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Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 a. hyväksyy lausumansa sekä 
parlamentin ja neuvoston yhteisen 
lausuman, jotka ovat tämän 
päätöslauselman liitteenä ja jotka 
julkaistaan Euroopan unionin virallisen 
lehden C-sarjassa;

Or. en

Tiedoksi lausumien tekstit:

Euroopan parlamentin lausuma Eurooppa-neuvoston yhteisen maatalouspolitiikan 

lainsäädännöllisiin osiin liittyvästä roolista

Euroopan parlamentti pahoittelee sitä, että Eurooppa-neuvosto teki 21 päivänä heinäkuuta 

2020 antamissaan päätelmissä päätöksiä yhteisen maatalouspolitiikan lainsäädännöllisistä 

osista, joista olisi pitänyt päättää tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen perussopimusten 

mukaisesti. Euroopan parlamentti ei pidä tällaisia yksipuolisia ennakkopäätöksiä 

hyväksyttävinä ja katsoo, että niillä puututaan Euroopan parlamentin oikeuksiin neuvoston 

kanssa tasavertaisesti toimivana toisena lainsäätäjänä.

Euroopan parlamentti pahoittelee, että neuvosto ei näin ollen ollut halukas aloittamaan 

mielekkäitä neuvotteluja Euroopan parlamentin kanssa näistä osista sillä perusteella, että 

niistä oli jo päätetty Eurooppa-neuvostossa.

Euroopan parlamentti toteaa erityisesti, että neuvosto ei aloittanut mielekkäitä neuvotteluja 

15 artiklassa säädetyistä tukikattoa ja tuen asteittaista alentamista koskevista säännöksistä 
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eikä 90 artiklassa säädetystä joustovarasta suorien tukien määrärahojen ja maaseuturahaston 

määrärahojen välillä, ja pitää kyseisiä artikloja koskevaa neuvottelutulosta epätyydyttävänä.

Euroopan parlamentti pitää neuvoston toimintatapaa erittäin valitettavana ja katsoo sen 

heikentävän tavallisen lainsäätämisjärjestyksen moitteetonta toimintaa. Siksi Euroopan 

parlamentti edellyttää, että tämä ei toistu missään tulevissa tavallisen lainsäätämisjärjestyksen 

yhteydessä käytävissä neuvotteluissa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteinen lausuma yhteisen maatalouspolitiikan 

yhteiskunnallisista näkökohdista

Euroopan parlamentti ja neuvosto pyytävät komissiota toteuttamaan kahden vuoden kuluttua 

siitä, kun kaikki jäsenvaltiot ovat alkaneet soveltaa sosiaalista ehdollisuutta, tutkimuksen, 

jonka avulla seurataan mekanismin vaikutusta työntekijöiden oloihin ja 

seuraamusjärjestelmän toimintaan, ja esittämään tarvittaessa ehdotuksia YMP:n 

yhteiskunnallisten näkökohtien vahvistamiseksi.

Komissio arvioi vuoteen 2025 mennessä, voidaanko työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta 

annetun asetuksen (EU) N:o 492/2011 7 artiklan 1 kohta sisällyttää liitteeseen XX, ja esittää 

tarvittaessa asiaa koskevia ehdotuksia.


