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EHDOTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. on tyytyväinen yhteispäätösmenettelyn laajentamiseen siten, että se koskee yhteistä 
maatalouspolitiikkaa (YMP);

2. katsoo, että tavallisen lainsäätämisjärjestyksen eli yhteispäätösten käyttöönotto YMP:n 
alalla parantaa Euroopan unionin demokraattista valvontaa, kun Euroopan parlamentti, 
joka edustaa unionin kansalaisia, osallistuu lainsäädäntöön tasapuolisesti jäsenvaltioita 
edustavan neuvoston kanssa; 

3. pahoittelee, että YMP:n tavoitteita (EY:n perustamissopimuksen 33 ja 34 artikla) ei 
muutettu Lissabonin sopimuksella ja että tavoitteet pysyvät identtisinä niiden kanssa, jotka 
alun perin asetettiin YMP:n käynnistyessä; katsoo, että maataloutta koskevia määräyksiä 
on päivitettävä nykytilanteen (toisen pilarin käyttöönotto, maaseudun kehittäminen, laatu, 
eläintensuojelu ja ympäristö) huomioon ottamiseksi;

4. painottaa, että parlamentin on varmistettava, että YMP:n tavoitteisiin pyrkimiseksi 
tarvittavat määräykset vahvistetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävissä säädöksissä 
eikä niitä jätetä säädöksiin, jotka neuvosto voi hyväksyä yksin tai jotka komissio voi 
hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettuja ja täytäntöönpanosäädöksiä koskevien 
toimivaltuuksiensa puitteissa;

5. korostaa, että kaikki nykyinen EY:n perustamissopimuksen 36 ja 37 artiklan nojalla 
hyväksytty neuvoston lainsäädäntö kuuluu tulevaisuudessa uuden 37 artiklan 2 kohdan eli 
yhteispäätösten piiriin; tämä koskee erityisesti maatalouden alan neljää tärkeintä laaja-
alaista säädöstä (yhteinen markkinajärjestely, asetus suorista tuista, maaseudun 
kehittämisasetus ja YMP:n rahoitus); lisäksi laatua, luonnonmukaista viljelyä ja 
myynninedistämistä koskeva lainsäädäntö kuuluu myös 37 artiklan 2 kohdan 
soveltamisalaan;

6. katsoo, että 37 artiklan 3 kohta ei itsessään sisällä itsenäistä toimivaltaa; korostaa, että 
37 artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytty yhteispäätösmenettelyyn kuuluva säädös on 
välttämätön sen sääntelemiseksi, voiko neuvosto käyttää, ja miten, toimivaltuuksiaan 
37 artiklan 3 kohdan nojalla;

7. pahoittelee, että neuvosto voi nyt ryhtyä 37 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin, jotka ennen kuuluivat kuulemismenettelyn piiriin, yksin kuulematta 
parlamenttia;

8. on sitä mieltä, että mitään nykyisistä neuvoston säädöksistä ei olisi voitu hyväksyä 
37 artiklan 3 kohdan pohjalta, ja katsoo siksi kyseisen kohdan soveltamisalan ja 
mahdollisen soveltamisen olevan pelkästään teoreettisia;

9. toteaa, että EY:n perustamissopimuksen 202 artiklan pohjalta hyväksytyt 
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komiteamenettelyt kumotaan; korostaa keskeistä roolia, joka parlamentilla on 
249 c artiklan osalta uusien komitologiapuitteiden luomisessa (se voi esimerkiksi 
hyväksyä säädöksiä tavallisen lainsäätämisjärjestelyn mukaisesti), erityisesti mitä tulee 
komiteoiden rooliin maatalouden alalla;

10. korostaa tarvetta vahvistaa suhteita kansallisiin parlamentteihin ja käynnistää 
intensiivisempi ja säännöllisempi vuoropuhelu niiden kanssa, ottaen huomioon, että 
Lissabonin sopimuksen 3 b artiklan 3 kohdassa otettiin käyttöön kansallisten 
parlamenttien suorittama toissijaisuusvalvonta. 
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