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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. připomíná, že výroba vína zachovává v mnoha oblastech kulturní dědictví a krajinu a 
její součástí je mnoho místních tradic; domnívá se, že by EU při změně předpisů 
upravujících vinařství měla vzít vážně v úvahu stále rostoucí vylidňování, které ztěžuje 
životní podmínky v mnoha evropských oblastech; 

2. upozorňuje na to, že obtíže, kterým vinařství čelí, jako je nadprodukce, významně 
klesající spotřeba vína v EU (zejména stolních vín), zvýšený dovoz vína ze třetích zemí, 
stále větší zásoby vína přesahující roční produkci, u nichž je jen malá naděje, že budou 
využity, tlačí ceny a příjmy výrobců směrem dolů;

3. upozorňuje na to, že z důvodu těchto stále větších problémů a negativních trendů 
v bilanci nabídky a poptávky ve vinařství je třeba zlepšit předpisy upravující toto 
odvětví tak, aby se stalo udržitelným a konkurenceschopným a zároveň si zachovalo ty 
mechanismy společné organizace trhu, které jsou pro něj specifické;

4. je toho názoru, že každá reforma musí vzít v úvahu skutečnost, že vinařství je hlavním 
zdrojem zaměstnanosti a prosperity v mnoha evropských regionech a že kvalita 
evropské výroby vína patří ve světě ke špičce; domnívá se, že se každá reforma musí 
zaměřit na udržení dominantní pozice evropských výrobců vín; dále se domnívá, že je 
třeba se za každou cenu vyhnout jakémukoli kroku směrem k opětovnému převedení 
SZP na národní úroveň prostřednictvím finančních rámců, o níž se uvažuje ve sdělení 
Komise ze dne 22. června 20061;

5. zdůrazňuje, že je třeba zachovat rozpočet Společenství a nepřevádět finance z prvního 
pilíře do druhého pilíře SZP, který se týká rozvoje venkova;

6. domnívá se, že režim klučení, o němž se Komise zmiňuje ve svém sdělení ze dne 22. 
června 20062, by vážně poškodil hospodářskou a sociální situaci v evropských 
regionech a není v souladu s cílem hospodářské a sociální soudržnosti uvedeným ve 
Smlouvě o založení Evropského společenství; zdůrazňuje, že Společenství si dalo za 
úkol pokračovat v „činnosti vedoucí k posílení hospodářské a sociální soudržnosti“ (čl. 
158 odst. 1 Smlouvy o ES), se zvláštním důrazem na „snižování rozdílů mezi úrovní 
rozvoje různých regionů a na snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů nebo 
ostrovů, včetně venkovských oblastí“ (čl. 158 odst. 2 Smlouvy o ES);

7. vyzývá Komisi, aby navrhla opatření, která povedou k modernizaci výrobních 
technologií, marketingových metod a označování evropského vína a ke zvýšení 
poptávky spotřebitelů;

8. je rozhodně přesvědčen o tom, že oblastem a regionům postiženým určitými 
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znevýhodněními, jež ovlivňují jejich výrobní možnosti, by měla být poskytnuta zvláštní 
pomoc;

9. navrhuje, aby jakákoli reforma byla prováděna postupně a aby byla ustanovena 
přechodná období i průběžné hodnocení dopadů reformy na hospodářskou a sociální 
situaci evropských regionů;

10. žádá Komisi, aby ve svém návrhu reformy společné organizace trhu vzala v úvahu 
skutečnost, že vinařství je součástí rozvojové strategie venkova, protože přispívá 
k udržitelnému rozvoji regionů a většina pracovních míst vytvořených ve vinařství je ve 
venkovských oblastech.


