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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Assinala que, em muitas regiões, a produção vitivinícola preserva o património cultural 
e a paisagem e está imbuída das tradições locais; entende que importa que, no contexto 
da adaptação do regulamento aplicável ao sector vitivinícola, a UE tenha seriamente em 
conta o crescente despovoamento, que compromete a subsistência em inúmeras regiões 
europeias.

2. Salienta que as dificuldades enfrentadas pelo sector vitivinícola, designadamente a 
produção excessiva, a importante baixa do consumo de vinho na UE (especialmente dos 
vinhos de mesa), o aumento da importação de vinhos em proveniência de países 
terceiros e o aumento das existências de vinho, que excedem a produção de um ano e 
com reduzidas possibilidades de escoamento, exercem uma pressão no sentido da baixa 
dos preços e dos rendimentos dos produtores.

3. Assinala que estes desafios crescentes e tendências negativas no tocante ao equilíbrio 
entre a oferta e a procura no sector vitivinícola tornam necessária a melhoria da 
regulamentação aplicável ao sector no sentido de o tornar sustentável e competitivo,  
conservando, simultaneamente, mecanismos específicos à organização comum de 
mercado. 

4. Considera que cumpre que toda e qualquer reforma tenha devidamente em conta o facto 
de o sector vitivinícola constituir a principal fonte de emprego e prosperidade numa 
série de regiões europeias, e que a qualidade da produção vitivinícola europeia ocupa 
uma posição de primeiro plano a nível mundial; entende que cumpre que toda e 
qualquer reforma incida nas modalidades de manutenção da posição dominante dos 
produtores europeus; entende, por outro lado, que toda e qualquer medida no sentido da 
renacionalização da PAC mediante envelopes nacionais, como proposta pela Comissão 
na sua Comunicação de 22 de Junho de 20061, deveria ser evitada a todo o custo.

5. Salienta que importa manter o orçamento comunitário e não transferir fundos do 
primeiro para o segundo pilar da PAC, que diz respeito ao desenvolvimento rural.

6. Considera que um regime de colocação em repouso, como o discutido no âmbito da 
Comunicação da Comissão de 22 de Junho de 20062, prejudicaria gravemente a situação 
económica e social das regiões europeias e não é conforme ao objectivo de coesão 
económica e social consagrado no Tratado que institui a Comunidade Europeia; salienta 
que a Comunidade se fixou como objectivo a missão de prosseguir "a sua acção no 
sentido de reforçar a sua coesão económica e social" (artigo 158º, nº 1, do Tratado CE), 
sendo dada especial ênfase à redução da "disparidade entre os níveis de 
desenvolvimento das diversas regiões e o atraso das regiões e das ilhas menos 
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favorecidas, incluindo as zonas rurais" (artigo 158º, nº 2, do Tratado CE).

7. Exorta a Comissão a propor medidas de modernização das técnicas de produção 
vitivinícola, dos métodos de 'marketing' e rotulagem, bem como de melhoria da procura 
por parte dos consumidores.

8. Manifesta a sua firme convicção de que conviria colocar uma ajuda específica à
disposição das regiões gravemente atingidas por certas desvantagens que afectam as 
respectivas capacidades de produção.

9. Propõe que toda e qualquer reforma seja implementada progressivamente, que sejam 
previstos períodos transitórios, bem como uma avaliação contínua dos efeitos da 
reforma na situação económica e social das regiões europeias.

10. Solicita à Comissão que, na sua proposta de reforma da organização comum do 
mercado, tenha em conta o facto de o sector vitivinícola constituir parte integrante da 
estratégia de desenvolvimento rural, uma vez que contribui para o desenvolvimento 
sustentável das regiões e que a maioria dos postos de trabalho gerados pelo sector 
vitivinícola se situa em regiões rurais.


