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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om regionala märkesprodukter: utveckling av bästa praxis i landsbygdsekonomier
(2013/2098(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 174 och följande i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget), i vilka målet om ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning fastställs och de finansiella strukturinstrument som ska användas för att 
nå detta mål specificeras,

– med beaktande av artikel 39 i EUF-fördraget som fastställer målen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 av den ... 
om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 
1698/20051,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 av den ... 
om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om allmänna bestämmelser 
för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av 
rådets förordning (EG) nr 1083/20062,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
och yttrandena från utskottet för transport och turism och utskottet för regional utveckling 
(A7-0456/2013), och av följande skäl:

A. Begreppet territoriell utveckling har blivit allt viktigare under de senaste åren, framför allt 
till följd av att det skrivits in en tydligare hänvisning till begreppet i Lissabonfördraget.

B. Den europeiska politiken för landsbygdsutveckling, som är den gemensamma 
jordbrukspolitikens andra pelare, befästes officiellt genom Agenda 2000-reformen. 
Reformen gav politiken för landsbygdsutveckling en ställning utöver en social och 
strukturell politik som enbart kompletterar jordbruksmarknadspolitiken. 

C. I den framtida ramförordningen om regionalpolitiken uppmanas medlemsstaterna att 
utarbeta en integrerad utformning och programplanering för att bättre samordna de 
fleråriga programmen i Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 

1 EUT L [...], [...], s.[...]
2 EUT L [...], [...], s.[...]
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Sammanhållningsfonden och EJFLU (och Europeiska fiskerifonden). Denna samordning 
ska åstadkommas genom en gemensam strategisk ram för att undvika dubbelfinansiering 
och dubbla initiativ, enligt målen i Europa 2020-strategin som fastställts i ett 
partnerskapavtal som tagits fram av medlemsstaterna i samarbete med näringslivets och 
arbetsmarknadens organisationer och företrädare för det civila samhället. Åtgärder och 
initiativ för territoriell utveckling, särskilt på landsbygden, bör därför ingå i en 
sammanhållen och sektorsövergripande strategi.

D. Gränsen mellan stad och land blir alltmer uppluckrad och odlingar i städernas närhet växer 
fram. Det är viktigt att regionalpolitiken som komplement till politiken för 
landsbygdsutveckling också riktas mot landsbygdens territorier så att innovativa och 
strukturerande projekt kan drivas där.

E. De verktyg för landsbygdsutveckling som står till medlemsstaternas förfogande i den nu 
gällande förordningen om landsbygdsutveckling ger medlemsstaterna och regionerna 
olika utvecklingsmöjligheter. De nuvarande programmen för landsbygdsutveckling har 
inte i tillräckligt hög grad utnyttjat dessa möjligheter på grund av bristande budgetmedel.

F. Förordningen om landsbygdsutveckling för programperioden 2014–2020 kommer att öka 
antalet åtgärder som finns tillgängliga för medlemsstaterna, framför allt åtgärder för att 
stödja produktion av livsmedel av hög kvalitet, åtgärder för samarbete mellan territoriella 
aktörer för att utnyttja alla resurser i form av varor och tjänster av hög kvalitet, stärkta 
producentorganisationer samt åtgärder för innovation och ekonomisk diversifiering på 
landsbygden.

G. En bättre integrering av primärproducenter i livsmedelskedjan med hjälp av 
kvalitetssystem, säljfrämjande åtgärder på lokala marknader och korta leveranskedjor har 
slagits fast som en prioritet för landsbygdsutvecklingen 2014–2020.

H. När det gäller landsbygdsutvecklingen sammanfattar ”Leader”-strategin på bästa sätt 
begreppet samarbete mellan olika aktörer samtidigt som jordbruksverksamheten 
fortfarande står i centrum och de berörda aktörerna kan delta i ett territoriellt 
utvecklingsprojekt som framhäver särdragen och de goda arbetsmetoderna inom ett 
bestämt homogent område.

I. Det bör vara upp till medlemsstaterna eller regionerna, om de beslutar sig för en regional 
planering, att välja vilken form av stöd de vill ha och hur de ämnar använda det i 
programmen för landsbygdsutveckling. Medlemsstaterna har bäst förutsättningar att 
fastställa var tonvikten för sådana program bör ligga på nationell och regional nivå.

J. Metoder kan användas för att, genom gemensamma åtgärder, engagera och involvera 
samtliga offentliga och privata aktörer, oberoende av vilken nivå de är aktiva på, i syfte att 
utveckla samarbete på flera olika områden och till fullo utnyttja den potential som finns i 
varje territorium kring ett gemensamt projekt. I detta sammanhang bör särskilt framhållas 
den betydelse organisationer för lokal utveckling, producentorganisationer och kooperativ 
har. Dessa kan vara privilegierade partner för att få tillgång till de lokala, regionala, 
nationella och internationella marknaderna.

K. Framgångsrika och tydliga program för landsbygdsutveckling kan ha en konkret positiv 
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inverkan på sysselsättningsgraden och företags konkurrenskraft i landsbygdsområden, och 
därmed minska riskerna för arbetslöshet eller för djup fattigdom på landsbygden till följd 
av låga inkomster på landsbygden.

L.  Den territoriella kvalitetsmärkningen kan bidra till att öka de territoriella ekonomiernas 
uthållighet och utveckla dessa, särskilt i de sårbaraste regionerna, i bergsregionerna och i 
de yttersta randområdena, genom att samordna alla varor (livsmedel och andra varor) och 
tjänster av hög kvalitet som är oupplösligen sammanlänkade med varandra och djupt 
förankrade i de särskilda egenskaperna som utmärker varje territorium, särskilt i dess 
(historiska, kulturella, geografiska etc.) arv. Dessa varor och tjänster som samlas i olika 
korgar är unika och skapar inkomster på territoriell nivå och erbjuder nya ekonomiska 
möjligheter, både på de lokala och på de internationella marknaderna. De kan också 
utgöra en överordnad struktur för att främja regionerna som turistmål. Dessa territoriella 
märken bör bli kännetecken för de territorier som har samarbetat för att skapa 
gemensamma partnerskap och synergier mellan aktörerna så att deras resurser kan lyftas 
fram på ett hållbart sätt, lokala och regionala producenter gynnas och ekonomierna få 
förnyad dynamik, vilket är en nödvändig garanti för livskvaliteten på landsbygden och en 
utveckling i balans mellan landsbygdsområden och storstadsområden. De bör inte 
förväxlas med kvalitetsmärkningen av livsmedelsprodukter, såsom skyddad 
ursprungsbeteckning (SUB), skyddad geografisk beteckning (SGB) och garanterad 
traditionell specialitet (GTS), vilka inte är oförenliga med den territoriella 
kvalitetsmärkningen, utan tvärtom kompletterar den. De bör bidra till att främja dessa 
system både inom och utanför EU och bidra till att främja konkurrenskraften i 
landsbygdsekonomier och samtidigt förbättra sysselsättningsmöjligheterna.

M. Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och skyddad geografisk beteckning (SGB) är ett 
effektivt system som i hög grad medverkar till landsbygdens och territoriernas utveckling 
genom att skapa och fördela mervärde via kollektiva åtgärder som vidtagits av 
producenter och av samtliga berörda aktörer och genom att främja det aktuella territorium 
som märkningarna avser på lokala, regionala och internationella marknader. De regionala 
märkningarna bör inte i något fall ersätta eller skada systemet med SUB och SGB.

N. Främjande av och stöd till synergier mellan primärsektorn och tjänstesektorn på lokal och 
regional nivå kan garantera en hållbar utveckling av jordbruket och turismen inom EU.

O. Effektiva instrument för marknadsföring måste skapas och införas i syfte att stärka 
regionala produkters konkurrenskraft och främja lokala producenter. Detta kan bidra till 
att bygga upp en regional profil som inte endast omfattar jordbrukssektorn.

1. Europaparlamentet välkomnar de samordnade åtgärderna för en territoriell utveckling i 
förordningen om en gemensam strategisk ram för de europeiska fonderna. Parlamentet 
konstaterar att det finns ett behov av samordning och överensstämmelse mellan de olika 
europeiska fonderna för att få till stånd en harmonisk, hållbar och balanserad territoriell 
utveckling.

2. Europaparlamentet noterar att den territoriella utvecklingen uttryckligen anges i målen för 
den gemensamma jordbrukspolitiken som komplement till två andra mål: en tryggad 
livsmedelsförsörjning och en hållbar användning av naturresurserna och kampen mot den 
globala uppvärmningen.
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3. Europaparlamentet framhåller landsbygdens multifunktionella roll som inte begränsar sig 
endast till jordbrukets utveckling. Denna roll är förknippad med andra ekonomiska och 
sociala aktiviteter och den baseras på den lokala förmågan, det vill säga skickligheter, 
kunskaper och även investeringar i syfte att på det lokala planet upptäcka och ta tillvara 
outnyttjade tillgångar eller värdefulla faktorer och resurser.

4. Europaparlamentet välkomnar begreppet ”lokalt ledd utveckling” och uppmanar 
medlemsstaterna att tillämpa detta begrepp och häva eventuella blockeringar mellan 
ministerierna och andra administrativa enheter som deltar i förvaltningen av denna 
nyskapande strategi. Parlamentet betonar att administrativa förfaranden inte bör bli till en 
börda och inte heller skapa merkostnader för medlemsstaternas behöriga myndigheter.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och deras regionala förvaltningar att 
främja inkluderande och mer dynamiska förvaltningsformer som skulle göra det möjligt 
att genomföra gemensamma projekt för territoriell utveckling som kan täcka alla 
ekonomiska sektorer, inklusive turismen, och som inom jordbrukssektorn även gäller 
livsmedel och andra alternativ, till exempel projekt för regionala leverantörskedjor (korta 
försörjningskedjor, livsmedelskedjor, lokala slakterier, projekt för gasframställning av 
biomassa från jordbruket, grön kemi, jordbruksmaterial osv.), med särskild inriktning på 
mikroföretag och nystartade företag, och som skulle ta avstamp i ett stegvist erkännande 
av varje territoriums identitet som är förankrad i och knuten till dess arv. Parlamentet 
konstaterar att dessa förvaltningsformer grundar sig på komplexa partnerskap mellan 
aktörer och strukturer som kan samordnas kring konceptet för territoriell 
kvalitetsmärkning. Medlemsstaterna uppmanas därför att skapa en plattform för utbyte av 
bästa praxis, framför allt genom att använda Leaders verktyg för 
landsbygdsutvecklingsprogram.

6. Europaparlamentet understryker att ett närmare samarbete mellan lokala aktörer skulle 
bidra till att stärka landsbygdsekonomier, särskilt i de mest sårbara regionerna, inklusive i 
bergstrakter och i de mest avlägsna områdena, såsom de yttersta randområdena. 
Parlamentet understryker att territorierna kunde dra nytta av en bättre organisation i syfte 
att identifiera sina resursers (inklusive de latenta resursernas) fulla potential, till förmån 
för alla aktörer som är sammanlänkande genom ömsesidigt beroende och solidaritet (det 
vill säga de som arbetar inom jordbrukssektorn, hantverk, turism, kulturarv och inklusive 
producentorganisationer, föreningar, handelskamrar, etc.). Parlamentet konstaterar att 
syftet med denna strategiska samordning av aktörerna är att fånga upp resurser genom att 
omfatta och gå utöver ett synsätt som inte enbart kan användas inom en sektor eller en 
industri utan på vilka man måste tillämpa ett territoriellt synsätt som genererar nya 
territoriella inkomster genom kompletterande varor och tjänster som speglar ett 
territoriums särskilda egenskaper. Parlamentet preciserar i detta hänseende att denna 
territoriella styrning tydligt ska stödja bildandet, utvecklingen och stärkandet av 
främjandet av jordbruks- och livsmedelsprodukter inom befintliga kvalitetssystem, baserat 
på försvaret av immateriella rättigheter. Samtidigt som främjandet av kvalitativa tjänster 
(som inte omfattas av något officiellt europeiskt erkännande) stärks så stärks även 
främjandet av jordbruksprodukter och jordbrukstjänster ömsesidigt och samtliga aktörer 
garanterar via ett solidariskt agerande att samtliga varor och tjänster inom deras eget 
territorium främjas.
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7. Europaparlamentet anser att, även om den territoriella kvalitetsmärkningen är ett försök 
att införa en territoriell förädlingsprocess för produkter och tjänster utifrån aspekter som 
identitet och socialt ansvar, och att komplettera, genom att skapa en helhet, och införa 
synergier för befintlig kvalitetsmärkning av livsmedelsprodukternas ursprung, går 
märkningen än längre då den gäller territoriets samtliga produkter, varor och tjänster samt 
förvaltningsmodellen för deras företag, organisationer och lokala aktörer.

8. Europaparlamentet poängterar att det är nödvändigt att bilda former för samverkan mellan 
olika regioner och ingå ett sektorsövergripande partnerskap för att kunna möta 
konkurrensen. Parlamentet erkänner den roll som representativa organ, till exempel 
sammanslutningar, på regional och nationell nivå och på EU-nivå spelar, genom att de 
främjar regionala varumärken och framhäver och synliggör sina växande regioner. 
Parlamentet efterfrågar större uppmärksamhet på initiativ för regional varumärkning som 
ett möjligt gemensamt tema i det europeiska territoriella samarbetet och i europeiska 
finansieringsinitiativ och som ett verktyg som representerar en investering i regionens 
varaktigt dynamiska konkurrenskraft.

9. Europaparlamentet anser att regionala märkesprodukter måste bidra till att bevara bilden 
av Europa som ett högkvalitativt turistmål med hjälp av olika områden för regional turism, 
till exempel lantgårdsturism, landsbygdsturism, ekoturism och gastronomisk turism samt 
det industriella, historiska, naturbetingade och kulturella arvet; detta inbegriper även 
cykelvägar i kombination med kollektivtrafik. Parlamentet understryker att det inte finns 
någon europeisk märkning för tjänster knutna till en region som gör det möjligt för 
konsumenten att känna igen en turistprodukt av kvalitet. Parlamentet rekommenderar i 
detta sammanhang att man hjälper till med att skapa en kvalitetshöjande dynamik inom 
turismnäringen, särskilt inom landsbygdsturismen och i småföretagen. Parlamentet anser 
att man därmed kan hjälpa till att skapa ett alternativ till de traditionella näringarna som 
jordbruk och boskapsuppfödning. Parlamentet anser att alla regionala märkesprodukter, 
som förknippas med en viss plats, ska uppfylla vissa kravspecifikationer som garanterar 
kvaliteten, och måste respektera och bygga på befintliga märkningssystem, till exempel 
beteckningarna för jordbruksprodukter, för att undvika eventuell förväxling med 
jordbruksprodukter som har kvalitetsmärkts på EU-nivå.

10. Europaparlamentet anser att initiativ som det s.k. Eden-nätverket (framstående europeiska 
resmål) främjar konkurrenskraften och stimulerar hållbar och högkvalitativ turism i en 
region, tack vare potentialen hos mikro- och småföretag, samt bidrar till att lokala 
institutioner engagerar sig, att partnerskap bildas och till att fler olika typer av aktörer 
deltar i skapandet av en regional märkesprodukt. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
i relevanta åtgärder och program som Eden, Calypso m.fl. inkludera de olika former av 
turism som är knutna till verksamhet på landsbygden. Parlamentet anser det vara 
nödvändigt att stödja turismverksamheten på landsbygden med hjälp av målinriktade 
åtgärder och program.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att de 
kommande programmen för landsbygdsutveckling innehåller lämpliga åtgärder och 
tillräckligt med medel för att underlätta god förvaltning och hållbara territoriella 
förvaltningsformer genom att ta fram och stärka åtgärder baserade på kollektiva 
funktioner: åtgärder för samarbete (inklusive system för hållbar produktion), ledning, 
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utbyte, nätverk, innovation och utbildning, producentsammanslutningar, marknadsarbete, 
information och investering som fastställts i de nya förordningarna om 
landsbygdsutveckling. Parlamentet uppmanar lokala aktionsgrupper att inom ramen för 
programmet Leader + främja tillkomsten av ett samarbetsnätverk mellan lokala och 
regionala producenter, tjänsteföretag och kulturella institutioner som universitet, bibliotek 
och forskningscentra, så att territoriets kulturella och historiska aspekter syntetiseras till 
ett regionalt varumärke som kan skapa varaktiga band mellan utbildning, forskning och 
produktion och på så sätt också skapa hållbara arbetstillfällen.

12. Europaparlamentet påpekar att projekten måste vara sektorsövergripande samtidigt som 
jordbrukets centrala ställning bibehålls, och att de ska bedömas av den myndighet som har 
ansvar för att genomföra utvecklingsplanerna.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja medlemsstaters insatser att erkänna 
och främja nya samarbetsformer för landsbygdsområden som kring den territoriella 
kvalitetsmärkningen stöder de verktyg som ingår i reformen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken, till exempel unionsinitiativet Leader, instrument för tekniskt stöd och 
skapandet av nätverk, EIP, det europeiska nätverket för utvärdering av 
landsbygdsutveckling samt med övriga verktyg och medel som kan anses nödvändiga. 
Dessa nya former av europeiskt territoriellt samarbete ska grunda sig på en objektiv 
utvärdering av regionala synergier och ta hänsyn till den sociala, ekonomiska och 
miljömässiga dimensionen, hållbarhet, mångfalden av ekonomiska och sociala aktörer 
(inklusive dem inom turistsektorn) som är inblandade i att främja den regionala identiteten 
och de specifika varor och tjänster som kan utarbetas inom varje territorium, i syfte att 
skapa och upprätthålla ett mervärde. 

14. Vad gäller dessa nya former för territoriellt samarbete anser Europaparlamentet att 
medlemsstaterna ska kunna använda alla landsbygdsutvecklingsåtgärder som hänger 
samman med en kvalitetspolitik för livsmedelsprodukter, särskilt i syfte att utveckla 
försäljning på lokala marknader och korta leveranskedjor och att förbättra hållbarheten 
samt kunskapen om produktionsmetoder och samtidigt till fullo respektera EU:s 
bestämmelser och utan att påverka, underminera eller försvaga gällande kvalitetssystem 
inom unionen, såsom skyddad ursprungsbeteckning (SUB), skyddad geografisk 
beteckning (SGB) och garanterad traditionell specialitet (GTS). Parlamentet anser att den 
territoriella kvalitetsmärkningen inom livsmedelssektorn bör inskränka sig till att främja 
kvalitetssystemen SUB, SGB och GTS där de förekommer eller till att stödja inrättandet 
av dem där de ännu inte förekommer. Parlamentet uppmanar kommissionen att, med tanke 
på att antalet märken och regionala märken för livsmedelsprodukter ständigt ökar i 
Europa, göra en förteckning över märken med särskilda regionala egenskaper i syfte att 
undvika eventuella negativa effekter på kvalitetssystemen. Parlamentet framhåller att 
begreppet regionalt varumärke måste definieras klart med hänsyn tagen till den positiva 
erfarenheten av befintliga kvalitetsmärken (SUB, kontrollerad ursprungsbeteckning, 
SGB), genom att man fastslår samordnade strategier för att förhindra dubbelarbete och 
överlappningar och skapar ett gemensamt initiativ baserat på ett ramverk som beslutas på 
EU-nivå.

15. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Den territoriella kvalitetsmärkningen

Till följd av förändringarna på landsbygden har unionen sedan slutet på 1990-talet, genom 
den andra pelaren i den gemensamma jordbrukspolitiken, en politik för landsbygdsutveckling, 
även om endast 20 procent av anslagen har avsatts för andra än för jordbrukare. Det var vid 
Corkkonferensen 1996 som man för första gången talade om en global strategi för territoriell 
utveckling. Den skulle basera sig på användandet av inhemska lokala resurser för att utarbeta 
ett globalt projekt för övergripande utveckling som skulle aktivera aktörerna inom ett område. 
Denna strategi, som har gett upphov till nya produkter och nya verksamheter med många 
arbetstillfällen och där en del av produktionen och verksamheten skapat möjligheter på de 
internationella marknaderna, har inte utvecklats i tillräckligt hög grad. Territoriell märkning 
skulle inte enbart göra det möjligt att bättre skydda dessa produkter och verksamheter utan 
också att lyfta fram dem i en globaliserad ekonomi.
Innan en territoriell kvalitetsmärkning kan tas i bruk måste man först klart och tydligt 
fastställa vad som avses med ett territorium. Det är viktigt att framhäva den roll som 
förvaltningen av territoriet spelar i skapandet av välfärd och för territoriella 
produktionssystem. Märkningen skulle utgöra pricken över i:et och göra det lättare att 
aktivera och organisera aktörerna och avsätta produkterna på marknaden. 

I. Territoriet som drivkraft för en hållbar utveckling: ett område där välfärd skapas

(1) Vad avses med begreppet ”territorium”?

Själva begreppet ”territorium” dök för första gången upp i den europeiska politiken i maj 
1999 i Potsdam då ESDP (European Spatial Development Perspective, 
utvecklingsprogrammet för det europeiska området) inrättades. I Lissabonfördraget 
introducerades begreppet ”territoriell” som har införlivats i unionens senast antagna versioner 
av regionalpolitik och jordbrukspolitik som för tillfället håller på att ses över. Inom ramen för 
den gemensamma jordbrukspolitiken är en balanserad territoriell utveckling till och med ett 
av de främsta målen. Men vad avses egentligen med ”territorium”? 
Ett territorium är inte ett stöd eller ett på förhand avgränsat lokalt område någonstans mellan 
en kommun och en stat på en viss administrativ nivå där man tillämpar en uppifrån-och-ner-
politik. Ett territorium är en permanent social struktur i ständig förändring. Denna definition 
gör det möjligt att beakta alla dess resurser: de resurser som hänger samman med produktion 
men också särskilda resurser som inte kan säljas eller är svåra att överföra, såsom 
samarbetsformer, det sociala kapitalet, den sociala sammanhållningen, kunskaper, 
innovationsförmåga, livskvalitet, kulturarv och särskilda förvaltningsformer, för att inte 
glömma dess institutioner. Detta dynamiska system bildas genom nära geografiska 
förbindelser mellan olika aktörer. Det kan dyka upp som lösning på ett särskilt 
produktionsproblem eller framträda i den långa processen för erkännande av en identitet som 
är förankrad i och knuten till ett visst territoriums kulturarv, i syfte att få till stånd kollektiv 
utveckling. Dessa förbindelser, som måste samordnas, skapar mervärde och mening och gör 
det möjligt att utnyttja nya eller latenta resurser. 

Med hjälp av ett territoriellt angreppssätt kan vi anpassa oss till globaliseringen. Syftet är 
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bland annat att undgå pris- och kostnadskonkurrens och att minska utlokaliseringen och göra 
det möjligt för de av företagen som satsar på kvalitet att dra nytta av de olika fördelar som kan 
knytas till en plats. Det territoriella angreppssättet gör det framför allt möjligt för flera 
landsbygdsområden att införa livskraftiga strategier som förhindrar områdena från att 
försvinna från kartan. 

(2) Hur utvecklas ett territorium och dess egenskaper: en central fråga i den territoriella 
förvaltningen 

Som vi nyss har konstaterat sammanför ett territoriellt angreppssätt olika offentliga och 
privata aktörer som engagerar sig och känner ansvar. Deras insatser för att samordna och 
använda resurserna kan betraktas som en myndighetsutövning som kräver nya 
förvaltningsformer, något som är en av de viktigaste frågorna i detta betänkande samt vid 
utarbetandet av märkning. 
Eftersom utrymmet i det här betänkandet är begränsat har vi koncentrerat oss på en 
förvaltningsform som syftar till att skapa ekonomisk verksamhet och optimera 
produktionsprocesserna på landsbygden och som kan leda till att en territoriell 
kvalitetsmärkning. 

En god förvaltning kännetecknas framför allt av en effektiv, dynamisk och kollektiv 
organisation. Denna förvaltning grundar sig både på det nätverk och på de 
informationsströmmar som skapats av en gemensam strategi som hänger samman med 
aktörernas geografiska och institutionella närhet. Det som för samman aktörerna är först och 
främst identifieringen av ett gemensamt problem och sökandet efter en lösning på detta. 
Därefter följer en process för omvandling av dolda eller virtuella resurser. Detta skapande av 
resurser kräver komplexa partnerskap mellan aktörer och strukturer som bör sammanföras 
kring ett territoriellt angreppssätt. I denna process ingår att få till stånd solidaritet, utbyte och 
samförstånd om slutförande av de gemensamma projekten. Denna typ av förvaltning har vissa 
särskilda kännetecken: 

Den går framför allt ut på att sammanföra flera aktörer som bor eller kan agera inom ett 
område så att de kan delta i offentliga åtgärder. Den sammanför lokala företrädare från privata 
företag, offentliga organ, handelskamrar, föreningar, arbetsmarknadens parter och 
medborgare men också regionala, nationella, europeiska och internationella organisationer. 

Denna förvaltning ska även kunna skapa växelverkan, samarbete, förhandlingar mellan olika 
och med varandra förbundna aktörer, vars mål, strategier, tids- och referensramar kan vara 
olika och till och med motsatta men som var och en på sitt sätt bidrar till faktorer för 
utveckling. Deras gemensamma åtgärd stärker var och en av dem och genererar flera spill-
over- och multiplikatoreffekter som är till nytta för alla.

Den gör det möjligt att införa särskilda reglerings- och organisationsmetoder som återspeglar 
de olika beslutsnivåerna vid utvecklandet av territorierna, något som gjort det nödvändigt att 
samordna det lokala med det globala. Det kan även leda till att nya metoder och blandregler 
utarbetas som avviker från eller till och med strider mot gällande normer och föreskrifter.

I denna process spelar de offentliga myndigheterna en viktig roll när det gäller vägledning, 
ledning, kunskap om regelverket och territoriets sammanhållning. De bör göra det möjligt att 
engagera samtliga aktörer kring gemensamma utvecklingsmål inom ramen för ett integrerat 
och sammanhängande projekt där man delar samma medel- och långfristiga syn på regionen. 
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De lokala myndigheterna bör också säkerställa förbindelserna med världen utanför: de övriga 
territorierna och de nationella och de gränsöverskridande makroekonomiska nivåerna, bland 
annat Europeiska unionen. Myndigheterna bör garantera den gemensamma strategins 
sammanhållning och för detta ändamål samordna avtalsförfarandena (reglerna) och 
åtgärdsinstrumenten som fastställer mål av hög kvalitet och som inbegriper aktörernas 
engagemang. Utarbetandet av dessa normer förväntas ge upphov till förhandlingar, konflikter, 
kompromissmöjligheter, allianser eller kraftmätningar mellan olika aktörer som alla handlar 
utifrån sina egna intressen och som ansvarar för gemensamma eller konkurrerande 
kompetensområden.

Det finns tre typer av förvaltning: sektoriell, sektorsövergripande och territoriell förvaltning. I 
vårt betänkande prioriterar vi den territoriella förvaltningen. Samtliga tre förvaltningsformer 
bidrar till att göra regionerna mer dynamiska. De två första förvaltningsformerna, som är 
vanligt förekommande inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken 
(producentorganisationer), kan utgöra en del av den tredje förvaltningsformen som är den 
mest integrerade och den mest utvecklade. 

II. Bättre definierade territoriella livsmedelssystem

Det viktigaste syftet med aktörernas strategiska samordning, som vi behandlade i stycket om 
förvaltningsformerna, är att skapa ett specifikt utbud, med utgångspunkt i värdet på de 
territoriella resurserna. Det är detta specifika utbud som är av särskilt intresse för den 
territoriella märkningen. Den samordning av aktörerna som föreslås gör det närmare bestämt 
möjligt att sammanföra resurser, produkter och tjänster som inte enbart rör en sektor utan 
snarare ett helt territorium. Beroende på vilken förvaltningsform som väljs kan en produkt 
som är kännetecknande för ett territorium förädlas på många olika sätt. Det kan vara fråga om 
alltifrån en allmän produktion av produkten till en omfattande kvalitativ omvandling som 
bidrar till ett mångsidigt territoriellt utbud. Denna omvandling intresserar oss i allra högsta 
grad, eftersom den skulle göra det möjligt för oss att omvärdera produkter genom att 
omvandla dem från allmänna eller standardiserade produkter till specifika produkter, med 
hjälp av kvalitativa metoder som ger värde åt territoriernas externa effekter: kollektiva 
nyttigheter, sociala och ekologiska tjänster. I en normal konkurrensbaserad ekonomi sjunker 
priserna vanligtvis då vinstmarginalerna minskar eller försvinner. I en ekonomi där man 
gynnar en differentiering på grundval av ursprung, kvalitet, miljötjänster eller andra resurser 
som hänger samman med ett territorium, stiger priserna, dyker nya vinstmöjligheter upp eller 
förblir vinstmarginalerna på samma nivå (t.ex. jordbruksprodukter som redan 
kvalitetsmärkts). 
I detta avseende säkerställer den samordning som sammanför aktörerna med varandra att de 
alla drar nytta av de territoriella inkomster som hänger samman med de organisatoriska 
egenskaperna och kvaliteten på utvecklingen av dessa territorier. Dessa territoriella inkomster 
är ett resultat av kompatibla strategier som gör det möjligt att tillgodose olika aktörers 
intressen i samband med ett gemensamt territoriellt angreppssätt. Inkomsterna härstammar 
inte enbart från traditionella produktionsfaktorer utan från ett flertal resurser som kan 
förädlas. Den inledande processen, som initierats av samordningen av aktörerna, är därför 
ytterst viktig. I ett första skede är resursen endast en möjlighet som de lokala aktörerna ännu 
inte definierat som en tillgänglig resurs.
I dagens läge i Europa tillhandahålls och förädlas i de flesta landsbygdsområden enbart 
produkter från de lokala industrierna. Då vi analyserar förvaltningsformerna inser vi att dessa 



PE506.226v02-00 12/22 RR\1013051SV.doc

SV

industrier kan delta enskilt eller tillsammans i arbetet med att utöka och stärka detta utbud och 
skapa synergier mellan samtliga resurser som skulle göra det möjligt att generera nya 
territoriella inkomster. Effekterna av denna utökning är dubbla: För det första ökar utbudet, 
med avstamp i en grupp kompletterande varor och tjänster som är mycket nära knutna till 
varandra, så kallade korgar. Inom dessa korgar görs en åtskillnad mellan produkterna på 
grundval av kvalitet och ursprung (ett område, ett kunnande eller ett produktionssätt), medan 
tjänsterna är mycket svårare att avgränsa och de är också i mindre utsträckning klassificerade, 
men det är lätt att inbegripa tjänster i korgen. Som exempel kan nämnas turism, transport, 
kulturarvstjänster, affärer och kommunikationsmedel. 
Detta särskilda utbud av varor och tjänster är också en del av en historia, en kultur och en 
identitet och är unikt för territoriet. Det faktum att varorna och tjänsterna är oersättliga och 
inte kan tillhandahållas på annat håll skyddar dem från konkurrens utifrån och gynnar 
utveckling, framför allt för de mest sårbara landsbygdsområdena. Den territoriella 
förankringen är sålunda en viktig del av korgarna och regionernas konkurrenskraft.

Efterfrågan på dessa korgar av varor och tjänster är beroende av lokal närhet och förtroende. 
Varorna och tjänsterna tillhandahålls bland annat genom direktförsäljning, på marknader, 
genom turistbesök och andra besök, på restauranger och via sociala organisationer. 
Efterfrågan hänger också samman med kvalitet, rykte, kunskap och den bild man har av 
territoriet. Med andra ord är det inte kvaliteten på produkten som ger territoriet dess goda 
rykte såsom är fallet med kvalitetsmärkta produkter, utan det är det faktum att produkterna 
och tjänsterna kommer från ett visst territorium som skänker dem deras kvalitativa aspekter. 
Det är ofta personer inom territoriet som efterfrågar dessa produkter samt turister. Det finns 
inga särskilda märken eller beteckningar för produkter och tjänster av hög kvalitet i ett 
territorium som skulle göra det möjligt att öka marknadsföringen av dem på de regionala, 
nationella och internationella marknaderna.
Detta betänkande uppmanar därför EU att ta fram en europeisk territoriell kvalitetsmärkning. 
Denna märkning skulle kunna användas för alla varor och tjänster som härstammar från ett 
visst territorium och används i en global utvecklingsprocess. 

Slutsatser

Alla de punkter som vi behandlat i detta betänkande visar på det intresse som finns för att 
främja nya utvecklingsmodeller i landsbygdsområden. Många landsbygdsområdens fortlevnad 
är beroende av dessa modeller. Om modellerna organiserades på ett bättre sätt skulle de ha 
större möjligheter att dra nytta av globaliseringen och de förändringar som våra samhällen 
genomgår.

Inom den nu gällande politiken för landsbygdsutveckling finns det redan i dag vissa verktyg 
som kan användas för att utveckla kvalitet i territorierna. Vi tänker förstås i första hand på 
unionsinitiativet Leader. . I samband med förberedelserna för nästa programperiod för de 
nationella planerna för landsbygdsutveckling är det också möjligt att utvidga detta EU-
initiativ till alla territorier (med hjälp av den fjärde pelaren i EHFF för fiske samt de 
integrerade territoriella investeringarna för stadsområdena) som ett komplement till 
arbetssättet med flera fonder som gör det möjligt att finansiera projekt som inbegriper flera 
fonder inom samma territorium, med andra ord, ett landsbygdsområde/stadsområde eller ett 
stadsområde/kustområde... Det är också tillåtet att integrera tematiska program i EUGFJ:s 
driftsprogram, något som kan få fram mer medel.  I ljuset av detta betänkande anser 
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föredraganden att det skulle vara ändamålsenligt att öronmärka avsevärda medel för att stärka 
territoriernas förvaltning, eftersom det spelar en stor roll när det gäller att identifiera resurser 
och främja ett aktivt samarbete mellan olika aktörer. Organisationen kan göras mer effektiv 
och kvaliteten i territorierna förbättras genom kraftiga åtgärder, såsom de åtgärder som för 
närvarande vidtas gällande ledning, utbildning, kunskapsöverföring, teknik eller de som har 
lagts fram inom ramen för reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken, såsom 
samarbete, innovation, nätverk och marknadsföring. Men i en globaliserad värld är det också 
ändamålsenligt att säkerställa ett officiellt erkännande av en europeisk territoriell 
kvalitetsmärkning för att i större utsträckning öppna marknaderna för varor och tjänster med 
ursprung sådan kvalitetsmärkning.
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR TRANSPORT OCH TURISM

till utskottet för jordbruk och landsbygdsutveckling

över användningen av regionala märkesprodukter: en utveckling mot bästa praxis i 
landsbygdsekonomier
(2013/2098(INI))

Föredragande: Alfreds Rubiks

FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens 
utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Regionala märkesprodukter är viktiga för de berörda regionerna och 
landsbygdsekonomierna eftersom de belyser produkternas och tjänsternas koppling till den 
specifika region från vilken de kommer, och därmed kan de främja utvecklingen av hållbar 
turism och bidra till att stärka dessa regioners konkurrenskraft.

B. Om produkter från lokala företag blir mer kända kan det medföra att en region blir mer 
attraktiv för turister.

C. Främjande av och stöd till synergier mellan primärsektorn och tjänstesektorn på lokal och 
regional nivå kan garantera att det sker en hållbar utveckling av jordbruket och turismen 
inom EU. 

D. Lokala partnerskap spelar en viktig roll när det gäller att utveckla och främja en regional 
märkesprodukt.

1. Europaparlamentet anser att det är viktigt att fastställa vad som är typiskt för en viss 
region och att hjälpa till med att organisera samarbete och inrätta partnerskap med alla 
berörda parter för att vidareutveckla regionala märkesprodukter. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att beakta särdragen och vilka utvecklingsbehov som finns i unionens 
yttersta randområden samt i kust-, ö- och bergsregioner när det gäller turismverksamhet.

2. Europaparlamentet anser att regionala märkesprodukter måste bidra till att bevara bilden 
av Europa som ett högkvalitativt turistmål med hjälp av olika områden för regional turism, 
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till exempel lantgårdsturism, landsbygdsturism, ekoturism och gastronomisk turism samt 
det industriella, historiska, naturbetingade och kulturella arvet; detta inbegriper även 
cykelvägar i kombination med kollektivtrafik.

3. Europaparlamentet understryker att det inte finns någon europeisk märkning för tjänster 
knutna till en region som gör det möjligt för konsumenten att känna igen en turistprodukt 
av kvalitet. Parlamentet rekommenderar i detta sammanhang att man hjälper till med att 
skapa en kvalitetshöjande dynamik inom turismnäringen, särskilt inom 
landsbygdsturismen och i småföretagen. Parlamentet anser att man därmed kan hjälpa till 
att skapa ett alternativ till de traditionella näringarna som jordbruk och 
boskapsuppfödning. Parlamentet anser att alla regionala märkesprodukter, som förknippas 
med en viss plats, ska uppfylla vissa kravspecifikationer som garanterar kvaliteten, och 
måste respektera och bygga på befintliga märkningssystem, till exempel beteckningarna 
för jordbruksprodukter, för att undvika eventuell förväxling med jordbruksprodukter som 
har kvalitetsmärkts på EU-nivå.

4. Europaparlamentet anser att regionala märkesprodukter gör det möjligt för konsumenterna 
att jämföra olika produkter, i trygg förvissning om att de tjänster de erbjuds uppfyller vissa 
minimikrav för kvalitet.

5. Europaparlamentet betonar att det för att regionala märkesprodukter ska fungera 
tillfredsställande är särskilt viktigt att det fastställs en exakt ram med villkor och kriterier 
för beviljande av märkningen. Denna ram ska åtföljas av stimulansåtgärder för att stödja 
lokala aktörer och företag med hjälp av anpassade program (för finansiering, utbildning 
etc.), i syfte att garantera ett effektivt genomförande.

6. Europaparlamentet anser att initiativ som det s.k. Eden-nätverket (framstående europeiska 
resmål) främjar konkurrenskraften och stimulerar hållbar och högkvalitativ turism i en 
region, tack vare potentialen hos mikro- och småföretag, samt bidrar till att lokala 
institutioner engagerar sig, att partnerskap bildas och till att fler olika typer av aktörer 
deltar i skapandet av en regional märkesprodukt.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i relevanta åtgärder och program som 
Eden, Calypso m.fl. inkludera de olika former av turism som är knutna till verksamhet på 
landsbygden. Parlamentet anser det vara nödvändigt att stödja turismverksamheten på 
landsbygden med hjälp av målinriktade åtgärder och program.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast möjligt förelägga parlamentet och 
rådet ett förslag om utformning av ett kvalitetsintyg för europeisk turism, vilket genom 
ökad konsumentsäkerhet, förbättrad tillgänglighet och ökat förtroende för en rad 
turismprodukter kommer att bidra till förbättrade tjänster i det berörda geografiska 
området och främja socialt och miljömässigt ansvarstagande turismtjänster. Parlamentet 
anser att det i ett sådant kvalitetsintyg ska ingå en utvärdering av sådana faktorer som 
turismtjänsters hållbara tillgänglighet samt deras miljömässiga, ekonomiska och sociala 
inverkan.

9. Europaparlamentet anser att regionala märkesprodukter kan bli framgångsrika endast om 
det finns ett utbyte av erfarenheter, nätverksarbete och partnerskap. Parlamentet erkänner 
den roll som innehas av representativa organ, till exempel sammanslutningar, på lokal, 
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regional och nationell nivå samt EU-nivå genom att de främjar regionala märkesprodukter 
och gör dem mer synliga. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 
verka för inrättandet av plattformar – om möjligt gränsöverskridande sådana – för 
samarbete. Parlamentet uppmanar kommissionen att öka det stöd som redan finns för 
utbyte av erfarenheter och expertis i syfte att ta fram regionala märkesprodukter och 
miljömässigt hållbara lokala produkter samt tjänster som kan vara av intresse för turister.

10. Europaparlamentet understryker att dessa plattformar bör erbjuda alla berörda parter 
informativa och pedagogiska förklaringar avseende de regionala märkesprodukterna och 
deras bidrag till turismens och andra sektorers utveckling och tillhandahålla en databas 
med exempel på bästa praxis från hela Europa liksom särskilda erbjudanden som vänder 
sig till specifika målgrupper och syftar till att göra regionala märkesprodukter mer kända.

11. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att medlemsstaterna skapar en ram som gör 
det lättare att inrätta partnerskap mellan alla parter som har ett intresse av att utveckla en 
regional märkesprodukt.

12. Europaparlamentet anser att en garanti för de regionala märkesprodukternas framgång är 
att de underbyggs av tillräckligt många yrkeskunniga personer och tillräcklig finansiering, 
och anser således att de bör erhålla övergripande och målinriktad finansiering via de 
europeiska struktur- och investeringsfonderna och andra EU-instrument.

13. Europaparlamentet anser att man måste göra bättre åtskillnad mellan regional 
kvalitetsmärkning, skyddad geografisk beteckning och skyddad ursprungsbeteckning, 
eftersom dessa system bygger på olika principer och inte tillämpas i samma fall, och 
stödja dessa system via specifika instrument.
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

över användningen av regionala märkesprodukter: en utveckling mot bästa praxis i 
landsbygdsekonomier
(2013/2098(INI))
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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens 
utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påpekar att användningen av regionala märkesprodukter är särskilt 
viktig för lokala territorier och landsbygdsekonomier, eftersom man genom dessa 
varumärken dels betonar att produkter och tjänster har sitt ursprung i ett territorium som 
medför särskilda och värdefulla egenskaper, dels främjar produktiv regional ekonomisk 
utveckling. Med tanke på den rådande ekonomiska globaliseringen anser parlamentet att 
regionala märkesprodukter i hög grad kan främja en regional, territoriell eller lokal 
identitet som de bör ge viktig information om, och även bidra till bevarande, spridning 
och främjande av lokala och regionala traditioner, historisk medvetenhet och 
regionspecifika karaktärsdrag, vilket kommer att bidra till att öka landsbygdsområdenas 
konkurrenskraft och göra dem mer attraktiva. 

2. Europaparlamentet delar åsikten att regional varumärkning och EU:s skyddade 
ursprungsbeteckningar spelar en särskild roll i områden med särskilda begränsningar. 
Parlamentet erkänner den roll som nya beteckningar spelar, såsom det nyligen införda 
europeiska märket för jordbruksprodukter från bergsområden. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att införa ett liknande märke för produkter från öregioner. Parlamentet 
betonar betydelsen av regionala märken för vissa sektorer, såsom regionala kreativa 
industrier, där märkning kan resultera i skapandet av nya kulturprodukter som ett led i en 
process för marknadsföring av en plats, och bidra till den ekonomiska utvecklingen i 
sådana regioner. 

3. Europaparlamentet framhåller den övergripande karaktären och mervärdet hos regionala 
varumärken som stöder särskilda jordbruksprodukter och hantverk och särskilda 
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produktionsmetoder. Parlamentet betonar värdet av samarbete mellan regionala 
märkesprodukter som bygger på samverkan mellan de resurser som utnyttjas gemensamt 
av flera regionala märken på lokal och regional nivå och på synergier mellan angränsande 
regionala märken. Parlamentet anser att produkter med regionala varumärken kan fungera 
bra tillsammans med och som guider för andra tjänster som tillhandahålls på landsbygden, 
t.ex. hållbar turism, boende och cateringverksamhet. Parlamentet betonar att det krävs en 
integrerad helhetssyn på främjandet av produkter med regionala varumärken och 
saluföringen av dem på lokal, regional och nationell nivå och på EU-nivå. Parlamentet 
anser att ett fullständigt stöd bör ges till en förbättrad marknadsföring av regionala märken 
och deras geografiska beteckningar, i syfte att framhäva deras värde såväl inom som 
utanför EU. Parlamentet betonar att man måste säkerställa att regionala 
varumärkesbeteckningar för jordbruksprodukter inte förväxlas med EU:s nuvarande 
ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för livsmedel från jordbruket, 
eftersom produkter med skyddade beteckningar måste uppfylla vissa kriterier som 
fastställs av tillsynsmyndigheter.

4. Europaparlamentet uppmanar lokala aktionsgrupper att inom ramen för programmet 
Leader+ främja inrättandet av nätverk för samarbete mellan lokala och regionala 
producenter, tjänsteleverantörer och kulturinstitutioner – exempelvis universitet, bibliotek 
och forskningsinstitut – för att sammanföra territoriets kulturella och historiska aspekter i 
regionala varumärken, som kan skapa en varaktig koppling mellan utbildning, forskning 
och produktion, och därmed även skapa arbetstillfällen.

5. Europaparlamentet anser att användningen av regionala märkesprodukter, grundad på en 
territoriell bottom-up-strategi, främjar samarbete och nätverk mellan olika lokala 
ekonomiska aktörer och samhälls- och branschorganisationer, med vars hjälp de kan 
utveckla och förbättra sina produkter och tjänster och införa mer miljövänliga metoder. 
Parlamentet insisterar på att iakttagandet av arbetstagares rättigheter och beaktandet av 
miljöeffekter är särskilt viktiga kvalitetsaspekter.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och regionala och lokala myndigheter att 
beakta användningen av regionala märkesprodukter och den roll som dessa varumärken 
spelar i landsbygdsområden, genom att inkludera dem i sina lokala och regionala 
utvecklingsstrategier.

7. Europaparlamentet anser att regionala varumärken kan bli framgångsrika endast om det 
finns tillräckligt många yrkeskunniga personer och tillräcklig finansiering tillgänglig för 
att man bland annat ska kunna utveckla handelsstrategier för att få till stånd en större 
marknadsnärvaro i Europa och tredjeländer. Parlamentet begär att stödet från de 
europeiska struktur- och investeringsfonderna förbättras och görs mer ändamålsenligt. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och andra relevanta organ att stödja denna 
strategi i sina programplaneringsdokument för nästa programplaneringsperiod 2014–2020, 
inbegripet deras gränsöverskridande program. Parlamentet anser att ytterligare åtgärder 
bör vidtas i syfte att försvara regionala märkesprodukter, exempelvis åtgärder för att 
förhindra att EU:s skyddade beteckningar för högkvalitativa livsmedel från jordbruket 
kopieras eller förväxlas.

8. Europaparlamentet påpekar att finansieringen från de europeiska struktur- och 
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investeringsfonderna kan fungera på ett ändamålsenligt sätt endast om de relevanta 
administrativa förfarandena görs så enkla, enhetliga och lättfattliga som möjligt för 
mottagarna.

9. Europaparlamentet anser att utbyte av erfarenheter, nätverksarbete och partnerskap samt 
en regions historiska, kulturella och symboliska arv är mycket viktiga faktorer för att man 
ska kunna bygga vidare på regionala märkesprodukters framgång. Parlamentet erkänner 
den roll som representativa organ, till exempel sammanslutningar, på regional och 
nationell nivå och på EU-nivå spelar, genom att de främjar regionala varumärken och 
framhäver och synliggör sina växande regioner. Parlamentet efterfrågar större 
uppmärksamhet på initiativ för regional varumärkning som ett möjligt gemensamt tema i 
det europeiska territoriella samarbetet och i europeiska finansieringsinitiativ och som ett 
verktyg som representerar en investering i regionens varaktigt dynamiska konkurrenskraft.
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