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SUGESTII 

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru agricultură și dezvoltare 

rurală, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 

urmează a fi adoptată: 

1. subliniază că marca de calitate regională este deosebit de importantă pentru teritoriile 

locale și economiile rurale, întrucât evidențiază legătura cu un teritoriu specific și valoros 

în ceea ce privește originea produselor și a serviciilor și stimulează dezvoltarea economică 

productivă regională; consideră că, în această epocă a economiilor globalizate, mărcile de 

calitate regională pot servi drept promotori importanți ai identității regionale, teritoriale și 

locale, cu privire la care ar trebui să furnizeze informații esențiale, și pot contribui la 

păstrarea, transmiterea și promovarea tradițiilor locale și regionale, a caracteristicilor 

istorice și specifice teritoriului, fapt ce va ajuta la îmbunătățirea competitivității și 

atractivității zonelor rurale;  

2. împărtășește ideea că mărcile regionale și denumirile protejate joacă un rol specific în 

zonele unde există anumite constrângeri; recunoaște, în acest sens, rolul noilor denumiri, 

cum ar fi noua etichetă europeană pentru produsele agricole din regiunile muntoase; 

solicită Comisiei să introducă o denumire similară pentru produsele din zonele insulare; 

subliniază importanța mărcilor regionale pentru sectoare specifice, cum ar fi industriile 

creative regionale, unde mărcile pot duce la crearea unor noi produse culturale ca parte a 

procesului de introducere a mărcilor pentru o anumită zonă și pot contribui la progresul 

economic al regiunilor respective;  

3. subliniază caracterul transversal și valoarea adăugată a mărcilor de calitate regională care 

sprijină produse agricole specifice, precum și activități de artizanat și meșteșuguri și 

procese de producție specifice; subliniază utilitatea cooperării dintre mărcile de calitate 

regională, bazată pe interacțiunile dintre resursele comune ale mai multor mărci regionale 

la nivel local și regional și pe sinergiile dintre mărcile regionale limitrofe; consideră că 

produsele de marcă regională pot însoți cu succes, sub formă de produse și ghiduri 

însoțitoare, alte servicii furnizate în mediul rural, cum ar fi turismul sustenabil, cazarea, 

serviciile de catering etc.; subliniază, în acest sens, că este esențială o abordare integrată și 

holistică a promovării și a implementării produselor de marcă regională la nivel local, 

regional, național și european; consideră că ar trebui să se acorde întreg sprijinul pentru 

îmbunătățirea operațiunii de comercializare a mărcilor regionale și a indicațiilor lor 

geografice pentru a le consolida imaginea atât în interiorul UE, cât și în exteriorul 

acesteia; subliniază nevoia de a evita riscul ca denumirile mărcilor regionale să fie folosire 

pentru a eticheta produse agricole care se pot confunda cu denumirile de origine și 

indicațiile geografice curente ale UE în sectorul agro-alimentar, dat fiind că produsele cu 

denumire protejată trebuie să respecte criterii specifice instituite de organismele de 

reglementare; 

4. invită grupurile de acțiune locală, în cadrul Programului Leader +, să promoveze crearea 

unor rețele de cooperare între producători locali și regionali, furnizorii de servicii și 

instituții culturale precum universitățile, librăriile și centre de cercetare, pentru a permite 

ca aspectele culturale și istorice ale teritoriilor să fie sintetizate în mărci regionale prin 

care să se poată crea o legătură durabilă între formare, cercetare și producție, creând astfel 
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și locuri de muncă; 

5. consideră că marca de calitate regională bazată pe o abordare teritorială ascendentă 

promovează cooperare și conexiuni între diverșii actori economici locali și organizațiile 

socioprofesionale, datorită cărora aceștia se dezvoltă, își îmbunătățesc produsele și 

serviciile și introduc proceduri care respectă mai bine mediul; insistă asupra faptului că 

respectarea drepturilor lucrătorilor și luarea în considerare a impactului asupra mediului 

sunt aspecte de o importanță deosebită pentru îndeplinirea criteriului de calitate; 

6. invită statele membre și entitățile subnaționale să țină seama în mod corespunzător de 

mărcile de calitate regională și de rolul pe care acestea îl joacă în zonele rurale prin 

includerea lor în strategiile de dezvoltare locale și regionale; 

7. consideră că, pentru a avea succes, mărcile regionale necesită o masă critică de 

profesioniști și de finanțare pentru a putea, printre altele, să dezvolte strategii comerciale 

pentru a-și îmbunătăți prezența pe piață în Europa și țările terțe; solicită acordarea unui 

sprijin mai bun și mai adecvat pentru mărcile regionale prin intermediul fondurilor 

structurale și de investiții europene; invită statele membre și alte organisme relevante să 

sprijine această abordare în documentele lor de programare pentru următoarea perioadă de 

programare 2014-2020, inclusiv în programele lor transfrontaliere; consideră că ar trebui 

introduse măsuri suplimentare de apărare a bunurilor cu marcă regională, de exemplu 

măsuri pentru a evita copierea denumirilor protejate la nivelul UE ale calității agro-

alimentare și pentru a evita confuzia cu acestea; 

8. subliniază că, pentru a asigura succesul finanțării primite din fondurile structurale și de 

investiții europene, procedurile administrative relevante ar trebui simplificate, coerente și 

clarificate în cea mai mare măsură posibilă pentru beneficiari; 

9. consideră că schimbul de experiență, constituirea de rețele, parteneriatele, precum și 

patrimoniul istoric, cultural și simbolic al unui teritoriu sunt esențiale pentru a asigura 

consolidarea succesului mărcilor de calitate regională; recunoaște rolul exercitat de 

organismele reprezentative de la nivel regional, național și european, cum ar fi asociațiile, 

care permit promovarea mărcilor regionale, crescând și consolidând vizibilitatea din ce în 

ce mai mare a regiunii; solicită să se acorde o atenție sporită inițiativelor legate de mărcile 

regionale ca posibilă temă comună în cooperarea teritorială europeană și în inițiativele 

europene de finanțare și în calitate de instrument care reprezintă o investiție în vitalitatea 

pe termen lung a competitivității regiunii. 
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