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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rozwoju Regionalnego

REGI_PV(2012)1217_1

PROTOKÓŁ
posiedzenia w dniach 17 grudnia 2012 r., w godz. 15.30 – 18.30

oraz 18 grudnia 2012 r., w godz. 9.00 – 12.30
BRUKSELA

Danuta Maria Hübner (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie w poniedziałek 17 grudnia 
2012 r. o godz. 15.40.

1. Przyjęcie porządku dziennego REGI_OJ (2012)1217_1v01-00

Porządek dzienny został przyjęty.

2. Komunikaty przewodniczącej

3. Wymiana poglądów z udziałem:

Andreasa Mavroyiannisa, wiceministra spraw europejskich i urzędującego 
przewodniczącego Rady, na temat podsumowania prac cypryjskiej prezydencji Rady 
Unii Europejskiej.

Minister Andreas Mavroyiannis zabrał głos po raz ostatni przed końcem prezydencji 
cypryjskiej i przedstawił pogłębiony opis ogólnego stanu negocjacji międzyinstytucjonalnych 
dotyczących pakietu w dziedzinie polityki spójności. 

Minister wyraził ogromne zadowolenie z wykonanej pracy i zauważył, że 
najprawdopodobniej w grudniu 2012 r. COREPER zaproponuje wstępne 
międzyinstytucjonalne porozumienie dotyczące rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów (w przypadku pozytywnego zakończenia rozmów trójstronnych). 

Współsprawozdawcy odpowiedzialni za rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów, 
sprawozdawcy odpowiedzialni za inne rozporządzenia dotyczące polityki spójności oraz inni 
posłowie zabrali głos i wyrazili ogólne zadowolenie z pracy wykonanej przez zespół 
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negocjacyjny oraz prezydencję. Wyrazili także nadzieję, że uda się z powodzeniem przyjąć 
politykę spójności podczas prezydencji irlandzkiej w 2013 r. 

Głos zabrali: Andreas Mavroyiannis, Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, 
François Alfonsi, Oldřich Vlasák, Younous Omarjee, Joachim Zeller, Jan Olbrycht, 
Elisabeth Schroedter, Victor Boştinaru, Derek Vaughan, Charalampos Angourakis, 
Georgios Stavrakakis.

4. Wymiana poglądów z udziałem:

Waltera Deffaa, dyrektora generalnego ds. polityki regionalnej i miejskiej w Komisji 
Europejskiej, DG REGIO, na temat nowej struktury i funkcjonowania dyrekcji 
generalnej

Nowo mianowany dyrektor generalny Walter Deffaa przedstawił się członkom komisji REGI 
oraz wyjaśnił nową strukturę i zasady funkcjonowania DG REGIO. 
W. Deffaa podkreślił, że nowa struktura jest bardziej sprawna i zwarta i tym samym pozwoli 
na lepsze funkcjonowanie dyrekcji generalnej. 

Kilku posłów zabrało głos i dało wyraz swoim poglądom dotyczącym priorytetowych 
zagadnień, takich jak funkcjonowanie DG REGIO, jej zakres kompetencji, a także miejski 
wymiar polityki spójności, standardy środowiskowe, poziom przyswajania funduszy oraz 
budowanie potencjału w niektórych państwach członkowskich i in. 

Głos zabrali: Walter Deffaa, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Joachim Zeller, 
Charalampos Angourakis, Victor Boştinaru.

5. Posiedzenie koordynatorów

Nikos Chrysogelos (wiceprzewodniczący) zawiesił posiedzenie o godz. 18.00 i wznowił je we 
wtorek 18 grudnia o godz. 9.10.

6. Wymiana poglądów na temat polityki spójności UE po roku 2013 z udziałem 
następujących przedstawicieli organizacji pozarządowych:

– Sebastien Godinot – World Wildlife Fund (WWF)

– Anne-Sophie Parent – AGE Platform Europe

– Julien Dijol – Housing Europe

W ramach prac przygotowawczych związanych z rozporządzeniem w sprawie wspólnych 
przepisów przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego zaprosił ekspertów 
reprezentujących organizacje pozarządowe do wymiany poglądów na temat polityki spójności 
UE z punktu widzenia organizacji pozarządowych podczas posiedzenia komisji REGI w 
dniach 17-18 grudnia 2012 r. Celem tej wymiany poglądów było zapoznanie członków 
komisji z poglądami organizacji pozarządowych w ich konkretnych obszarach działalności w 
związku z obecnym przeglądem pakietu ustawodawczego w zakresie polityki spójności. 
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Z udziałem Petera Berkowitza, szefa działu Polityka i Ustawodawstwo 2014-2020, Stosunki 
Międzyinstytucjonalne, Komisja Europejska. 

Głos zabrali: Anne-Sophie Parent, Julien Dijol, Sebastien Godinot, Peter Berkowitz (KE), 
Lambert van Nistelrooij, Mojca Kleva Kekuš, Elisabeth Schroedter, Jan Olbrycht, Victor 
Boştinaru, Oldřich Vlasák, Younous Omarjee.

Danuta Maria Hübner (przewodnicząca) objęła przewodnictwo o godz. 9.50.

*** Głosowanie ***

7. Zarządzanie jednolitym rynkiem
REGI/7/10995

2012/2260(INI) COM(2012)0259
Sprawozdawca 
komisji 
opiniodawczej:

Oldřich Vlasák (ECR) PA – PE500.431v01-00
AM – PE500.762v01-00

Przedm. właśc.: IMCO – Andreas Schwab (PPE) PR – PE497.937v01-00
AM – PE500.429v02-00

 Przyjęcie projektu opinii
Poprawki przyjęte: popr. 2, popr. 3, popr. 5, popr. 6, popr. 8, popr. 12, popr. 13, popr. 15, 
popr. 16, popr. 18, popr. 19, popr. 23, popr. 24, popr. 25.

Wynik głosowania:
Projekt opinii został przyjęty 31 głosami za, przy 2 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym 
się.

8. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza 
wzrostu gospodarczego na rok 2013
REGI/7/10997

2012/2256(INI)
Sprawozdawca 
komisji 
opiniodawczej:

Tamás Deutsch (PPE) PA – PE500.427v01-00
AM – PE501.919v01-00

Przedm. właśc.: ECON* – Elisa Ferreira (S&D)

 Przyjęcie projektu opinii
Poprawki przyjęte: popr. kompr. 1 (popr. 1, 2, 3), popr. kompr. 2 (popr. 4, 5, 6) popr. 7, 
popr. 8, popr. 10, popr. 11 z popr. ustną, popr. 12, popr. 13 z popr. ustną, popr. 14, popr. 
kompr. 3 (popr. 15, 16), popr. 18, popr. 19 z popr. ustną, popr. 20, część pierwsza popr. 21, 
popr. kompr. 4 (popr. 22, 23), popr. 24, popr. kompr. 5 (popr. 25, 26).

Wynik głosowania:
Projekt opinii został przyjęty 33 głosami za, przy 3 głosach przeciw i braku głosów 
wstrzymujących się.

9. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i 
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aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego 2013
REGI/7/10996

2012/2257(INI)

Sprawozdawczyni 
komisji 
opiniodawczej:

Mojca Kleva Kekuš (S&D) PA – PE500.413v01-00

Przedm. właśc.: EMPL* – Veronica Lope Fontagné
(PPE)

 Przyjęcie projektu opinii
Poprawki przyjęte: popr. kompr. 1 (popr.1, popr.3), popr. 2, część pierwsza popr. 4, popr. 5, 
popr. kompr. 2 (popr. 7, 8, 9, 10, 11), popr. 12 z popr. ustną, popr. kompr. 3 (popr. 14, 15), 
popr. kompr. 4 (popr. 6, 16, 17), popr. kompr. 5 (popr. 18, 19), popr. 20 z popr. ustną, popr. 
22, część pierwsza popr. 23, popr. 24, popr. 25, popr. kompr. 6 (popr. 27, 28, 29).

Wynik głosowania:
Projekt opinii został przyjęty 35 głosami za, przy 2 głosach przeciw i braku głosów 
wstrzymujących się.

10. Rola polityki spójności UE i jej podmiotów we wdrażaniu nowej europejskiej 
polityki energetycznej
REGI/7/09602

2012/2099(INI)

Sprawozdawczy
ni:

Lena Kolarska-Bobińska (PPE) PR – PE500.485v01-00
AM – PE501.895v01-00

Przedm. właśc.: REGI –
Opiniodawcza: ITRE – Ioan Enciu (S&D) AD – PE494.625v02-00

AM – PE497.884v01-00

 Przyjęcie projektu sprawozdania
Poprawki przyjęte: wskazówka 1 (ITRE), popr. kompr. 2 (popr. 20-28), wskazówka 5 
(ITRE), AM 29, AM 34, popr. kompr. 3 (popr. 36-42), popr. 43, popr. 44, popr. kompr. 4 
(popr. 47 i popr. ustna), popr. kompr. 5 (popr. 50-52), wskazówka 3 (ITRE), popr. 53, 
wskazówka 6 (ITRE), wskazówka 12 (ITRE), popr. kompr. 6 (popr. 56-61), wskazówka 7 
(ITRE), popr. 62, popr. kompr. 7 (popr. 65-68), popr. 69, popr. kompr. 8 (popr. 70-72), popr. 
kompr. 9 (popr. 73-75), popr. kompr. 10 (popr. 76-86, popr. 89), popr. 87, popr. 88, popr. 90, 
popr. kompr. 11 (popr. 92-94), popr. 95, popr. 98, popr. 96, popr. 99, popr. 100, popr. 102, 
popr. 104, popr. kompr.12 (popr. 106-110, popr. 112), popr. 111, popr. kompr. 13 (popr. 114-
116), popr. 117-120, popr. 122, popr. 124, popr. 126, wskazówka 13 (ITRE), popr. 128, popr. 
130-132, popr. 134, popr. 2, popr. 4, popr. kompr. 1 (popr. 5-9), popr. 10, popr. 11, popr. 13, 
popr. 14, popr. 16, popr. 19, wskazówka 2 (ITRE), wskazówka 4 (ITRE), wskazówka 15 
(ITRE), wskazówka 16 (ITRE).

Wynik głosowania:
Projekt opinii został przyjęty 22 głosami za, przy 17 głosach przeciw i 2 głosach 
wstrzymujących się.

*** Koniec głosowania ***

11. Wspólne przepisy dotyczące europejskich funduszy oraz uchylenie 
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rozporządzenia (WE) nr 1083/2006
REGI/7/07479
***I 2011/0276(COD) COM(2012)0496 – C7-0291/2012

Współsprawozdawcy: Constanze Angela Krehl (S&D)
Lambert van Nistelrooij (PPE)

Przedm. właśc.: REGI –

 Wymiana poglądów ze sprawozdawcami w sprawie trwających negocjacji 
międzyinstytucjonalnych

Sprawozdawcy zdali relację z międzyinstytucjonalnych negocjacji (rozmowy trójstronne), 
które są już w toku dla wszystkich wymienionych rozporządzeń, oraz zaprezentowali kolejne 
etapy trwającej prezydencji cypryjskiej. Wyrazili nadzieję, że uda się osiągnąć porozumienie 
podczas prezydencji irlandzkiej. Zastępca dyrektora generalnego Nicholas Martyn przedstawił 
ogólny przegląd toczących się negocjacji oraz ocenił ostatnio osiągnięte porozumienia. 
Współsprawozdawcy zajmujący się rozporządzeniem w sprawie wspólnych przepisów 
zauważyli, że podczas 9 posiedzeń trójstronnych z udziałem prezydencji cypryjskiej udało się 
zamknąć pierwszy blok tematyczny. Osiągnięto porozumienia co do zasady (reguła, że nic nie 
zostało ustalone, dopóki wszystko nie zostanie ustalone) w dziedzinach takich jak 
opracowanie Europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa, podwójna 
struktura programów operacyjnych oraz ostateczna treść umowy partnerskiej.

Sprawozdawca Jan Olbrycht podkreślił ogólne zadowolenie z pierwszych dwóch posiedzeń 
trójstronnych dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Podkreślił także 
potrzebę większego zaangażowania w kwestiach spornych, które dotyczą regionów w okresie 
przejściowym oraz różnicy w koncentracji tematycznej związanej z poszczególnymi 
kategoriami regionów. 

Sprawozdawca Victor Boştinaru wyraził zadowolenie z osiągnięcia dobrych rezultatów 
podczas pierwszych posiedzeń trójstronnych dotyczących Funduszu Spójności. Dał wyraz 
zadowoleniu w szczególności z faktu włączenia w zakres wsparcia finansowego nie tylko 
likwidacji elektrowni jądrowych, ale także ich demontażu. Kolejnym dobrym wynikiem jest 
kwalifikowalność ciepłowni miejskich oraz wysoko wydajnych elektrociepłowni. 
Głos zabrali: Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Elisabeth Schroedter, 
Oldřich Vlasák, Younous Omarjee, Joachim Zeller, Jan Olbrycht, Nicholas Martyn (KE).

12. Przepisy szczegółowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” oraz uchylenie 
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006
REGI/7/07470
***I 2011/0275(COD) COM(2011)0614 – C7-0328/2011

Sprawozdawca: Jan Olbrycht (PPE)
Przedm. właśc.: REGI –

 Wymiana poglądów ze sprawozdawcą w sprawie trwających negocjacji 
międzyinstytucjonalnych

Głos zabrał: Jan Olbrycht.

13. Fundusz Spójności i uchylenie rozporządzenia Rady (WE) nr 1084/2006
REGI/7/07462
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***I 2011/0274(COD) COM(2011)0612 – C7-0325/2011

Sprawozdawca: Victor Boştinaru (S&D)
Przedm. właśc.: REGI –

 Wymiana poglądów ze sprawozdawcą w sprawie trwających negocjacji 
międzyinstytucjonalnych

Głos zabrali: Victor Boştinaru, Danuta Maria Hübner, Ivars Godmanis.

14. Wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu 
„Europejska współpraca terytorialna”
REGI/7/07451
***I 2011/0273(COD) COM(2011)0611 – C7-0326/2011

Sprawozdawczyni: Riikka Manner (ALDE)
Przedm. właśc.: REGI –

 Wymiana poglądów ze sprawozdawczynią w sprawie trwających negocjacji 
międzyinstytucjonalnych

Nie podjęto dyskusji.

15. Sprawy różne

I. PRZYDZIAŁ SPRAWOZDAŃ I OPINII 

OPINIE NIEUSTAWODAWCZE

1. Promowanie europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego na rzecz 
wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia
2012/2302(INI) - COM(2012)0537

Przydzielono grupie ECR 

2. Realizacja polityki UE w zakresie transportu morskiego i turystyki
2012/2297(INI) - COM(2012)0494 i COM(2012)0491

Przydzielonogrupie PPE

9. Reindustrializacja Europy z myślą o promowaniu konkurencyjności i trwałego 
rozwoju
COM(2012)0582

Przydzielono grupie S&D.

II. SPRAWOZDANIA INI i SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA 

Zgodnie z propozycją grupy PPE koordynatorzy ustalili, że zwrócą się z wnioskiem o 
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wyrażenie zgody na przygotowanie sprawozdania INI dotyczącego wpływów ograniczeń 
budżetowych na wydatki władz regionalnych z funduszy strukturalnych w każdym państwie 
członkowskim,
a także na przygotowanie sprawozdania z wykonania na rok 2013 dotyczącego racjonalizacji 
zużycia energii / mieszkalnictwa. Sprawozdanie z wykonania dotyczyłoby tego, w jaki sposób 
wdrożenie EFRR i Funduszu Spójności przyczynia się do realizacji celów w zakresie 
racjonalizacji zużycia energii oraz współdziała z tymi celami.

Uwaga: Tytuły i treść mogą zostać dookreślone przed złożeniem wniosku o wyrażenie zgody. 

Grupy VERTS i GUE skierują do sekretariatu wnioski dotyczące sprawozdań 
nieustawodawczych, przedstawione ustnie na posiedzeniu; decyzja zostanie podjęta w 
styczniu. 
III. BADANIA ZEWNĘTRZNE

Zadecydowano o przeprowadzeniu badania zewnętrznego mającego na celu ocenę wdrażania 
zasady partnerstwa (tzn. funkcjonowania wielopoziomowego zarządzenia) w polityce 
spójności UE w okresie programowania 2007-2013.

IV. DELEGACJE KOMISJI PARLAMENTARNYCH W 2013 R.

W związku z decyzją dotyczącą orientacyjnych terminów delegacji w 2013 r., przedstawioną 
w piśmie przewodniczącego z dnia 22 października 2012 r., postanowiono, że grupy 
polityczne poinformują Sekretariat na początku 2013 r. o preferowanych przez nich 
ostatecznych terminach delegacji w 2013 r. 

Gdy tylko będzie to możliwe, grupy poinformują także Sekretariat o członkach biorących 
udział w poszczególnych delegacjach.

16. Następne posiedzenie(a)
 23 stycznia 2013 r. w godz. 9.00 – 12.30 i 15.00 – 18.30 (Bruksela)
 24 stycznia 2013 r., w godz. 9.00 – 12.30 (Bruksela)

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 12.25.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA’ ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Danuta Maria Hübner (PR), Georgios Stavrakakis (1st VP), Markus Pieper (2nd VP) (2), Nikos Chrysogelos (4th VP) (2)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

François Alfonsi, Luís Paulo Alves (2), Charalampos Angourakis, Victor Boştinaru, John Bufton, Tamás Deutsch (2), Rosa Estaràs 
Ferragut (2), María Irigoyen Pérez, Seán Kelly (2), Mojca Kleva Kekuš (2), Constanze Angela Krehl, Jacek Olgierd Kurski (2), Petru 
Constantin Luhan (2), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (2), Ramona Nicole Mănescu (2), Vladimír Maňka, Riikka Manner (1), Iosif 
Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik (2), Ana Miranda (2), Jens Nilsson (1), Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Wojciech 
Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Csanád Szegedi (2), Nuno Teixeira (2), Justina Vitkauskaite (2), Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Martina Anderson (2), Ivars Godmanis (2), Catherine Grèze (2), Karin Kadenbach (2), Evgeni Kirilov, Lena Kolarska-Bobińska(2), 
Maurice Ponga (2), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (1), Elisabeth Schroedter, Czesław Adam Siekierski (2), Peter Simon, Derek 
Vaughan

187 (2)

Olle Ludvigsson (2)

193 (3)

Thomas Ulmer (1)

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all’ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

Andrej Plenković

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
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