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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, właściwej 
dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. odnotowuje, że na wielu obszarach produkcja wina chroni dziedzictwo kulturowe i 
krajobraz i jest przesiąknięta tradycjami lokalnymi; jest przekonany, że przy 
dostosowywaniu przepisów rządzących sektorem wina UE musi poważnie wziąć pod 
uwagę rosnące wyludnienie, stanowiące wyzwanie dla zaspokajania podstawowych 
potrzeb bytowych w wielu regionach Europy;

2. podkreśla, że trudności występujące w sektorze wina, takie jak nadprodukcja, znaczny 
spadek konsumpcji wina w UE (szczególnie win stołowych), rosnący przywóz wina z 
krajów trzecich, wzrost zapasów wina przekraczających roczną produkcję i mających 
małe szanse na zbycie, wywierają parcie w dół na ceny i dochody producentów;

3. zauważa, że te rosnące wyzwania i negatywne tendencje dotyczące równowagi podaży i 
popytu w sektorze wina pociągają za sobą konieczność lepszych przepisów 
regulujących ten sektor, tak aby uczynić go trwałym i konkurencyjnym przy 
zachowaniu w nim specjalnych mechanizmów wspólnej organizacji rynku;

4. uważa, że wszelkie reformy muszą odpowiednio uwzględniać fakt, że sektor wina 
stanowi podstawowe źródło zatrudnienia i dobrobytu w całym szeregu europejskich 
regionów i że jakość europejskiej produkcji wina znajduje się na najwyższym 
światowym poziomie; uważa, że wszelkie reformy muszą koncentrować się na sposobie 
utrzymania dominującej pozycji europejskich producentów wina; uważa ponadto, że 
należy za wszelką cenę unikać podejmowania kroków prowadzących do sprowadzenia 
wspólnej polityki rolnej na szczebel krajowy przy wykorzystaniu puli środków 
krajowych, tak jak to określono w komunikacie Komisji z dnia 22 czerwca 20061;

5. podkreśla konieczność utrzymania budżetu wspólnotowego i niedokonywania 
przesunięć środków z pierwszego do drugiego filara wspólnej polityki rolnej, 
dotyczącego rozwoju obszarów wiejskich;

6. uważa, że system karczowania winorośli omawiany przez Komisję w komunikacie z 
dnia 22 czerwca 2006 r.2 poważnie zaszkodziłby sytuacji gospodarczej i społecznej w 
regionach europejskich i nie jest zgodny z celem spójności gospodarczej i społecznej 
przedstawionym w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską; wskazuje, że 
Wspólnota postawiła przed sobą zadanie prowadzenia „działań służących wzmocnieniu 
jej spójności gospodarczej i społecznej” (art. 158 ust. 1 Traktatu WE), ze szczególnym 
podkreśleniem „zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów 
oraz zacofania regionów lub wysp najmniej uprzywilejowanych, w tym obszarów 
wiejskich” (art. 158 ust. 2 Traktatu WE);
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7. wzywa Komisję do zaproponowania środków na rzecz unowocześnienia europejskiej 
produkcji wina w zakresie technologii, metod marketingowych i etykietowania oraz 
poprawy popytu ze strony konsumentów;

8. jest głęboko przekonany, że obszarom i regionom borykającym się z pewnymi 
utrudnieniami mającymi wpływ na ich zdolności produkcyjne należy udzielić specjalnej 
pomocy;

9. proponuje, aby wszelkie reformy wprowadzane były stopniowo, z uwzględnieniem 
okresów przejściowych oraz ciągłej oceny skutków tych reform dla sytuacji 
gospodarczej i społecznej regionów europejskich;

10. zwraca się do Komisji o uwzględnienie we wniosku w sprawie reformy wspólnej 
organizacji rynku faktu, że sektor wina stanowi część strategii rozwoju obszarów 
wiejskich, ponieważ przyczynia się on do trwałego rozwoju regionów, a większość miejsc 
pracy tworzonych w sektorze wina znajduje się na obszarach wiejskich.
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