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Utskottet för regional utveckling

REGI_PV(2012)1217_1

PROTOKOLL
från sammanträdet den 17 december 2012 kl. 15.30–18.30

och den 18 december 2012 kl. 9.00–12.30
Bryssel

Sammanträdet öppnades måndagen den 17 december 2012 kl. 15.40 med utskottets 
ordförande, Danuta Maria Hübner, som ordförande.

1. Godkännande av föredragningslistan
REGI_OJ(2012)1217_1v01-00

Föredragningslistan godkändes.

2. Meddelanden från ordföranden

3. Diskussion med

Andreas Mavroyiannis, biträdande minister för Europafrågor, rådets tjänstgörande 
ordförande, om resultaten under Cyperns tid som ordförandeland för 
Europeiska unionens råd.

Minister Andreas Mavroyannis, som talade för sista gången innan det cypriotiska 
ordförandeskapet skulle upphöra, gjorde en djupgående sammanfattning av den övergripande 
processen i de interinstitutionella förhandlingarna om sammanhållningspaketet. 

Ministern uttryckte sin starka tillfredsställelse med det arbete som utförts och påpekade att 
han väntade sig att ett första allmänt interinstitutionellt avtal skulle föreslås av Coreper 
i december 2012 avseende förordningen om gemensamma bestämmelser (grundförordningen) 
(om trepartsförhandlingarna slutfördes med lyckat resultat).

Medföredragande för grundförordningen, föredragande för andra förordningar om 
sammanhållningspolitik, samordnare och andra ledamöter yttrade sig för att framföra sin 
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allmänna uppskattning av det arbete som förhandlingsteamet och ordförandeskapet utfört, och 
sin förhoppning om att en framgångsrik sammanhållningspolitik skulle kunna antas 2013 
under det irländska ordförandeskapet.

Följande yttrade sig: 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. Diskussion med
Walter Deffaa, generaldirektör för regional- och stadspolitik vid Europeiska 
kommissionens GD Regionalpolitik, om generaldirektoratets nya struktur och 
funktion.

Den nyligen utnämnde generaldirektören Walter Deffaa talade inför REGI-utskottet för att 
presentera sig och förklara GD REGIO:s nya struktur och funktion. 
Walter Deffa betonade att den nya strukturen är kostnadseffektiv och mer kompakt och 
därigenom kommer att göra det möjligt för generaldirektoratet att fungera bättre. 

Flera ledamöter yttrade sig för att säga sin åsikt om viktiga frågor, såsom GD REGIO:s 
funktion, generaldirektoratets ansvar, men även urbana aspekter av 
sammanhållningspolitiken, miljönormer, uppsugningsförmågan och kapacitetsuppbyggnaden 
i vissa medlemsstater samt andra frågor. 

Följande yttrade sig: Walter Deffaa, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Joachim Zeller, 
Charalampos Angourakis, Victor Boştinaru.

5. Samordnarnas sammanträde

Sammanträdet ajournerades kl. 18.00 och återupptogs tisdagen den 18 december kl. 9.10 med 
utskottets vice ordförande Nikos Chrysogelos som ordförande.

6. Diskussion om EU:s sammanhållningspaket efter 2013 med följande företrädare 
för icke-statliga organisationer:

– Sebastien Godinot – Världsnaturfonden (WWF)

– Anne-Sophie Parent – AGE Platform Europe

– Julien Dijol – Housing Europe

I samband med det förberedande arbetet med grundförordningen hade ordföranden i utskottet 
för regional utveckling bjudit in experter från ett antal frivilligorganisationer till utskottets 
sammanträde den 17–18 december 2012, för att diskutera hur de icke-statliga 
organisationerna ser på EU:s sammanhållningspolitik. Syftet var att låta utskottsledamöterna 
få ta del av dessa organisationers åsikter om olika områden som berörs av den pågående 
översynen av lagstiftningspaketetet för sammanhållningspolitiken.

Peter Berkowitz, chef för enheten Politik och lagstiftning 2014–2020 och Interinstitutionella 
förbindelser vid Europeiska kommissionen, var också närvarande.
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Följande yttrade sig: Anne-Sophie Parent, Julien Dijol, Sebastien Godinot, Peter Berkowitz 
(EC), Lambert van Nistelrooij, Mojca Kleva Kekuš, Elisabeth Schroedter, Jan 
Olbrycht, Victor Boştinaru, Oldřich Vlasák, Younous Omarjee.

Utskottets ordförande, Danuta Maria Hübner, tog över ordförandeskapet kl. 9.50.

*** Omröstning ***

7. Bättre styrning av den inre marknaden
REGI/7/10995

2012/2260(INI) COM(2012)0259

Föredragande 
av yttrande:

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

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

 Antagande av förslag till yttrande
Antagna ändringsförslag: Ändringsförslag 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 23, 24 och 25.

Slutligt resultat från omröstningen:
Förslaget till yttrande antogs med 31 röster för, 2 röster emot och 1 nedlagd röst.

8. Den europeiska terminen för samordningen av den ekonomiska politiken: Årlig 
tillväxtöversikt 2013
REGI/7/10997

2012/2256(INI)
Föredragande 
av yttrande:

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

Ansv. utsk.: ECON* – Elisa Ferreira (S&D)

 Antagande av förslag till yttrande
Antagna ändringsförslag: Komp.äf. 1 (äf. 1, 2, 3), komp.äf. 2 (äf. 4, 5, 6) äf. 7, äf. 8, äf. 10, 
äf. 11 med muntlig ändring, äf. 12, äf. 13 med muntlig ändring, äf. 14, komp.äf. 3 (äf. 15, 16), 
äf. 18, äf. 19 med muntlig ändring, äf. 20, första delen av äf. 21, komp.äf. 4 (äf. 22, 23), 
äf. 24, komp.äf. 5 (äf. 25, 26).

Slutligt resultat från omröstningen:
Förslaget till yttrande antogs med 33 röster för, 3 röster emot och 0 nedlagda röster.

9. Den europeiska terminen för samordningen av den ekonomiska politiken: 
Sysselsättningsaspekter och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2013
REGI/7/10996

2012/2257(INI)

Föredragande 
av yttrande:

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

Ansv. utsk.: EMPL* – Veronica Lope Fontagné
(PPE)
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 Antagande av förslag till yttrande
Antagna ändringsförslag: Komp.äf. 1 (äf. 1, äf. 3), äf. 2, första delen av äf. 4, äf. 5, 
komp.äf. 2 (äf. 7, 8, 9, 10, 11), äf. 12 med muntlig ändring, komp.äf. 3 (äf. 14, 15), komp.äf. 4 
(äf. 6, 16, 17), komp.äf. 5 (äf 18, 19), äf. 20 med muntlig ändring, äf. 22, första delen av 
äf. 23, äf. 24, äf. 25, komp.äf. 6 (äf. 27, 28, 29).

Slutligt resultat från omröstningen:
Förslaget till yttrande antogs med 35 röster för, 2 röster emot och 0 nedlagda röster.

10. Rollen för EU:s sammanhållningspolitik och dess aktörer i genomförandet av den 
nya europeiska energipolitiken
REGI/7/09602

2012/2099(INI)
Föredragande: Lena Kolarska-Bobińska (PPE) PR – PE500.485v01-00

AM – PE501.895v01-00
Ansv. utsk.: REGI –
Rådg. utsk.: ITRE – Ioan Enciu (S&D) AD – PE494.625v02-00

AM – PE497.884v01-00

 Antagande av förslag till betänkande
Antagna ändringsförslag: Förslag 1 (ITRE), komp.äf. 2 (äf. 20–28), förslag 5 (ITRE), 
äf. 29, äf. 34, komp.äf. 3 (äf. 36–42), äf. 43, äf. 44, komp.äf. 4 (äf. 47 och muntligt äf.), 
komp.äf. 5 (äf. 50–52), förslag 3 (ITRE), äf. 53, förslag 6 (ITRE), förslag 12 (ITRE), 
komp.äf. 6 (äf. 56–61), förslag 7 (ITRE), äf. 62, komp.äf. 7 (äf. 65–68), äf. 69, komp.äf. 8 
(äf. 70–72), komp.äf. 9 (äf.  73–75), komp.äf. 10 (äf. 76–86, äf. 89), äf. 87, äf. 88, äf. 90, 
komp.äf. 11 (äf. 92–94), äf. 95, äf. 98, äf. 96, äf. 99, äf. 100, äf. 102, äf. 104, komp.äf. 12 
(äf. 106–110, äf. 112), äf. 111, komp.äf. 13 (äf. 114–116), äf. 117–120, äf. 122, äf. 124, 
äf. 126, förslag 13 (ITRE), äf. 128, äf. 130–132, äf. 134, äf. 2, äf. 4, komp.äf. 1 (äf. 5–9), 
äf. 10, äf. 11, äf. 13, äf. 14, äf. 16, äf. 19, förslag 2 (ITRE), förslag 4 (ITRE), förslag 15 
(ITRE), förslag 16 (ITRE).

Slutligt resultat från omröstningen:
Förslaget till yttrande antogs med 22 röster för, 17 röster emot och 2 nedlagda röster.

*** Omröstningen avslutades ***

11. Gemensamma bestämmelser för europeiska fonder, samt upphävande av 
förordning (EG) nr 1083/2006
REGI/7/07479
***I 2011/0276(COD) COM(2012)0496 – C7-0291/2012

Medföre-
dragande:

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

Ansv. utsk.: REGI –

 Diskussion med föredragandena om de pågående interinstitutionella 
förhandlingarna

Föredragandena rapporterade om de olika interinstitutionella förhandlingar (trepartssamtal) 
som redan inletts för alla ovannämnda förordningar, och berättade om nästkommande steg 
tillsammans med det cypriotiska ordförandeskapet och om sina förhoppningar att kunna sluta 



PV\923611SV.doc 5/10 PE502.226v01-00

SV

en överenskommelse under det irländska ordförandeskapet. Biträdande generaldirektör 
Nicolas Martin redogjorde kort för den pågående förhandlingsprocessen och för kvaliteten på 
de avtal som nyligen ingåtts. 

Medföredragandena för förordningen om gemensamma bestämmelser nämnde att man under 
de nio trepartssamtalen med det cypriotiska ordförandeskapet kunnat avsluta den första 
tematiska helheten, med principöverenskommelser (enligt regeln om att ingenting är avtalat 
förrän allting är avtalat) i frågor som att ha en europeisk uppförandekod om partnerskap, om 
de operationella programmens tvådubbla struktur och om det slutliga innehållet i 
partnerskapsavtalet.

I fråga om Europeiska regionala utvecklingsfonden beskrev föredragande Jan Olbrycht sin 
allmänna tillfredsställelse efter de två första trepartssamtalen. Han talade också om behovet av 
ytterligare arbete i en tvistefråga: övergångsregionerna och beloppen för de olika tematiska 
koncentrationer som hör till varje kategori av regioner.

Avseende sammanhållningsfonden beskrev föredragande Victor Bostinaru hur nöjd han var 
med det lyckade arbetet under det första trepartssamtalet. Han nämnde särskilt sin glädje över 
att man låtit stödens tillämpningsområde omfatta inte bara avveckling utan även 
nedmontering av kärnkraftverk. Ett annat positivt resultat är att fjärrvärme och högeffektiva 
kraftvärmeverk kan få stöd.

Följande yttrade sig: Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Elisabeth 
Schroedter, Oldřich Vlasák, Younous Omarjee, Joachim Zeller, Jan Olbrycht, 
Nicholas Martyn (EC).

12. Särskilda bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden och målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning samt om upphävande av förordning 
(EG) nr 1080/2006
REGI/7/07470
***I 2011/0275(COD) COM(2011)0614 – C7-0328/2011

Föredragande: Jan Olbrycht (PPE)
Ansv. utsk.: REGI –

 Diskussion med föredraganden om de pågående interinstitutionella 
förhandlingarna

Följande yttrade sig: Jan Olbrycht.

13. Sammanhållningsfonden och upphävande av rådets förordning 
(EG) nr 1084/2006
REGI/7/07462
***I 2011/0274(COD) COM(2011)0612 – C7-0325/2011

Föredragande: Victor Boştinaru (S&D)
Ansv. utsk.: REGI –

 Diskussion med föredraganden om de pågående interinstitutionella 
förhandlingarna

Följande yttrade sig: Victor Boştinaru, Danuta Maria Hübner, Ivars Godmanis.
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14. Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt 
territoriellt samarbete
REGI/7/07451
***I 2011/0273(COD) COM(2011)0611 – C7-0326/2011

Föredragande: Riikka Manner (ALDE)
Ansv. utsk.: REGI –

 Diskussion med föredraganden om de pågående interinstitutionella 
förhandlingarna

Ingen diskussion.

15. Övriga frågor

I. TILLDELNING AV BETÄNKANDEN OCH YTTRANDEN: 

YTTRANDEN SOM INTE AVSER RÄTTSAKTER

1. Att främja de kulturella och kreativa sektorerna för att främja tillväxt och 
sysselsättning i EU
2012/2302(INI) - COM(2012)0537

Tilldelades ECR-gruppen 

2. Att utveckla EU:s sjötransport- och turismpolitik
2012/2297(INI) - COM(2012)0494 & COM(2012)0491

Tilldelades PPE-gruppen

9. En starkare europeisk industri för tillväxt och ekonomisk återhämtning
COM(2012)0582

Tilldelades S&D-gruppen

II. INITIATIVBETÄNKANDEN OCH GENOMFÖRANDERAPPORTER 

På förslag av PPE-gruppen enades samordnarna om att begära tillstånd att få utarbeta ett 
initiativbetänkande om Effekterna på strukturfondsutgifterna i medlemsstaterna av 
budgetbegränsningskraven inom de regionala myndigheterna.

Att utarbeta 2013 års genomföranderapport om energieffektivitet/bostäder.
Genomföranderapporten skulle undersöka hur genomförandet av Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden påverkar och interagerar med 
energieffektivitetsmålen.

Anmärkning: Titlar och innehåll ska fastställas mer exakt innan man begär tillstånd om att få 
utarbeta dessa texter.
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Grupperna Verts/ALE och GUE skulle överlämna de förslag till betänkanden som inte avser 
lagstiftning som muntligt presenterats vid sammanträdet. Ett beslut skulle tas i januari.

III. EXTERNA UNDERSÖKNINGAR

Det beslutades att man skulle begära en extern studie för En bedömning av genomförandet av 
partnerskapsprincipen (dvs. hur flernivåstyret fungerat) inom EU:s sammanhållningspolitik 
under programperioden 2007–2013.

IV. UTSKOTTSDELEGATIONER 2013

Till följd av beslutet om de preliminära datumen för 2013 års delegationsresor enligt 
ordförandens skrivelse av den 22 oktober 2012, beslutades att de politiska grupperna senast 
i början av 2013 skulle informera sekretariatet om sina slutliga preferenser avseende datum 
för delegationsresor under 2013. 

De skulle även så snart som möjligt informera sekretariatet om vilka ledamöter som skulle 
delta i respektive delegationsresa.

16. Kommande sammanträde(n)
 23 januari 2013 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30 (Bryssel)
 24 januari 2013 kl. 9.00–12.30 (Bryssel)

Sammanträdet avslutades kl. 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/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 17.12.2012
(2) 18.12.2012
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По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Godinot, Parent, Dijol

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Mavroyiannis (P)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Deffaa (F), Berkowitz (F), Korkovelos (F), Lauerière (F), Martyn (F), Múgica Inciarte (F), Schulz-Trieglaff (F),

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

CoR

EESC

Nowaczek (F)

Thysssen (F)

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
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