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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzīmē, ka daudzos apgabalos vīna ražošana saglabā kultūras mantojumu un ainavu, kā 
arī iemieso vietējās tradīcijas; uzskata, ka Eiropas Savienībai, pielāgojot regulu par vīna 
nozari, ir nopietni jāņem vērā aizvien pieaugošā apdzīvotības sarukšana, kas daudzos 
Eiropas reģionos rada iztikas problēmas; 

2. norāda, ka uz cenām un ražotāju ienākumiem lejupejošu spiedienu rada vīna nozarē 
vērojamās problēmas, piemēram, pārprodukcija, nozīmīgs vīnu (it īpaši galda vīnu) 
patēriņa kritums Eiropas Savienībā, pieaugošs vīna imports no trešām valstīm, tādu vīna 
krājumu palielināšanās, kuri pārsniedz viena gada produkciju un no kuriem atbrīvoties ir 
maz izredžu;

3. atzīmē, ka šis problēmu skaita pieaugums, kā arī piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvara 
negatīvās tendences vīna nozarē liek uzlabot šai nozarei piemērojamos noteikumus tā, 
lai padarītu to ilgtspējīgu un konkurētspējīgu, vienlaikus saglabājot tai īpašos tirgus 
kopīgās organizācijas mehānismus;

4. uzskata, ka jebkurā reformā ir pienācīgi jāņem vērā, ka vīna nozare ir galvenais 
nodarbinātības un labklājības avots daudzos Eiropas reģionos un ka Eiropas vīnu 
produkcijas kvalitāte ir viena no labākajām pasaulē; uzskata, ka jebkurā reformā 
galvenā uzmanība jāpievērš tam, kā saglabāt Eiropas vīna ražotāju dominējošo stāvokli; 
turklāt uzskata, ka nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut mēģinājumus atkārtoti nacionalizēt 
KLP, sadalot finansējumu pa valstīm, kā apsvērts Komisijas 2006. gada 22. jūnija 
paziņojumā1;

5. uzsver, ka jāsaglabā Kopienas budžets un nedrīkst pārvietot līdzekļus no KLP pirmā 
pīlāra uz otro pīlāru, kurš attiecas uz lauku attīstību;

6. uzskata, ka izciršanas režīms, ko Komisija iztirzājusi savā 2006. gada 22. jūnija 
paziņojumā2, varētu nopietni kaitēt ekonomikas un sociālajai situācijai Eiropas reģionos 
un ka tā neatbilst ekonomiskās un sociālās kohēzijas mērķim, kurš noteikts Eiropas 
Kopienas dibināšanas līgumā; norāda, ka Kopiena sev ir izvirzījusi uzdevumu veikt 
„darbības, kas stiprina tās ekonomisku un sociālu kohēziju” (EK līguma 158. panta 
pirmā daļa), īpaši uzsverot „mazināt būtiskas dažādu reģionu attīstības līmeņa atšķirības 
un mazāk attīstīto reģionu vai salu, tostarp lauku apvidu, atpalicību” (EK līguma 
158. panta otrā daļa);

7. aicina Komisiju izstrādāt priekšlikumu pasākumiem, kuru mērķis ir modernizēt Eiropas 
vīna ražošanas paņēmienus, tirdzniecības metodes un marķēšanu, kā arī palielināt 
patērētāju pieprasījumu;

  
1 COM(2006)319
2 COM(2006)319
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8. ir stingri pārliecināts, ka īpašs atbalsts jāpiešķir apgabaliem un reģioniem, kas cieš 
atsevišķu tādu apgrūtinājumu dēļ, kuri ietekmē šo apgabalu un reģionu ražošanas spējas;

9. ierosina, ka jebkura reforma ir jāīsteno pakāpeniski, pieņemot pārejas laika noteikumus 
un pastāvīgi novērtējot reformas ietekmi uz Eiropas reģionu ekonomikas un sociālo 
stāvokli;

10. aicina Komisiju savā priekšlikumā par tirgus kopīgo organizāciju ņemt vērā, ka vīna 
nozare ir daļa no lauku attīstības stratēģijas, jo tā veicina reģionu ilgtspējīgu attīstību, un 
ka lielākā daļa vīna nozares radīto darba vietu atrodas lauku apvidos.


