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 ET 

ETTEPANEKUD 

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil 

lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. juhib tähelepanu asjaolule, et piirkondlik kvaliteedimärgistus on eriti tähtis kohalike 

piirkondade ja maamajanduse jaoks, sest see tõstab esile toodete ja teenuste konkreetset ja 

väärtuslikku päritolupiirkonda ning edendab produktiivset piirkondlikku 

majandusarengut; on arvamusel, et globaliseerunud majanduse ajajärgul võivad 

piirkondlikud kvaliteedimärgistused aidata märkimisväärselt edendada territoriaalset, 

kohalikku ja piirkondlikku identiteeti, mille kohta nad peaksid andma olulist teavet, ja 

võivad edendada kohalike ja piirkondlike traditsioonide, ajaloo ja territooriumile omase 

eripära säilitamist, edasiandmist ja toetamist, mis aitab suurendada maapiirkondade 

konkurentsivõimet ja köitvust;  

2. jagab vaadet, mille kohaselt on piirkondlikul märgistamisel ja ELi kaitstud nimetustel 

konkreetne roll teatavate piirangutega aladel; tunnistab sellega seoses selliste uute 

nimetuste rolli nagu hiljuti kasutusele võetud Euroopa mägipiirkondadest pärit 

põllumajandustoodete märgis; palub komisjonil võtta kasutusele sarnase märgise saartelt 

pärit toodete jaoks; toonitab, kui olulised on piirkondlikud märgistused teatavates 

sektorites, näiteks piirkondlikud loomemajandused, kus märgistus võib viia uute 

kultuuritoodete loomiseni osana päritolu brändimise protsessist, ja aidata samuti kaasa 

kõnealuste piirkondade majandusarengule;  

3. tõstab esile piirkondlike kvaliteedimärgistuste valdkonnaülest iseloomu ja lisaväärtust, 

sest nendega toetatakse konkreetseid põllumajandustooteid ning käsitööndust ja 

meistritööd ning konkreetseid tootmisprotsesse; toonitab, kui kasulik on ühe piirkonna 

erinevate kvaliteedimärgistuste omajate vaheline koostöö, mis tugineb mitme territoriaalse 

märgistuse ühiste ressursside vastastikusele mõjule kohalikul ja piirkondlikul tasandil ja 

omavahel piirnevate alade piirkondlike märgistuste vahelisele koostoimele; on veendunud, 

et piirkondlike kvaliteedimärgistustega tooted on heaks lisandiks ja teejuhiks muudele 

maapiirkondades osutavatele teenustele, näiteks säästev turism, majutus, 

toitlustusteenused jne; rõhutab sellega seoses, kui tähtis on võtta integreeritud ja terviklik 

lähenemine piirkondliku märgistusega toodete propageerimisele ja rakendamisele 

kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa tasandil; on arvamusel, et tuleks täielikult 

toetada piirkondlike märgistuste ja nende geograafiliste tähiste turustamise parendamist, et 

tõhustada nende kuvandit nii ELis kui ka sellest väljapool; toonitab, et tuleb vältida 

põllumajandustoodete märgistamiseks kasutatud piirkondlike märgistuste nimetuste 

segamini ajamist kehtivate ELi päritolunimetuste ja geograafiliste tähistega 

põllumajandus- ja toiduainete sektoris, sest kaitstud nimetustega tooted peavad vastama 

reguleerivate asutuste kehtestatud erikriteeriumitele; 

4. kutsub kohalikke tegevusrühmi programmi Leader + raames toetama koostöövõrgustiku 

loomist kohalike ja piirkondlike tootjate, teenuste pakkujate ja kultuuriasutuste vahel, 

nagu ülikoolid, muuseumid, teadusasutused, et võimaldada piirkonna kultuuriliste ja 

ajalooliste aspektide kokkuvõtlikku esitamist piirkondlikul märgistusel, et luua püsiv side 

hariduse, teadustöö ja tootmise vahel ning ka jätkusuutlikke töökohti; 
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5. on arvamusel, et piirkondlike kvaliteedimärgistustega, mis põhinevad alt-üles lähenemisel, 

edendatakse erinevate kohalike majandustegevuses osalejate ja ühiskondlik-ametialaste 

organisatsioonide koostööd ja võrgustikke, tänu millele arendavad ja täiustavad nad oma 

tooteid ja teenuseid ning võtavad kasutusele keskkonnasõbralikumad tootmisprotsessid; 

nõuab, et töötajate õiguste austamine ja keskkonnamõju arvessevõtmine on 

kvaliteedikriteeriumite eriti olulised osad; 

6. kutsub liikmesriike ja piirkondlike üksusi üles võtma nõuetekohaselt arvesse piirkondlikke 

kvaliteedimärgistusi ja nende rolli maapiirkondades, lisades need oma kohalikesse ja 

piirkondlikesse arengustrateegiatesse; 

7. on arvamusel, et piirkondlikud märgistused vajavad eduks vajalikku erialaekspertide ja 

rahastamise kriitilist massi, et suuta muu hulgas töötada välja kaubandusstrateegiaid oma 

esindatuse parandamiseks Euroopa ja kolmandate riikide turgudel; nõuab Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondidelt paremat ja sobivamat toetust piirkondlikele 

märgistustele; kutsub liikmesriike ja muid asjakohaseid organeid üles toetama seda 

lähenemisviisi järgmise programmitöö perioodi (2014–2020) programmdokumentides, 

sealhulgas piiriülestes programmides; on arvamusel, et tuleks kasutusele võtta 

lisameetmed piirkondliku märgistustega toodete kaitseks, näiteks meetmed ELi 

põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedi kaitstud nimetuste kopeerimise või 

segamini ajamise ennetamiseks; 

8. juhib tähelepanu sellele, et kui Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rahastamine 

peab olema tulemuslik, tuleb haldusmenetlused teha abisaajate jaoks võimalikult lihtsaks, 

ühtseks ja läbipaistvaks; 

9. on veendunud, et kogemuste vahetus, võrgustikud ja partnerlused, samuti piirkonna 

ajalooline, kultuuri- ja sümbolite pärand, on tähtsad piirkondlike kvaliteedimärgistuste 

edukamaks kasutamiseks; tunnustab piirkondlike, riikliku ja Euroopa tasandi 

esindusorganite, näiteks ühenduste rolli, kes edendavad piirkondlikke märgistusi ja 

suurendavad ning tugevdavad kasvava piirkonna nähtavust; nõuab, et suuremat tähelepanu 

pöörataks piirkondlikele märgistusalgatustele kui Euroopa territoriaalse koostöö ja 

Euroopa rahastamisalgatuste võimalikule ühisele teemale ning kui piirkonna 

konkurentsivõime pikaajalisesse elujõulisusse investeerimise vahendile. 
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