
DC\1105716NL.docx PE591.503v01-00

NL NL

Europees Parlement
2014-2019

0108/2016

24.10.2016

SCHRIFTELIJKE VERKLARING
ingediend overeenkomstig artikel 136 van het Reglement

over het niet-materiële culturele erfgoed van wijnbereiding

Mario Borghezio (ENF), Matteo Salvini (ENF), Mara Bizzotto (ENF), 
Angelo Ciocca (ENF), Lorenzo Fontana (ENF), Mireille D’Ornano (ENF), 
Dominique Bilde (ENF), Joëlle Mélin (ENF), Edouard Ferrand (ENF), 
Philippe Loiseau (ENF), Remo Sernagiotto (ECR), Salvatore Cicu (PPE)

Vervaldatum: 24.1.2017



PE591.503v01-00 2/2 DC\1105716NL.docx

NL

0108/2016

Schriftelijke verklaring, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van het 
Parlement, over het niet-materiële culturele erfgoed van wijnbereiding1

1. RECEVIN, het Europese netwerk van wijnsteden, promoot het culturele erfgoed van 
wijnbereiding in de EU vanuit sociaal, economisch en ecologisch oogpunt. In dit netwerk 
zijn vele lidstaten verenigd, bijvoorbeeld Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, 
Hongarije, Oostenrijk, Portugal en Spanje. Een aantal van de belangrijkste centra voor 
wijnproductie bevinden zich in Italië, zoals de steden Asti en Barbaresco in Piemonte en 
Conegliano en Valdobiadene in Veneto.

2. Italiaanse en Europese wijnen zijn het resultaat van een specifieke knowhow op het vlak 
van  wijnbereiding, met tradities en technieken die als niet-materieel erfgoed van generatie 
op generatie doorgegeven worden. Daardoor symboliseert elke lokale specialiteit de plaats 
van oorsprong.

3. De Commissie en de Raad worden derhalve verzocht initiatieven te overwegen:

a. ter ondersteuning van de organisatie en uitvoering van educatieve en culturele 
activiteiten in verband met wijn, teneinde het brede publiek bewuster te maken van het 
belang van de bescherming en bevordering van het niet-materiële erfgoed van 
wijnbereiding;

b. ter bevordering van het culinaire en wijntoerisme in de EU, hetgeen bijdraagt tot de 
instandhouding van de regio via de betrokkenheid van lokale gemeenschappen met het 
oog op milieuduurzaamheid en via de bevordering van beroepen die met de 
plaatselijke specialiteiten verband houden.

4. Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de Raad en 
de Commissie. 

1 Overeenkomstig artikel 136, leden 4 en 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door 
de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de 
notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende 
werking.


