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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet välkomnar att medbeslutandeförfarandet utvidgas till att omfatta den 
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP).

2. Europaparlamentet anser att EU:s demokratiska ansvarsskyldighet stärks av att det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet, dvs. medbeslutandeförfarandet, införs för den 
gemensamma jordbrukspolitiken, eftersom parlamentet, som företräder EU-medborgarna, 
kommer att delta i lagstiftningen på samma villkor som rådet, som företräder 
medlemsstaterna.

3. Europaparlamentet betonar att det är EU-medborgarnas enda demokratiskt valda 
församling.

4. Europaparlamentet anser att jordbruksbestämmelserna behöver utvidgas för att ta hänsyn 
till den nuvarande situationen, och betonar vidare att livsmedelsproduktionens måste 
fortsätta att ges prioritet med tanke på världens livsmedelsförsörjning, utan att man för 
den skull ignorerar de problem som är kopplade till energiförsörjning och miljöskydd.

5. Europaparlamentet betonar att det måste se till att de bestämmelser som krävs för att 
uppfylla målen för den gemensamma jordbrukspolitiken införs i lagstiftningen och inte i 
akter som ska antas av rådet ensamt, eller av kommissionen inom ramen för dess 
befogenheter i fråga om delegerade akter eller genomförandeåtgärder.

6. Europaparlamentet betonar att all nuvarande lagstiftning som har antagits av rådet på 
grundval av artiklarna 36 och 37 i EG-fördraget kommer att omfattas av den nya 
artikel 37.2, dvs. medbeslutandeförfarandet. Detta gäller särskilt de fyra övergripande 
huvudtexterna på jordbruksområdet (enda förordningen om de gemensamma 
organisationerna av marknaden, förordningen om direktstöd, förordningen om 
landsbygdsutveckling och finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken). 
Dessutom kommer lagstiftningen om kvalitet, ekologiskt jordbruk och marknadsföring 
också att omfattas av artikel 37.2.

7. Europaparlamentet anser inte att artikel 37.3 i sig innebär oberoende befogenheter utan 
betonar att det krävs en medbeslutandeakt som antas på grundval av artikel 37.2 för att 
fastställa om och hur rådet får använda sina befogenheter enligt artikel 37.3.

8. Europaparlamentet begär att rådet inte ensamt ska kunna vidta de åtgärder som anges i 
artikel 37.3 utan att samråda med parlamentet.

9. Europaparlamentet anser att ingen befintlig rådsakt hade kunnat antas på grundval av 
artikel 37.3 och anser därför att punktens räckvidd och eventuella tillämpning inte är giltig 
som övergripande grund för rättsakter.
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10. Europaparlamentet konstaterar att de kommittéförfaranden som har antagits på grundval 
av artikel 202 i EG-fördraget kommer att upphävas, och betonar parlamentets viktiga roll i 
fråga om artikel 249c när det gäller att utforma ett nytt regelverk för kommittéer (dvs. 
genom att anta rättsakter i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet), särskilt för 
kommittéer inom jordbruksområdet. Parlamentet betonar därför behovet av att se till att 
utskottet för jordbruk och landsbygden utveckling är representerat i de interinstitutionella 
förhandlingar som ska utforma det nya regelverket för kommittéer.

11. Europaparlamentet understryker att parlamentets specialinriktade kommittéer på ett 
tillbörligt sätt bör vara delaktiga i de pågående diskussionerna om det framtida 
kommittésystemet enligt Lissabonfördraget för att underlätta en smidig övergång från 
dagens system till de framtida bestämmelserna. Parlamentet anser att den parlamentariska 
kontrollen av delegerade akter och genomförandeåtgärder måste garanteras.

12. Europaparlamentet betonar behovet av att stärka förbindelserna och upprätta en tätare och 
mer regelbunden dialog med nationella parlament, med hänsyn till att dessa enligt 
artikel 3b.3 i Lissabonfördraget ska genomföra kontroller på grundval av 
subsidiaritetsprincipen.

13. Europaparlamentet betonar att Lissabonfördraget kommer att tillämpas på alla 
lagstiftningsförslag som är under behandling då fördraget träder i kraft.
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