
 

 

P7_TA(2013)0494 

Prehodne določbe glede podpore za razvoj podeželja ***I 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 20. novembra 2013 o predlogu 

uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi nekaterih prehodnih določb glede 

podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 

(EKSRP) ter spremembi Uredbe (EU) št. […] [RP] glede sredstev in njihove razdelitve za 

leto 2014, Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. […] [NP], (EU) št. […] [HZU] in 

(EU) št. […] [enotna SUT] v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (COM(2013)0226 – C7-

0104/2013 – 2013/0117(COD)) 

 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0226), 

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 

podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0104/2013), 

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. septembra 

20131, 

– ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 28. oktobra 2013, da bo odobril 

stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske 

unije, 

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja in mnenja Odbora za 

proračun (A7-0326/2013),  

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju; 

2. upošteva izjavo Komisije, priloženo k tej resoluciji, 

3. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 

bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom; 

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 

                                                 
1  Še ni objavljeno v Uradnem listu. 



 

 

P7_TC1-COD(2013)0117 

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 20. novembra 2013 z 

namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2013 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi 

nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega 

sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi 

Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 

1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 

končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) št. 1310/2013.) 



 

 

PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI 

 

IZJAVA KOMISIJE 

 O RAZVOJU PODEŽELJA 

 

Komisija izjavlja, da bo konstruktivno sodelovala z državami članicami pri pripravi in odobritvi 

novih programov za razvoj podeželja, da bi zagotovili gladek prehod na novo programsko 

obdobje tudi pri ukrepih, ki niso vključeni v člen 1 prehodne uredbe. 

 

Komisija spodbuja države članice, ki bodo izkoristile možnost iz člena 1 prehodne uredbe, da 

prevzamejo nove pravne obveznosti za dejavnosti namakanja, naj to storijo pod pogoji za take 

dejavnosti iz člena 46(3) nove uredbe za razvoj podeželja za programsko obdobje 2014–2020. 

 

 


