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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, 
som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, 
det vedtager:

1. bemærker, at vinproduktionen i mange områder bidrager til bevarelse af kulturarven og 
landskabet og er gennemsyret af lokale traditioner; mener, at EU i forbindelse med 
tilpasningen af forordningen om vinsektoren må tage alvorligt hensyn til den tiltagende 
affolkning, som truer folks levebrød i mange europæiske regioner;

2. påpeger, at de vanskeligheder, vinsektoren står over for, såsom overproduktion, et 
kraftigt faldende forbrug af vin i EU (især af bordvin), en øget import af vin fra 
tredjelande og voksende vinlagre, som overstiger et års produktion og næppe vil kunne 
afsættes, presser priserne og producenternes indkomst ned;

3. bemærker, at disse tiltagende udfordringer og negative tendenser i forholdet mellem 
udbud og efterspørgsel i vinsektoren gør det nødvendigt at forbedre de forordninger, der 
gælder for sektoren, således at den gøres bæredygtig og konkurrencedygtig, samtidig 
med at de særlige mekanismer for den fælles markedsordning bibeholdes;

4. mener, at enhver reform skal tage behørigt hensyn til, at vinsektoren er hovedkilden til 
beskæftigelse og velstand i flere europæiske regioner, og at den europæiske 
vinproduktion kvalitetsmæssigt er førende i verden; er af den opfattelse, at der i 
forbindelse med enhver reform skal fokuseres på, hvordan man fastholder de 
europæiske vinproducenters dominerende stilling; mener endvidere, at man for enhver 
pris bør undgå ethvert skridt i retning af en renationalisering af den fælles 
landbrugspolitik gennem nationale budgetter, hvilket overvejes i Kommissionens 
meddelelse af 22. juni 20061;

5. understreger nødvendigheden af, at fællesskabsbudgettet opretholdes, og at der ikke 
overføres midler fra den fælles landbrugspolitiks søjle 1 til søjle 2, som vedrører 
udviklingen af landdistrikter;

6. mener, at en rydningsordning som drøftet af Kommissionen i meddelelsen af 22. juni 
20062 i alvorlig grad ville forringe den økonomiske og sociale situation i flere 
europæiske regioner og ikke er i overensstemmelse med den målsætning om økonomisk 
og social samhørighed, der fastslås i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Fællesskab; påpeger, at Fællesskabet har givet sig selv til opgave at fortsætte "sin 
indsats for at styrke sin økonomiske og sociale samhørighed" (EF-traktatens artikel 158, 
stk. 1), navnlig at "formindske forskellene mellem de forskellige områders 
udviklingsniveauer og forbedre situationen for de mindst begunstigede områder eller 
øer, herunder landdistrikter" (EF-traktatens artikel 158, stk. 2);

7. opfordrer Kommissionen til at foreslå foranstaltninger til at modernisere 
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vinproduktionsteknikkerne, markedsføringsmetoderne og etiketteringen i Europa og øge 
forbrugernes efterspørgsel;

8. er af den faste overbevisning, at der bør gives mulighed for at yde en særlig støtte til 
områder og regioner, der lider under visse handicap, som berører deres 
produktionsmuligheder;

9. foreslår, at enhver reform bør gennemføres gradvist, med overgangsbestemmelser og en 
løbende evaluering af reformens virkninger for de europæiske regioners økonomiske og 
sociale situation;

10. anmoder Kommissionen om i dens forslag til en reform af den fælles markedsordning at 
tage hensyn til, at vinsektoren indgår i strategien for udvikling af landdistrikterne, da 
den bidrager til en bæredygtig udvikling af regionerne, og da de fleste af de 
arbejdspladser, der skabes i vinsektoren, ligger i landdistrikter.


