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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens 
utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet noterar att i många områden för vinodlingen vidare ett kulturarv och 
bevarar landskapet och den är nära förbunden med lokala traditioner. 
Europaparlamentet anser att man vid översynen av den lagstiftning som reglerar 
vinsektorn måste ta omfattande hänsyn till den ökande avfolkning som hotar 
överlevnaden i många europeiska regioner.

2. Europaparlamentet påpekar att de svårigheter som vinsektorn står inför, såsom 
överproduktion, en kraftigt minskande vinkonsumtion inom EU (särskilt av bordsviner), 
en ökad import från tredje land, ett ökande lager av viner som överstiger en årsproduktion
och som är svåra att avyttra, pressar priserna nedåt och minskar producenternas 
inkomster.

3. Europaparlamentet noterar att de allt större utmaningarna och de negativa tendenserna i 
balansen mellan tillgång och efterfrågan i vinsektorn kräver förbättringar av 
lagstiftningen för sektorn så att denna kan bli hållbar och konkurrenskraftig, samtidigt 
som den behåller de särskilda mekanismerna för den gemensamma organisationen av 
marknaden.

4. Europaparlamentet anser att man vid alla reformer måste ta hänsyn till att vinsektorn är 
den huvudsakliga källan till sysselsättning och välstånd i ett antal europeiska regioner 
och att den europeiska vinproduktionen är världsledande. Europaparlamentet tror vidare 
att reformerna måste inriktas på hur man skall kunna upprätthålla de europeiska 
vinproducenternas dominerande ställning och att man till varje pris måste undvika att 
åternationalisera den gemensamma jordbrukspolitiken genom nationella anslag, vilket tas 
under övervägande i kommissionens meddelande av den 22 juni 20061.

5. Europaparlament betonar behovet av att behålla gemenskapens budget och inte överföra 
medel från den första till den andra pelaren i den gemensamma jordbrukspolitiken, som 
gäller landsbygdsutveckling.

6. Europaparlamentet anser att det system för nedläggning genom uppryckning av 
vinstockar som övervägs av kommissionen i dess meddelande av den 22 juni 20062

allvarligt skulle skada den ekonomiska och sociala sammanhållningen i de europeiska 
regionerna och att detta inte överensstämmer med det mål för den ekonomiska och 
sociala sammanhållningen som anges i Fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen. Europaparlamentet påpekar att gemenskapen har gett sig själv 
till uppgift att ”fullfölja sin verksamhet för att stärka sin ekonomiska och sociala 
sammanhållning” (artikel 158.1 i EG-fördraget), med särskild betoning på att ”minska 
skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de 
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minst gynnade regionerna eller öarna, inbegripet landsbygdsområdena” (artikel 158.2 i 
EG-fördraget).

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå åtgärder för att modernisera 
tekniken inom den europeiska vinproduktionen, marknadsföringsmetoderna och 
märkningen samt öka konsumenternas efterfrågan.

8. Europaparlamentet anser att ett särskilt stöd skall inrättas till områden och regioner som 
kämpar med vissa handikapp som påverkar deras produktionskapacitet.

9. Europaparlamentet föreslår att alla reformer skall införas successivt, med 
övergångsbestämmelser och med en kontinuerlig utvärdering av hur reformerna 
påverkar den ekonomiska och sociala sammanhållningen i de europeiska regionerna.

10. Europaparlamentet ber kommissionen att vid reformeringen av den gemensamma 
organisationen av marknaden ta hänsyn till att vinsektorn är en del av strategin för 
landsbygdsutvecklingen, eftersom den bidrar till en hållbar utveckling av regionerna
och de flesta sysselsättningstillfällen som erbjuds inom vinsektorn återfinns i 
landsbygdsområdena.


