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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad daugelyje regionų vyno gamyba saugo kultūros paveldą ir kraštovaizdį ir 
yra prisodrinta vietos tradicijų; mano, kad ES, siekdama reglamentuoti vyno sektorių, 
turėtų rimtai atsižvelgti į tai, kad vis labiau mažėja gyventojų skaičius, nes tai kelia 
pavojų daugelio Europos regionų išlikimui.

2. nurodo, kad sunkumai, kuriuos patiria vyno sektorius, pvz., gamybos perprodukcija, 
vyno (ypač stalo vyno) vartojimo ES mažėjimas, didėjantis vyno importas iš trečiųjų 
šalių, išaugusios vyno atsargos, kurios viršija vienerių metų gamybos kiekį ir turi mažai 
galimybių būti panaudotos, daro didelį spaudimą kainoms ir gamintojų pajamoms.

3. pažymi, kad šie ir kiti sunkumai ir neigiamos tendencijos nustatant pusiausvyrą tarp 
pasiūlos ir paklausos vyno sektoriuje nurodo būtinybę tobulinti sektoriaus 
reglamentavimą didinant jo darnumą ir konkurencingumą ir išlaikant bendrą vyno 
rinkos organizavimą.

4. mano, kad vykdant bet kokią reformą turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į tai, kad nuo 
vyno sektoriaus labiausiai priklauso užimtumas ir gerovė daugelyje Europos regionų, ir 
į tai, kad Europos vyno kokybė yra geriausia pasaulyje; mano, kad reforma turėtų skirti 
daugiau dėmesio tam, kad būtų išsaugota vyraujanti Europos vyno gamintojų padėtis;
taip pat mano, kad visomis priemonėmis turėtų būti siekiama išvengti tolesnių žingsnių 
nacionalizuojant BŽŪP numatytų nacionalinių paketų pavidalu, kaip tai numatyta 
2006 m. birželio 22 d. Komisijos komunikate1.

5. nurodo poreikį išlaikyti Bendrijos biudžetą ir nepervesti lėšų iš pirmojo BŽŪP ramsčio į 
antrąjį, kuris susijęs su kaimo plėtra.

6. mano, kad, kaip nurodoma 2006 m. birželio 22 d. Komisijos komunikate2, vynuogynų 
plotų mažinimas labai pakenktų ekonominei ir socialinei padėčiai Europos regionuose ir 
prieštarautų ekonominės ir socialinės sanglaudos tikslui, kaip tai numatyta Europos 
Bendrijų steigimo sutartyje; nurodo, kad Bendrijos tikslas yra vykdyti „veiklą, 
padedančią stiprinti jos ekonominę ir socialinę sanglaudą“ (EB sutarties 158 straipsnio 1 
dalis), ypač pabrėžiant būtinybę „mažinti regionų plėtros lygio skirtumus ir 
nepalankiausias sąlygas turinčių regionų arba salų, įskaitant kaimo vietoves, atsilikimą“
(EB sutarties 158 straipsnio 2 dalis).

7. ragina Komisiją siūlyti priemones modernizuoti Europos vyno gamybos technologijas, 
rinkodaros būdus ir ženklinimą ir tobulinti vartotojų paklausą.

8. tvirtai tiki, kad toms sritims ir regionams, kurių padėtį riboja nepalankūs veiksniai, 
turintys įtakos jų gamybos pajėgumui, turėtų būti numatytos ypatingos pagalbos 

  
1 COM(2006)0319.
2 COM(2006)0319.



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

LT

priemonės.

9. siūlo bet kokią reformą įgyvendinti palaipsniui, nustatant pereinamuosius laikotarpius, 
taip pat atliekant nuolatinį reformos poveikio ekonominei ir socialinei padėčiai Europos 
regionuose vertinimą.

10. prašo Komisijos savo pasiūlyme dėl bendro rinkos organizavimo reformos atsižvelgti į
tai, kad vyno sektorius yra kaimo plėtros strategijos dalis, užtikrinanti darnų regionų 
vystymąsi, o dauguma vyno sektoriuje sukuriamų darbo vietų yra kaimo vietovėse.


