodos 
nebūtų klaidingai palaikytos dabartinėmis ES kilmės ir geografinėmis nuorodomis, 
naudojamomis žemės ūkio maisto pramonėje, kadangi šie saugomomis nuorodomis 
pažymėti produktai privalo atitikti konkrečius reguliavimo institucijų nustatytus kriterijus;

4. ragina pagal programą LEADER+ dirbančias vietos veiklos grupes skatinti kurti 
bendradarbiavimo tinklus, kurie vienytų vietos ir regionų gamintojus, paslaugų teikėjus ir 
kultūros įstaigas, tokias kaip universitetai, muziejai ir mokslinių tyrimų centrai, kad 
apibendrinus teritorijos kultūrinius ir istorinius aspektus būtų sukurtas regioninis kokybės 
ženklas, kuris padėtų megzti ilgalaikius ryšius tarp profesinio mokymo, mokslinių tyrimų 
ir gamybos ir tokiu būdu prisidėtų prie darbo vietų kūrimo;

5. laikosi nuomonės, kad taikant regioninius kokybės ženklus, pagrįstus teritoriniu principu 
„iš viršaus į apačią“, skatinamas įvairių vietos ekonominės veiklos vykdytojų, taip pat 
visuomeninių ir profesinių organizacijų bendardarbiavimas ir tinklų kūrimas – dėl to jie 
plėtoja, tobulina savo produktus ir paslaugas ir imasi taikyti ekologiškesnius procesus; 
primygtinai tvirtina, kad pagarba darbuotojų teisėms ir dėmesys, skiriamas poveikiui 
aplinkai, yra ypač svarbūs kokybės kriterijaus aspektai;

6. ragina valstybes nares ir subnacionalinius subjektus tinkamai atsižvelgti į regioninius 
kokybės ženklus, taip pat į vaidmenį, kurį šie ženklai atlieka kaimo vietovėse, ir įtraukti 
juos į vietos ir regionines vystymosi strategijas;

7. mano, kad norint užtikrinti regioninių kokybės ženklų sėkmę, jiems būtina pakankama 
profesionalų ir finansinė parama, kad jie galėtų, be kita ko, plėtoti prekybos strategijas ir 
sustiprinti savo dalyvavimą Europos ir trečiųjų šalių rinkose; ragina Europos struktūrinių 
ir investicijų fondus geriau ir tinkamiau remti regioninius kokybės ženklus; ragina 
valstybes nares ir kitas atitinkamas įstaigas įtraukti šią koncepciją į savo programavimo 
dokumentus, skirtus kitam programavimo laikotarpiui (2014–2020 m.), įskaitant 
tarpvalstybines programas; mano, kad reikėtų imtis papildomų priemonių prekių su 
regioniniu ženklu apsaugai užtikrinti, pavyzdžiui, priemonių, skirtų užkirsti kelią šių 
ženklų kopijavimui arba painiojimui su ES saugomomis nuorodomis, kuriomis žymima 
žemės ūkio maisto produktų kokybė;

8. pažymi, jog, norint sėkmingai panaudoti gautą Europos struktūrinių ir investicijų fondų 
finansavimą, turėtų būti užtikrinta, kad paramos gavėjams skirtos atitinkamos procedūros 
būtų kuo paprastesnės, nuoseklesnės ir aiškesnės;

9. laikosi nuomonės, kad norint užtikrinti vis didesnę regioninių kokybės ženklų sėkmę, 
nepaprastai svarbūs patirties mainai, tinklų ir partnerysčių kūrimas bei istorinis, kultūrinis 
ir simbolinis teritorijos paveldas; pripažįsta, kad svarbų vaidmenį regioniniu, nacionaliniu 
ir Europos lygmenimis atlieka atstovų organizacijos, pvz., asociacijos, kurios pasirūpina 
regioninių prekės ženklų reklama ir didesniu bei platesniu augančio regiono matomumu; 
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ragina daugiau dėmesio skirti regioninių kokybės ženklų iniciatyvoms, kaip galimai 
bendrai Europos teritorinio bendradarbiavimo ir Europos finansavimo iniciatyvų temai ir 
kaip priemonei, kuri taptų ilgalaikį regionų konkurencingumo gyvybingumą skatinančia 
investicija.
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