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Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de oprichting van een specifiek 
fonds voor financiering en steun voor de Europese wijnbouw vanwege de verliezen als 
gevolg van de COVID-19-crisis

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name de 
artikelen 165, 166 en 168,

– gezien artikel 143 van zijn Reglement,

A. overwegende dat de verliezen in de Europese wijnbouw, volgens de gegevens van de 
beroepsorganisaties, begin april zijn opgelopen tot 80 %;

B. overwegende dat de sluiting van de horeca, naar aanleiding van de 
inperkingsmaatregelen die in de lidstaten zijn genomen in de strijd tegen de door 
COVID-19 veroorzaakte pandemie, de situatie heeft verergerd, met name voor kleine en 
middelgrote wijnbouwers;

1. verzoekt de Commissie om naast het fonds dat is voorzien in het kader van het GLB, 
een aanvullend fonds op te richten waardoor wijnbouwers rechtstreeks financiële 
ondersteuning kunnen krijgen, zonder verdere druk op de bijdragen van de lidstaten;

2. dringt er bij de Commissie op aan om artikel 222 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 
van 17 december 2013, met betrekking tot de tijdelijke planning van de productie, toe te 
passen, zodat er groen wordt geoogst om de wijnoogst in 2020 te beperken en de markt 
opnieuw in evenwicht te brengen;

3. verzoekt de Commissie artikel 216 van dezelfde verordening toe te passen om via 
aanvullende Europese fondsen de nationale betalingen voor de distillatie van wijn in 
crisisgevallen te financieren;

4. verzoekt de Commissie dit te bewerkstelligen door middel van besparingen, met name 
besparingen op de begroting, op basis van een actuele verkenning van de situatie.


