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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. toteaa, että viinintuotanto on monilla alueilla kulttuuriperinnön ja maiseman säilyttäjä ja 
että viinintuotanto edustaa paikallisia perinteitä; katsoo, että viinin yhteisestä 
markkinajärjestelystä annetun asetuksen uudistamisen yhteydessä EU:n on otettava 
vakavalla tavalla huomioon väestömäärän väheneminen, joka uhkaa 
toimeentulomahdollisuuksien pysyvyyttä monilla Euroopan alueilla;

2. huomauttaa, että viinialan ongelmat, kuten ylituotanto, EU:n viinikulutuksen (erityisesti 
pöytäviinien kulutuksen) merkittävä vähentyminen, lisääntyvä tuonti kolmansista maista 
sekä yli vuoden vanhojen viinivarastojen kasvu ja varastojen huonot myyntinäkymät, 
painavat hintoja ja tuottajien tuloja alaspäin;

3. toteaa, että mainitut lisääntyvät ongelmat ja viinialan tarjonnan ja kysynnän tasapainon 
kielteinen kehityssuunta vaativat viinialan sääntelyn uudistamista siten, että kestävyyden 
ja kilpailukyvyn turvaamisen lisäksi tavoitteena on erityisen yhteisen markkinajärjestelyn 
säilyttäminen;

4. katsoo, että uudistamisen yhteydessä on otettava asianmukaisesti huomioon se, että 
viiniala on monen Euroopan alueen tärkein työllistäjä ja vaurauden lähde ja että Euroopan 
viinintuotannolla on johtava asema maailmassa; katsoo, että uudistamisessa on 
keskityttävä Euroopan viinituottajien johtavan aseman säilyttämiseen; katsoo myös, että 
kaikki pyrkimykset korvata YMP kansallisella rahoituksella, mikä mainitaan 
mahdollisuutena komission 22. kesäkuuta 2006 antamassa tiedonannossa, olisi 
ehdottomasti torjuttava;

5. korostaa yhteisön talousarvion ennallaan säilyttämisen merkitystä, mikä tarkoittaa 
pidättymistä siirtämästä varoja YMP:n ensimmäisestä pilarista maaseudun kehittämistä 
koskevan toisen pilarin alaisuuteen;

6. katsoo, että komission 22. kesäkuuta 2006 antamassa tiedonannossa1 mainittu 
viinitarhojen raivaus vahingoittaisi vakavalla tavalla Euroopan alueiden taloudellista ja 
sosiaalista tilannetta ja että se on ristiriidassa Euroopan yhteisön perustamissopimukseen 
sisältyvän taloudellisen ja sosiaalisen koheesion tavoitteen kanssa; huomauttaa, että 
yhteisö on asettanut tavoitteekseen "harjoittaa toimintaansa taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi" (EY:n perustamissopimuksen 158 artiklan 1 kohta) 
siten, että yhteisö pyrkii "erityisesti vähentämään alueiden välisiä kehityseroja sekä muita 
heikommassa asemassa olevien alueiden tai saarien jälkeenjääneisyyttä, maaseutu mukaan 
luettuna" (EY:n perustamissopimuksen 158 artiklan 2 kohta).

7. kehottaa komissiota ehdottamaan toimenpiteitä, jotka koskevat Euroopan viinin
tuotantotekniikan, markkinointimenetelmien ja päällysmerkinnän uudistamista ja 

  
1 KOM(2006)0319.



PE 382.343v01-00 4/4 PA\642467FI.doc

FI

kulutuskysynnän lisäämistä;

8. katsoo ehdottomasti, että erityistä tukea on maksettava alueille, jotka kärsivät tietyistä 
niiden tuotantokykyä rajoittavista haittatekijöistä;

9. ehdottaa, että uudistus olisi pantava täytäntöön asteittain siten, että sen yhteydessä 
sovelletaan siirtymäkausia ja siten, että uudistuksen vaikutuksia Euroopan alueiden 
taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen arvioidaan jatkuvasti;

10. pyytää komissiota ottamaan viinin yhteisen markkinajärjestelyn uudistamista koskevassa 
ehdotuksessaan huomioon sen, että viiniala on maaseudun kehittämisstrategian olennainen 
osatekijä, koska se edistää alueiden kestävää kehittämistä ja koska suurin osa viinialan 
luomista työpaikoista keskittyy maaseudulle.
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