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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. Märgib, et paljudes piirkondades aitab veinitootmine kultuuripärandit ja maastikku 
säilitada ning on tihedasti seotud kohalike traditsioonidega; on veendunud, et EL peab 
veinisektori eeskirjade kohandamisel tõsiselt arvesse võtma aina kiiremat 
rahvastikukadu, mis kahandab elatise teenimise võimalusi paljudes Euroopa 
piirkondades. 

2. Juhib tähelepanu asjaolule, et veinisektori raskused, nagu ületootmine, märgatavalt 
vähenev veinide (eriti lauaveinide) tarbimine ELis, kasvav veiniimport kolmandatest 
riikidest, suurenevad veinivarud, mis ületavad ühe aasta toodangut ja mille 
realiseerimiseks on vähe lootust, avaldavad survet nii hindadele kui tootjate 
sissetulekule.

3. Märgib, et seoses nende suurenevate raskuste ja negatiivsete suundumustega 
veinisektori pakkumise ja nõudmise tasakaalus on vaja parandada sektoris kehtivaid 
eeskirju, et muuta seda jätkusuutlikuks ja konkurentsivõimeliseks, säilitades samas selle 
jaoks spetsiaalsed turgude ühise korralduse mehhanismid.

4. Peab reformide juures vajalikuks võtta arvesse asjaolu, et veinisektor on mitmes 
Euroopa piirkonnas peamine tööandja ja jõukuse allikas ning et Euroopa veinitoodangu 
kvaliteet on maailmas juhtival kohal; on veendunud, et reformid peavad keskenduma 
küsimusele, kuidas säilitada Euroopa veinitootjate valitsevat seisundit; ühtlasi on 
veendunud, et mis tahes samme ühise põllumajanduspoliitika taasnatsionaliseerimiseks 
riiklike assigneeringute abil, nagu pakutakse komisjoni 22. juuni 2006. aasta teatises1, 
tuleks iga hinna eest vältida.

5. Rõhutab vajadust säilitada ühenduse eelarvet ja mitte kanda vahendeid esimese samba 
alt ühise põllumajanduspoliitika teise samba alla, mis puudutab maaelu arengut.

6. On seisukohal, et komisjoni 22. juuni 2006. aasta teatises2 mainitud 
väljajuurimispoliitika kahjustaks tõsiselt Euroopa piirkondade majanduslikku ja 
sotsiaalset seisundit ja ei ole kooskõlas Euroopa Ühenduse asutamislepingus sätestatud 
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse eesmärgiga; juhib tähelepanu sellele, et 
ühendus on teinud endale ülesandeks rakendada „meetmeid majandusliku ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse tugevdamiseks” (EÜ asutamislepingu artikli 158 esimene lõik), 
rõhutades „eri regioonide arengutaseme ühtlustamist ning mahajäämuse vähendamist 
kõige ebasoodsamates piirkondades ja saartel, kaasa arvatud maapiirkonnad” (EÜ 
asutamislepingu artikli 158 teine lõik).

7. Kutsub komisjoni üles esitama meetmeid Euroopa veinitootmistehnika, 
turustamismeetodite ja märgistamise kaasajastamiseks ning tarbijanõudluse 

  
1 KOM(2006)0319.
2 KOM(2006)0319.
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suurendamiseks.

8. On veendunud, et maa-aladele ja piirkondadele, kus valitsevad teatavad halvemad 
tingimused, mis mõjutavad tootmisvõimet, tuleks teha kättesaadavaks eriabi.

9. Teeb ettepaneku, et reforme tuleks rakendada järkjärgult, nähes ette üleminekuperioodid 
ja reformi mõju pideva hindamise Euroopa piirkondade majanduslikule ja sotsiaalsele 
olukorrale.

10. Palub komisjonil võtta oma ettepanekus turu ühise korralduse reformimise kohta 
arvesse asjaolu, et veinisektor on maaelu arengustrateegia osa, kuna toetab piirkondade 
säästvat arengut ja enamus veinisektoris tekkivatest töökohtadest täidetakse 
maapiirkondades.
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