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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. megjegyzi, hogy több területen a bortermelés szerepet játszik a kulturális örökség és a 
táj megőrzésében, és mélyen átjárják a helyi hagyományok; úgy véli, hogy az EU-nak a 
borágazatra vonatkozó rendelet kiigazításakor komolyan figyelembe kell vennie a több 
európai régiót sújtó, a megélhetést megnehezítő egyre fokozódó népességcsökkenést; 

2. rámutat, hogy az árakra és a termelők bevételeire negatív nyomást fejtenek ki a 
borágazat előtt álló nehézségek, így például a túltermelés, a jelentősen visszaeső uniós 
borfogyasztás (különösen az asztali borok tekintetében), az egyre növekvő behozatal 
harmadik országokból, valamint az éves termelést meghaladó, növekvő bor-
raktárkészletek, amelyek esetében kicsi az esély arra, hogy túladnak rajtuk;

3. megjegyzi, hogy a borágazatban ezek a fokozódó kihívások és a kereslet és kínálat 
közötti egyensúlyban tapasztalható negatív trendek szükségessé teszik az ágazatra 
vonatkozó szabályozás javítását, hogy – megtartva a rá vonatkozó egyedi közös 
szervezési mechanizmusokat – az ágazat fenntarthatóvá és versenyképessé váljon;

4. úgy véli, hogy bármely reformnak megfelelően figyelembe kell vennie, hogy a 
borágazat számos európai régióban a foglalkoztatás és a jólét legfőbb forrása, és hogy 
az európai bortermelés világelső a minőséget tekintve; úgy véli, hogy bármely 
reformnak arra kell összpontosítania, hogy hogyan őrizhető meg az európai bortermelők 
erőfölénye; úgy véli továbbá, hogy a KAP nemzeti kereteken keresztül történő újbóli 
nemzetivé tételére irányuló lépéseket, amint az a Bizottság 2006. június 22-i 
közleményében1 felmerült, minden áron el kell kerülni;

5. hangsúlyozza, hogy fenn kell tartani a közösségi költségvetést, és nem szabad a KAP 
első pillérjéből a vidékfejlesztéssel kapcsolatos másodikba átcsoportosítani forrásokat;

6. úgy véli, hogy a Bizottság 2006. június 22-i közleményében2 tárgyalt kivágási program 
erősen károsító hatással lenne az európai régiók gazdasági és társadalmi helyzetére, és 
nincs összhangban az Európai Közösséget létrehozó szerződésben kinyilvánított 
gazdasági és társadalmi kohéziós célkitűzéssel; rámutat, hogy a Közösség célul tűzte ki, 
hogy „úgy alakítja és folytatja tevékenységét, hogy az a gazdasági és társadalmi kohézió 
erősítését eredményezze” (az EK-Szerződés 158. cikkének (1) bekezdése), 
hangsúlyozva, hogy „különösen a különböző régiók fejlettségi szintje közötti 
egyenlőtlenségek és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók vagy szigetek — a vidéki 
térségeket is beleértve — lemaradásának csökkentésére törekszik” (az EK-Szerződés 
158. cikkének (2) bekezdése);

7. felhívja a Bizottságot, hogy javasoljon intézkedéseket az európai bortermelési 
  

1 COM(2006)0319.
2 COM(2006)0319.
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technikák, értékesítési módszerek és címkézés modernizálására, valamint a fogyasztói 
igény növelésére;

8. mély meggyőződése, hogy külön támogatást kellene azon területek és régiók 
rendelkezésére bocsátani, amelyeket termelési képességeiket érintő bizonyos hátrányok 
sújtanak;

9. javasolja, hogy a reformot fokozatosan vezessék be, rendelkezve átmeneti időszakokról 
és a reformnak az európai régiók gazdasági és társadalmi helyzetére gyakorolt 
hatásainak folyamatos értékeléséről;

10. kéri a Bizottságot, hogy a közös piacszervezés reformjára irányuló javaslatában vegye 
figyelembe, hogy a borágazat része a vidékfejlesztési stratégiának, mivel hozzájárul a 
régiók fenntartható fejlődéséhez, és a borágazat révén létrejövő állások többsége vidéki 
területekhez köthető.
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