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ETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tervitab kaasotsustamismenetluse laiendamist, et hõlmata ühine põllumajanduspoliitika 
(ÜPP);

2. usub, et tavalise õigusloomemenetluse, st kaasotsustamismenetluse ÜPPi valdkonnas 
juurutamine parandab Euroopa Liidu demokraatlikku vastutust, kui Euroopa Parlament, 
kes esindab liidu kodanikke, osaleb kaasotsustamismenetluses võrdsetel alusel 
nõukoguga, kes esindab liikmeriike; 

3. avaldab kahetsust, et Lissaboni lepinguga ei muudetud ÜPPi eesmärke (EÜ 
asutamislepingu artiklid 33 ja 34) ja et need eesmärgid jäävad samaks ÜPPi alguses välja 
pakutud eesmärkidega; tunneb, et sätteid põllumajanduse kohta tuleks uuendada 
hetkeolukorda arvesse võttes (teise samba juurutamine, maaelu areng, kvaliteet, loomade 
heaolu ja keskkond);

4. rõhutab, et parlament peab tagama, et ÜPPi eesmärkide saavutamiseks vajalikud sätted 
määratletakse õigusaktides ja nad ei jääks õigusaktidesse, mille võtab vastu ainult 
nõukogu või komisjon talle delegeeritud aktide ja rakendusaktide puhul antud volituste 
raames;

5. rõhutab, et kõik praegused nõukogu õigusaktid, mis on vastu võetud EÜ asutamislepingu 
artiklite 36 ja 37 alusel, kuuluvad uue artikli 37 lõike 2, st kaasotsustamismenetluse 
rakendusalasse; sellega on eriti tegemist põllumajandusvaldkonna nelja peamise 
horisontaalse teksti (ühine turukorraldus, määrus otsetoetuste kohta, määrus maaelu 
arengu kohta ja ÜPPi finantseerimine) puhul; lisaks sellele jäävad õigusaktid kvaliteedi, 
mahepõllumajandusliku tootmise ja edendamise kohta samuti artikli 37 lõike 2 
reguleerimisalasse;

6. usub, et artikli 37 lõige 3 ei sisalda iseseisvaid volitusi; rõhutab, et 
kaasotsustamismenetluse akt, mis on vastu võetud artikli 37 lõike 2 alusel, on vajalik, et 
sätestada, millal ja kuidas võib nõukogu kasutada talle artikli 37 lõike 3 alusel antavaid 
õigusi;

7. avaldab kahetsust, et meetmeid, millele on viidatud artikli 37 lõikes 3 ja mis kuulusid 
varem kaasotsustamismenetluse alla, võib nüüd võtta nõukogu üksi ilma parlamendiga 
konsulteerimata;

8. on arvamusel, et ühtegi praegust nõukogu akti ei oleks saanud vastu võtta artikli 37 lõike 
3 alusel ja seega peab selle lõike reguleerimisala ja võimalikku rakendamist 
mitteeksisteerivaks;

9. märgib, et komiteemenetluse protseduurid, mis on vastu võetud EÜ asutamislepingu 
artikli 202 alusel, tunnistatakse kehtetuks; rõhutab parlamendi olulist rolli uue 
komiteemenetluse raamistiku formuleerimisel, võttes arvesse artiklit 249C (nt õigusaktide 
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vastuvõtmisel vastavalt seadusandlikule tavamenetlusele), eriti seoses komisjonide rolliga 
põllumajanduse valdkonnas;

10. rõhutab vajadust tugevdada sidemeid ja seada sisse tihedam ja regulaarsem dialoog 
riiklike parlamentidega, arvestades, et Lissaboni lepinguga on artikli 3B lõikes 3 sisse 
viidud riikide parlamentide poolt teostatav subsidiaarsuse kontroll. 
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