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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει ότι σε πολλές περιοχές η παραγωγή οίνου διαφυλάσσει την πολιτιστική 
κληρονομιά και το τοπίο, και διαπνέεται από τις τοπικές παραδόσεις· πιστεύει ότι η ΕΕ 
χρειάζεται να λάβει σοβαρά υπόψη κατά την προσαρμογή της ρύθμισης που θα διέπει τον 
αμπελοοινικό τομέα, την αυξανόμενη απερήμωση η οποία απειλεί τους βιοτικούς πόρους 
σε πολλές ευρωπαϊκές περιοχές·

2. τονίζει ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο αμπελοοινικός τομέας, όπως η 
υπερπαραγωγή, η πτώση της κατανάλωσης σε σημαντικό βαθμό στην ΕΕ (ιδιαίτερα του 
επιτραπέζιου οίνου), η αύξηση των εισαγωγών οίνου από τρίτες χώρες, η αύξηση των 
αποθεμάτων οίνου που υπερβαίνουν την παραγωγή ενός έτους και έχουν ελάχιστες 
πιθανότητες να διατεθούν, ασκούν μια πτωτική πίεση στις τιμές και τα εισοδήματα των 
παραγωγών·

3. επισημαίνει ότι αυτές οι αυξανόμενες προκλήσεις και αρνητικές τάσεις στην ισορροπία 
μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στον αμπελοοινικό τομέα απαιτούν βελτιώσεις των 
κανονισμών που διέπουν τον τομέα προκειμένου να καταστεί αειφόρος και 
ανταγωνιστικός, διατηρώντας παράλληλα τους ειδικούς μηχανισμούς της κοινής 
οργάνωσης αγοράς·

4. θεωρεί ότι σε οποιαδήποτε μεταρρύθμιση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι 
ο αμπελοοινικός τομέας είναι η κυριότερη πηγή απασχόλησης και ευημερίας  σε 
ορισμένες περιφέρειες της Ευρώπης και ότι η ποιότητα της ευρωπαϊκής οινοπαραγωγής 
έχει τα πρωτεία σε παγκόσμιο επίπεδο· πιστεύει ότι οιαδήποτε μεταρρύθμιση θα πρέπει να 
εστιάσει στο πώς θα διατηρηθεί η δεσπόζουσα θέση των οινοπαραγωγών της Ευρώπης· 
πιστεύει επιπλέον, ότι θα πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία οποιαδήποτε κίνηση προς την 
επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ μέσω εθνικών φακέλων, όπως εξετάζεται στην Ανακοίνωση 
της Επιτροπής της 22ας Ιουνίου 20061·

5. τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί ο κοινοτικός προϋπολογισμός και να μην μεταφερθούν 
κονδύλια από τον πρώτο πυλώνα στο δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ, ο οποίος αφορά την 
αγροτική ανάπτυξη·

6. θεωρεί ότι το καθεστώς εκριζώσεων που συζητείται από την Επιτροπή στην Ανακοίνωσή 
της  22ας Ιουνίου 20062 ζημιώσει σοβαρά την οικονομική και κοινωνική κατάσταση στις 
ευρωπαϊκές περιφέρειες και δεν συνάδει με τον στόχο της οικονομικής και κοινωνικής 
συνοχής που αναφέρεται στις συνθήκες περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας· 
επισημαίνει ότι η Κοινότητα " προκειμένου να προαχθεί η αρμονική ανάπτυξη του 
συνόλου της, αναπτύσσει και εξακολουθεί τη δράση της με σκοπό την ενίσχυση της 
οικονομικής και κοινωνικής της συνοχής" (Άρθρο 158(1) της Συνθήκης ΕΚ), με ιδιαίτερη 
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έμφαση να δίδεται "στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των 
διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών 
ή νήσων, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών περιοχών" (Άρθρο 158(2) της Συνθήκης 
ΕΚ)·

7. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των τεχνικών παραγωγής 
του Ευρωπαϊκού οίνου, των μεθόδων εμπορίας και επισήμανσης και την βελτίωση της 
ζήτησης του καταναλωτή·

8.  πιστεύει ακράδαντα ότι θα πρέπει να διατεθεί ειδική βοήθεια σε περιοχές και περιφέρειες
που ταλαιπωρούνται από ορισμένα μειονεκτήματα τα οποία επηρεάζουν τις ικανότητες
παραγωγής τους·

9.  προτείνει να πραγματοποιηθεί προοδευτικά οιαδήποτε μεταρρύθμιση, με πρόβλεψη για
μεταβατικές περιόδους καθώς και συνεχή αξιολόγηση των συνεπειών της μεταρρύθμισης
στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση των ευρωπαϊκών περιφερειών·

10. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη στην πρότασή της για μεταρρύθμιση της κοινής
οργάνωσης αγοράς το γεγονός ότι ο αμπελοοινικός τομέας αποτελεί τμήμα της
στρατηγικής ανάπτυξης της υπαίθρου εφόσον συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη των
περιφερειών και οι περισσότερες θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται από τον
αμπελοοινικό τομέα είναι στις αγροτικές περιοχές.


