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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja, kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da pridelava vina na številnih območjih ohranja kulturno dediščino in krajino 
ter je prežeta z lokalno tradicijo; meni, da mora EU pri prilagajanju ureditve vinskega 
sektorja resno upoštevati vedno večje upadanje prebivalstva, ki vpliva na preživetje v 
številnih evropskih regijah;

2. poudarja, da težave s katerimi se sooča vinogradniški sektor, kot so čezmerna 
proizvodnja, znaten upad porabe vina v EU (še posebej namiznih vin), rast uvoza vin iz 
tretjih držav, rast zalog vina, ki presegajo letno pridelavo in za katere obstajajo le 
majhne možnosti, da bodo prodane, znižujejo cene in prihodke pridelovalcev;

3. opozarja, da večanje izzivov in negativnih trendov v ravnotežju med ponudbo in 
povpraševanjem v vinskem sektorju zahteva izboljšanje pravil v sektorju, da bo ta postal 
vzdržljiv in konkurenčen, obenem pa ohranil posebne mehanizme organizacije 
skupnega trga;

4. meni, da mora vsaka reforma upoštevati dejstvo, da je vinski sektor glavni vir delovnih 
mest in blaginje v številnih evropskih regijah ter da je kakovost pridelave evropskega 
vina vodilna v svetu; verjame, da se mora vsaka reforma osredotočiti na ohranjanje 
dominantne vloge evropskih pridelovalcev vina; nadalje meni, da se moramo za vsako 
ceno izogniti vsakemu koraku k ponovni nacionalizaciji SKP s pomočjo nacionalnih 
virov, kot je predlagano v sporočilu Komisije z dne 22. junija 20061;

5. poudarja, da je treba proračun Skupnosti ohraniti v zdajšnjih okvirih in ne prenašati 
sredstev iz prvega v drugi steber SKP, ki pokriva razvoj podeželja;

6. meni, da bi program krčenja nasadov, o katerem je razpravljala Komisija v svojem 
sporočilu z dne 22. junija 20062, močno poslabšal gospodarsko in socialno stanje 
evropskih regij ter da ni v skladu s cilji gospodarske in socialne kohezije iz Pogodbe o 
ustanovitvi Evropske skupnosti; poudarja, da si je Skupnost zadala nalogo, da bo 
izvajala ukrepe za dejavnosti, ki vodijo h krepitvi socialne in gospodarske kohezije 
(člen 158(1) pogodbe o ES) s posebnim poudarkom na zmanjševanju neskladja med 
stopnjami razvitosti različnih regij in zaostalost regij ali otokov z najbolj omejenimi 
možnostmi, tudi podeželja (člen 158(2) pogodbe o ES);

7. poziva Komisijo, naj predlaga ukrepe za posodobitev tehnik evropske vinske pridelave, 
metod trženja in označevanja ter zvišanje zahtev potrošnikov;

8. trdno verjame, da je treba zagotoviti posebno pomoč za območja in regije, v katerih 
določene ovire vplivajo na zmožnosti pridelave;

9. predlaga, da mora biti vsaka reforma uvedena postopoma, z določbami za predhodna 
  

1 KOM(2006) 319.
2 KOM(2006) 319.
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obdobja ter stalnim ocenjevanjem učinkov reforme na gospodarsko in socialno stanje 
evropskih regij;

10. naproša Komisijo, naj pri svojem predlogu za reformo organizacije skupnega trga 
upošteva dejstvo, da je vinski sektor del strategije za razvoj podeželja, saj prispeva k 
trajnostnemu razvoju regij in je večina delovnih, ki jih ustvari vinski sektor, na 
podeželju;


