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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. stelt vast dat in veel gebieden het cultureel erfgoed en het landschap dankzij de 
wijnproductie, die doortrokken is van lokale tradities, in stand worden gehouden; is van 
mening dat de EU bij de aanpassing van de verordening inzake de wijnsector ernstig 
rekening moet houden met de toenemende ontvolking die de leefbaarheid van veel 
Europese regio's onder druk zet; 

2. wijst erop dat de moeilijkheden waarmee de wijnsector te kampen heeft, zoals 
overproductie, een aanzienlijke daling van het wijnverbruik in de EU (met name van 
tafelwijn), een toenemende invoer van wijn uit derde landen en stijgende wijnvoorraden 
die groter zijn dan de productie van één jaar en weinig kans maken om te worden 
weggewerkt, een neerwaartse druk uitoefenen op de prijzen en de inkomens van de 
producenten;

3. merkt op dat deze toenemende moeilijkheden en negatieve ontwikkelingen in het 
evenwicht tussen vraag en aanbod in de wijnsector een verbetering van de regelgeving 
voor de sector noodzakelijk maken om deze duurzaam en concurrerend te maken, met
handhaving van specifieke instrumenten van de gemeenschappelijke marktordening;

4. is van mening dat bij elke hervorming terdege in aanmerking moet worden genomen dat 
de wijnsector in een aantal Europese regio's de voornaamste bron van werkgelegenheid en 
welvaart is en dat de kwaliteit van de Europese wijnproductie toonaangevend in de wereld 
is; is van mening dat elke hervorming erop gericht moet zijn hoe de dominante positie van 
de Europese wijnproducenten in stand kan worden gehouden; is voorts van mening dat 
stappen in de richting van renationalisering van het GLB door middel van nationale 
budgetten, zoals de Commissie in haar mededeling van 22 juni 20061 overweegt, tegen
elke prijs moeten worden voorkomen;

5. onderstreept dat de Gemeenschapsbegroting moet worden gehandhaafd en dat er geen 
middelen van de eerste pijler moeten worden overgeheveld naar de tweede pijler van het 
GLB, die de plattelandsontwikkeling betreft;

6. is van mening dat een rooiregeling, zoals de Commissie in haar mededeling van 22 juni 
20062 aan de orde stelt, de sociaal-economische situatie in de Europese regio's ernstig zou 
schaden en niet aansluit bij de in het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap vermelde doelstelling van economische en sociale samenhang; wijst erop 
dat de Gemeenschap zichzelf tot taak heeft gesteld haar "optreden gericht op de 
versterking van de economische en sociale samenhang" te vervolgen (artikel 158, eerste 
alinea van het EG-Verdrag), met een bijzonder oogmerk op verkleining van "de 
verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van de onderscheiden regio's en de achterstand 
van de minst begunstigde regio's of eilanden, met inbegrip van de plattelandsgebieden" 
(artikel 158, tweede alinea van het EG-Verdrag);
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7. verzoekt de Commissie maatregelen voor te stellen om de Europese 
wijnproductietechnieken, marketingmethoden en etikettering te moderniseren en de 
consumentenvraag te stimuleren;

8. is zeer sterk van mening dat er speciale steun beschikbaar dient te worden gesteld voor 
gebieden en regio's die te kampen hebben met bepaalde handicaps die van invloed zijn op 
hun productievermogen;

9. stelt voor een eventuele hervorming geleidelijk uit te voeren, waarbij wordt voorzien in 
overgangsperioden en een continue evaluatie van de gevolgen van de hervorming voor de 
sociaal-economische situatie in de Europese regio's;

10. verzoekt de Commissie er in haar voorstel voor een hervorming van de 
gemeenschappelijke marktordening rekening mee te houden dat de wijnsector deel 
uitmaakt van de strategie voor de plattelandsontwikkeling, omdat deze sector bijdraagt tot 
de duurzame ontwikkeling van de regio's en de meeste activiteiten die de wijnsector met 
zich meebrengt, in plattelandsgebieden plaatsvinden.


