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 ET 

ETTEPANEKUD 

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil 

lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et piirkondlik kvaliteedimärgistus on piirkondadele ja maamajandusele 

oluline, sest rõhutab toodete või teenuste seotust konkreetsete ja ainulaadsete 

piirkondadega, millest need pärinevad, ja võiks nii soodustada säästva turismi arengut 

nendes piirkondades ja tõsta nende konkurentsivõimet; 

B. arvestades, et kohalike ettevõtete toodete populariseerimine võib muuta piirkonna 

turistidele atraktiivsemaks; 

C. arvestades, et primaar- ja tertsiaarsektori vahelise koostoime edendamise ning toetamise 

meetmed piirkondlikul ja kohalikul tasandil võiksid aidata tagada põllumajanduse ja 

turismi säästvat arengut ELis;  

D. arvestades, et kohalikel partnerlustel on piirkondlike kvaliteedimärgistuste 

väljaarendamises ja edendamises otsustav roll; 

1. peab oluliseks teha kindlaks eriomased piirkondlikud tunnusjooned ning aidata korraldada 

koostööd ja partnerlust kõigi asjaomaste osapooltega piirkondlike kaubamärkide 

edasiarendamiseks; palub komisjonil võtta arvesse liidu äärepoolseimate piirkondade, 

samuti ranniku- ja mäestikualade ning saarte eripära ning arenguvajadusi seoses 

turismiga; 

2. on seisukohal, et piirkondlik kvaliteedimärgistus peab aitama säilitada Euroopa kui 

kvaliteetse turismisihtkoha kuvandit erinevate piirkondlike turismivaldkondade kaudu, 

nagu taluturism, maaturism, ökoturism ja toiduturism, samuti tööstus-, ajaloo-, loodus- ja 

kultuuripärand ning jalgrattateed, sealhulgas ühendatult ühistranspordiga; 

3. rõhutab, et konkreetse territooriumiga seotud teenuste jaoks ei ole praegu Euroopa 

märgist, mis võimaldaks tarbijal eristada kvaliteetset turismitoodet; soovitab sellega 

seoses aidata kaasa kvaliteediga seotud dünaamika juurutamisele turismisektoris, eelkõige 

seoses maaturismi ja väikeettevõtetega; on seisukohal, et see võib aidata luua alternatiivi 

traditsioonilistele sektoritele, nagu põllumajandus ja loomakasvatus; on seisukohal, et iga 

konkreetse kohaga seotud kvaliteedimärgis peab vastama tehnilisele kirjeldusele, mis 

tagab kvaliteedi, ning olema loodud olemasolevate märgiste alusel ja neid järgides, näiteks 

toiduainete nimetused, et vältida võimalikku segiajamist ELi kvaliteedimärgise saanud 

põllumajandustoodetega; 

4. on seisukohal, et piirkondlik kvaliteedimärgistus võimaldab tarbijatel võrrelda eri tooteid 

ja olla kindel, et neile pakutav teenus vastab teatud minimaalsetele kvaliteedistandarditele; 

5. rõhutab, et piirkondliku kvaliteedimärgistuse eduka toimimise seisukohast on kriitilise 

tähtsusega sellise märgise andmise tingimuste ja kriteeriumide konkreetse raamistiku 

kehtestamine, mida täiendavad sobivad programmid (rahastamisprogrammid, 

koolitusprogrammid jms), mis annavad kohalikele asutustele ja ettevõtetele stiimulid ja 
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toe kvaliteedimärgistuse tulemuslikuks rakendamiseks; 

6. on seisukohal, et sellised algatused nagu Euroopa turismi tippsihtkohtade võrgustik EDEN 

edendavad konkurentsivõimet, aitavad tänu mikro- ja väikeettevõtjate potentsiaalile 

arendada piirkonnas säästvat ja kõrgetasemelist turismi ning parandavad kohalike 

institutsioonide kaasamist, partnerluste sõlmimist ja osalejate mitmekesistamist 

piirkondliku kvaliteedimärgi loomisel; 

7. kutsub komisjoni üles lisama maapiirkondade tegevusalade ja põllumajandusega seotud 

erinevaid turismiliike vastavatesse meetmetesse ning programmidesse (näiteks EDEN, 

Calypso jne); rõhutab, et maaturismiga seotud tegevusalasid on vaja toetada 

sihtotstarbeliste meetmete ja programmidega; 

8. palub komisjonil niipea kui võimalik esitada parlamendile ja nõukogule ettepanek 

Euroopa Turismikvaliteedi sertifikaadi loomise kohta, mis tarbijate kindlustunnet ning 

jätkusuutlike turismitoodete kättesaadavust ja nende vastu usaldust suurendades parandaks 

teenuseid vastavas geograafilises piirkonnas ning soodustaks sotsiaalselt ja 

keskkonnaalaselt vastutustundlikke turismiteenuseid; on arvamusel, et selline 

kvaliteedimärgis peaks sisaldama hinnangut selliste tegurite kohta nagu turismiteenuste 

jätkusuutlik kättesaadavus ning nende keskkonna-, majanduslik ja sotsiaalne mõju; 

9. on seisukohal, et piirkondliku kvaliteedimärgistuse suurema edu saavutamiseks on oluline 

kogemuste vahetamine, teabe jagamine ja partnerlus; tunnustab nii kohaliku, piirkondliku, 

liikmesriigi kui ka Euroopa tasandi esindusorganite, näiteks ühingute rolli piirkondliku 

kvaliteedimärgistuse propageerimisel ja selle nähtavamaks muutmisel; palub komisjonil ja 

liikmesriikidel edendada – eelistatavalt piiriüleste – koostööplatvormide loomist; palub 

komisjonil suurendada toetust kogemuste ja oskusteabe vahetusele, et välja töötada 

piirkondlik kvaliteedimärgistus ja keskkonda säästvad kohalikud turismitooted ja -

teenused; 

10. rõhutab, et need platvormid peaks pakkuma kõigile asjaomastele osapooltele 

informatiivseid ja harivaid selgitusi piirkondliku kvaliteedimärgistuse rolli kohta ja selle 

soodsa mõju kohta turismile ja muudele sektoritele, ja andmebaasi, mis sisaldab näiteid 

headest tavadest kogu Euroopas ning konkreetsetele sihtrühmadele suunatud konkreetseid 

pakkumisi, mille eesmärk on piirkondliku kvaliteedimärgistuse tutvustamine. 

11. rõhutab, et liikmesriigid peaksid looma õigusraamistiku, mis hõlbustaks partnerlust 

kõikide osapoolte vahel, kellel on huvi piirkondliku kvaliteedimärgistuse 

väljaarendamises; 

12. on arvamusel, et piirkondliku kvaliteedimärgistuse edu tagamiseks tuleb leida vajalik arv 

eksperte ja piisavalt finantsvahendeid ning seetõttu peaks Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondid ning muud Euroopa Liidu vahendid toetama piirkondlikku 

kvaliteedimärgistust horisontaalselt ja sihtotstarbeliselt; 

13. leiab, et piirkondlikku kvaliteedimärgistust tuleks paremini eristada kaitstud 

geograafilistest tähistest ja kaitstud päritolunimetustest, sest need süsteemid põhinevad 

erinevatel alustel ja neid kasutatakse erinevatel juhtudel, ning et neid süsteeme tuleks 

toetada erivahenditega. 
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