
 

AD\1006650FI.doc  PE516.946v02-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

  

 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014 

 

Aluekehitysvaliokunta 
 

2013/2098(INI) 

16.10.2013 

LAUSUNTO 

aluekehitysvaliokunnalta 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle 

alueiden laatumerkeistä: kohti maaseututalouden parhaita käytänteitä 

(2013/2098(INI)) 

Valmistelija: Oldřich Vlasák 

 



 

PE516.946v02-00 2/5 AD\1006650FI.doc 

FI 

PA_NonLeg 



 

AD\1006650FI.doc 3/5 PE516.946v02-00 

 FI 

EHDOTUKSET 

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen 

valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

1. painottaa, että alueiden laatumerkit ovat erityisen tärkeitä paikallisille alueille ja 

maaseudun taloudelle, koska niillä korostetaan tuotteiden ja palvelujen alkuperän yhteyttä 

tiettyyn ja arvokkaaseen alueeseen sekä edistetään aluetalouden tuottavuutta; katsoo, että 

näinä globaalitalouden aikoina alueiden laatumerkit voivat toimia merkittävinä 

maakunnallisen, paikallisen ja alueellisen identiteetin tunnettuuden edistäjinä ja että 

niiden olisi välitettävä olennaista tietoa asianomaisesta alueesta ja katsoo, että laatumerkit 

voivat myötävaikuttaa paikallisten ja alueellisten perinteiden, historian ja kunkin alueen 

erityispiirteiden säilyttämiseen, tunnetuksi tekemiseen ja edistämiseen, mikä lisää 

maaseutualueiden kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta;  

2. on samaa mieltä siitä, että alueiden merkeillä ja eurooppalaisilla suojatuilla 

alkuperänimityksillä on erityinen tehtävä alueilla, joilla on erityisrajoituksia; panee tässä 

yhteydessä merkille uudet alkuperänimitykset, kuten hiljattain käyttöön otetun 

vuoristoalueilta peräisin olevien maataloustuotteiden eurooppalaisen merkin; pyytää 

komissiota ottamaan käyttöön vastaavan merkin saaristoalueilta peräisin oleville tuotteille; 

korostaa alueiden merkkien merkitystä erityisaloille, kuten paikallisille luoville 

toimialoille, joilla voidaan synnyttää uusia kulttuurituotteita osana asianomaisen 

paikkakunnan brändäystä ja myötävaikuttaa asianomaisten alueiden talouskehitykseen; 

3. korostaa alueiden laatumerkkien monialaista luonnetta ja lisäarvoa, sillä niillä tuetaan 

tiettyjä maataloustuotteita, käsitöitä sekä erityisiä tuotantomenetelmiä; painottaa eri 

alueiden laatumerkkien välistä yhteistyötä, joka perustuu useiden eri alueiden 

laatumerkkien yhteisten resurssien hyödyntämiseen paikallisella ja alueellisella tasolla ja 

naapurialueiden laatumerkkien synergiaan; katsoo, että alueiden laatumerkeillä merkityt 

tuotteet voivat olla muiden maaseudulla tuotettujen palvelujen, kuten kestävän matkailu-, 

majoitus- ja ravitsemustoiminnan, hyviä oheistuotteita ja suunnannäyttäjiä; painottaa tässä 

yhteydessä, että paikallinen, alueellinen, kansallinen ja unionin laajuinen 

kokonaisvaltainen lähestymistapa on olennaisen tärkeä alueiden laatumerkeillä 

merkittyjen tuotteiden edistämisessä ja käyttöönotossa; katsoo, että alueiden 

laatumerkkien ja maantieteellisten merkintöjen markkinointia olisi tuettava kattavasti, 

jotta niiden arvostus paranisi niin unionissa kuin sen ulkopuolella; korostaa, että on 

vältettävä sitä riskiä, että maataloustuotteisiin liitettävät alueiden laatumerkit sekoitetaan 

nykyisiin maatalous- ja elintarvikealan alkuperänimityksiin ja maantieteellisiin 

merkintöihin, sillä näillä suojatuilla alkuperänimityksillä ja maantieteellisillä merkinnöillä 

merkittyjen tuotteiden on täytettävä sääntelyelinten vahvistamat erityisvaatimukset; 

4. kehottaa Leader+-ohjelman paikallisia toimintaryhmiä edistämään paikallisten ja 

alueellisten tuottajien, palveluntarjoajien ja kulttuuri-instituutioiden, kuten yliopistojen, 

kirjastojen ja tutkimuskeskusten välisiä yhteistyöverkostoja, jotta alueiden kulttuuriset ja 

historialliset näkökohdat voidaan yhdistää alueiden laatumerkeissä sekä muodostaa 

kestävä side koulutuksen, tutkimuksen ja tuotannon välille ja luoda siten myös kestäviä 

työpaikkoja; 
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5. on sitä mieltä, että alueiden laatumerkeillä, jotka perustuvat alhaalta ylöspäin 

suuntautuvaan alueelliseen lähestymistapaan, edistetään eri paikallisten taloudellisten 

toimijoiden sekä yhteiskunnallisten ja ammatillisten organisaatioiden välistä yhteistyötä ja 

verkostoja, minkä ansiosta ne voivat kehittää ja parantaa tuotteitaan ja palvelujaan sekä 

ottaa käyttöön ympäristöä vähemmän kuormittavia menetelmiä; on vakaasti sitä mieltä, 

että työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen sekä ympäristövaikutusten huomioon 

ottaminen ovat erityisen tärkeitä laatukriteereitä koskevia näkökohtia; 

6. kehottaa jäsenvaltioita ja niiden alueellisia elimiä ottamaan asianmukaisesti huomioon 

alueiden laatumerkit ja niiden roolin maaseutualueilla sisällyttämällä ne paikallisen ja 

alueellisen kehityksen strategioihinsa; 

7. katsoo, että alueellisten merkkien menestymiseen tarvitaan riittävästi ammattitaitoisia 

henkilöitä ja riittävä rahoitus, jotta voidaan muun muassa kehittää liikestrategioita, joiden 

avulla lisätään niiden markkinaosuutta Euroopassa ja kolmansissa maissa; toteaa, että 

alueellisia merkkejä olisi tuettava nykyistä tehokkaammin ja asianmukaisemmin unionin 

rakenne- ja investointirahastojen avulla; kehottaa jäsenvaltioita ja muita asianomaisia 

tahoja tukemaan tätä lähestymistapaa seuraavan vuosia 2014–2020 koskevan 

ohjelmakauden ohjelma-asiakirjoissa niiden rajat ylittäviä ohjelmia koskevat ohjelma-

asiakirjat mukaan lukien; katsoo, että olisi otettava käyttöön lisätoimia alueiden 

laatumerkeillä merkittyjen tuotteiden suojelemiseksi kopiotuotteilta ja sen estämiseksi, 

että ne menevät sekaisin maatalous- ja elintarvikealan eurooppalaisten alkuperänimitysten 

kanssa; 

8. huomauttaa, että unionin rakenne- ja investointirahastoista myönnettävän rahoituksen 

saamisen helpottamiseksi asiaankuuluvat hallinnolliset menettelyt olisi tehtävä 

mahdollisimman yksinkertaisiksi, johdonmukaisiksi ja selkeiksi edunsaajille; 

9. katsoo, että kokemusten vaihto, verkostoituminen ja kumppanuudet sekä alueen 

historiallinen, kulttuurinen ja symbolinen perintö ovat olennaisen tärkeitä alueiden 

laatumerkkien menestymiselle; tunnustaa alueellisten, kansallisten ja Euroopan laajuisten 

yhdistysten kaltaisten edustuselinten roolin alueellisten merkkien ja asianomaisten 

alueiden näkyvyyden edistämisessä ja vahvistamisessa; kehottaa kiinnittämään enemmän 

huomiota alueellisia merkkejä koskeviin aloitteisiin unionin alueellisen yhteistyön ja 

rahoitusaloitteiden mahdollisena yhteisenä aihealueena ja keinona investoida alueen 

kestävään dynaamiseen kilpailukykyyn. 
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