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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. poznamenáva, že výroba vína prispieva v mnohých oblastiach k zachovaniu kultúrneho 
dedičstva a krajiny a spájajú sa s ňou miestne tradície; je presvedčený, že EÚ by mala 
pri úprave nariadenia upravujúceho vinársky sektor vážne vziať do úvahy rastúce 
vyľudňovanie, ktoré sa stáva výzvou pre zabezpečenie živobytia v mnohých európskych 
regiónoch;

2. poukazuje na to, že problémy, ktorým čelí vinársky sektor, napr. nadvýroba, výrazne 
klesajúca spotreba vína v EÚ (najmä stolových vín), stúpajúci dovoz vín z tretích krajín, 
zväčšujúce sa zásoby vína, ktoré prevyšujú ročnú produkciu a je pri nich malá nádej, že 
pôjdu na odbyt, spôsobujú tlak na zníženie ceny a príjmov výrobcov;

3. berie na vedomie, že v dôsledku týchto narastajúcich výziev a negatívnych trendov v 
bilancii ponuky a dopytu vo vinárskom sektore je nevyhnutné zlepšiť nariadenia 
vzťahujúce sa na tento sektor tak, aby sa stal trvalo udržateľným a 
konkurencieschopným a zároveň aby sa v ňom zachovali tie mechanizmy organizácie 
spoločného trhu, ktoré sú preň osobitné;

4. domnieva sa, že každá reforma musí vziať do úvahy skutočnosť, že vinársky sektor je 
hlavným zdrojom zamestnanosti a prosperity v mnohých európskych regiónoch a že 
kvalita európskej výroby vína má svetové prvenstvo; je presvedčený, že pri každej 
reforme musí ísť o to, ako možno udržať dominantné postavenie európskych výrobcov 
vína; okrem toho je presvedčený, že za každú cenu by sa malo zabrániť všetkým 
krokom zameraným na opätovné prevedenie SPP na národnú úroveň prostredníctvom 
vnútroštátnych finančných balíkov, ako sa uvažuje v oznámení Komisie z 22. júna 
20061;

5. zdôrazňuje, že je potrebné zachovať rozpočet Spoločenstva a nepresúvať rozpočtové 
prostriedky z prvého piliera do druhého piliera SPP, ktorý sa týka rozvoja vidieka;

6. domnieva sa, že režim vyklčovania, ktorým sa Komisia zaoberá vo svojom oznámení z 
22. júna 20062, by vážne poškodil hospodársku a sociálnu situáciu v európskych 
regiónoch a nebol by v súlade s cieľom hospodárskej a sociálnej súdržnosti, ktorý 
uvádza Zmluva o založení Európskeho spoločenstva; poukazuje na to, že Spoločenstvo 
si stanovilo úlohu vykonávať „činnosti vedúce k posilneniu hospodárskej a sociálnej 
súdržnosti“ (článok 158 ods. 1 Zmluvy o ES) s osobitným dôrazom na „znižovanie 
rozdielov medzi úrovňami rozvoja v jednotlivých regiónoch a zaostalosti v najviac 
znevýhodnených regiónoch alebo ostrovoch vrátane vidieckych oblastí“ (článok 158 
ods. 2 Zmluvy o ES);

  
1 KOM(2006)0319
2 KOM(2006)0319



PA\642467SK.doc PE 382.343v01-004/4PA\642467SK.doc

SK

7. vyzýva Komisiu, aby navrhla opatrenia na modernizáciu výrobných technológií, 
marketingových metód a označovania európskeho vína a na zvýšenie spotrebiteľského 
dopytu;

8. je presvedčený, že by sa mala poskytnúť osobitná pomoc oblastiam a regiónom 
postihnutým určitým znevýhodnením, ktoré ovplyvňuje ich výrobné možnosti;

9. navrhuje, aby sa každá reforma uskutočňovala postupne a aby sa ustanovili prechodné 
obdobia aj priebežné hodnotenia vplyvu reformy na hospodársku a sociálnu situáciu 
európskych regiónov;

10. žiada Komisiu, aby vo svojom návrhu reformy organizácie spoločného trhu zohľadnila 
skutočnosť, že vinársky sektor je časťou stratégie rozvoja vidieka, pretože prispieva k 
trvalo udržateľnému rozvoju regiónov a väčšina pracovných miest vytvorených vo 
vinárskom sektore je vo vidieckych oblastiach.


