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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по регионално развитие

REGI_PV(2019)1204_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 4 декември 2019 г., 15.00 – 18.30 ч.

и от 5 декември 2019 г., 9.00 − 12.30 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито в сряда, 4 декември 2019 г., в 15.08 ч., под 
председателството на Юнус Омаржи (председател).

1. Приемане на дневния ред REGI_OJ(2019)1204_1

Дневният ред беше приет във вида, отразен в настоящия протокол.

2. Одобряване на протоколите от заседанията от:

 21 октомври 2019 г., редовно заседание PE 643.049v01-00
 - ноември 2019 г. PE 643.081v01-00

Протоколите бяха одобрени.

3. Съобщения на председателя

Не бяха направени съобщения.

4. Проучване, възложено от Тематичен отдел „Б“: „Изследване за комисията 
REGI – политика на сближаване: ролята на Европейския парламент след 
влизането в сила на Договора от Лисабон“

Г-н Харис Мартинос и г-н Серафин Пацос Видал представиха проучването и 
отговориха на въпросите, повдигнати от членовете на ЕП.
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Оратори: Харис Мартинос, Серафин Пацос Видал, Корина Крецу, Ондржей Кнотек, 
Констанце Крел, Юнус Омаржи.

5. Встъпителни сесии от Европейската комисия относно регионалната 
политика

Г-н Ерик фон Бреска (EК, ГД „Регионална и селищна политика“) и г-н Мори Гиланд 
(ЕК, ГД „Регионална и селищна политика“) направиха три отделни представяния и 
отговориха на въпросите, повдигнати от членовете на ЕП.
Изложения:
- Развитие на регионалната политика на ЕС до 2014 г.;
- ключови характеристики на периода на програмиране 2014 – 2020 г. и 

изпълнение;
- Регионална политика след 2020 г.

Оратори: Ерик фон Бреска (Европейска комисия), Мори Гиланд (Европейска 
комисия), Юнус Омаржи, Маури Пекаринен, Ерик Бериквист, Ондржей Кнотек, Ян 
Олбрихт, Андрей Новаков.

6. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия

REGI/9/01040
2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Докладчик по становище:
Джозиан Кутаяр (S&D) PA – PE643.053v01-00

Водеща:
CONT – Моника Холмайер (PPE)

 Разглеждане на проекта на становище

Решение: Разглеждане на проекта на становище

 Краен срок за внасяне на измененията: 11 декември 2019 г., 18.00 ч.

Оратори: Джозиан Кутаяр, Тамаш Дойч, Ондржей Кнотек, Мори Гиланд (Европейска 
комисия, ГД „Регионална и селищна политика“).

Заседанието беше закрито в 17.32 ч.

* * *

7. При закрити врати

Координаторите заседаваха при закрити врати.

* * *
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5 декември 2019 г., 9.00 – 12.30 ч.

Заседанието беше възобновено във вторник, 5 ноември 2019 г., в 9.04 ч., под 
председателството на Юнус Омаржи (председател).

*** Време за гласуване ***

8. Създаване на Програмата за подкрепа на реформите

REGI/9/00333
***I 2018/0213(COD) COM(2018)0391 – C8-0239/2018

Докладчик по становище:
Кристиан Гиня (Renew) AD – PE643.095v01-00

Водещи:
BUDG, 
ECON – 

Ейдер Гардиасабал Рубиал
(S&D)
Драгош Пъслару (Renew)

 Приемане
Процедура на гласуване, целяща повторното приемане на становището, 
прието от комисията REGI на 22 ноември 2018 г.

Решение: Приема се: 19 гласа „за“, 6 „против“ и 0 „въздържал се“
57 приети изменения:
57 представени изменения:

Оратор: Кристиан Гиня

*** Край на гласуването ***

9. Организация „Eurocities“

REGI/9/01891
Размяна на мнения с Матиас Де Клерк, кмет на Гент, член на изпълнителния 
комитет.

Оратори: Юнус Омаржи, Матиас Де Клерк („Eurocities“), Изабел Карваляйш, Андрей 
Новаков, Ондржей Кнотек, Франческа Донато, Исабел Бенхумеа Бенхумеа, Паскал 
Аримон, Джули Уорд, Ана Лиза Бони („Eurocities“).

10. Становище на Европейския комитет на регионите относно „Социално-
икономическа структурна трансформация на въгледобивните региони в 
Европа“ (ECON-VI/041)

REGI/9/01945
Г-н Марк Шпайх, докладчик по становище на Европейския комитет на 
регионите, представи документа и отговори на въпросите на членовете на ЕП.

Оратори: Марк Шпайх (Комитет на регионите), Юнус Омаржи, Констанце Крел, 
Андрей Новаков, Никлас Нинас, Франческа Донато, Мартина Михелс, Исабел 
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Бенхумеа Бенхумеа, Педру Маркеш, Мария Сорая Родригес Рамос, Джули Уорд, 
Кристина Маестре Мартин де Алмагро, Мария Спираки.

11. Разни въпроси

Няма.

12. Следващи заседания 

 20 януари 2020 г., 15.00 – 18.30 ч. (Брюксел)
 21 януари 2020 г., 9.00 – 12.30 ч. и 15.00 – 18.30 ч. (Брюксел)

Заседанието беше закрито в 11.20 ч.

13. При закрити врати

Координаторите заседаваха при закрити врати.

Одобряване на решенията на координаторите

Решенията на координаторите бяха одобрени, а именно:

1. Таблица с точки 

Координаторите се запознаха с настоящата таблица с точки. Те постигнаха съгласие да 
възстановят на групата S&D двете точки, тъй като, въпреки че първоначално 
становището относно мерките за гражданска защита е било възложено на групата S&D, 
по-късно координаторите са решили да изпратят становище под формата на писмо от 
председателя, в което се посочва, че няма възражения срещу предложението. 

* * *

2. Сезиране

Законодателни 
становища

1. Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и 
от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 
за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 229/2013 и 
(ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 
2021 г., както и на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и 
(ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането им през 
2021 г.
2019/0254(COD) - COM(2019)0581

Координаторите решиха да изготвят законодателно становище.  Докладчикът ще бъде 
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посочен от групата PPE (2 точки).

2. Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 по отношение на въвеждането на 
пределни граници на риболовния капацитет за запаса от треска в 
източната част на Балтийско море, събирането на данни и мерките за 
контрол в Балтийско море, и на Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение 
на окончателното преустановяване на риболовните дейности на 
флотовете, извършващи риболов на треска в източната част на 
Балтийско море
2019/0246(COD) - COM(2019)0564

Координаторите решиха да не изготвят становище по въпросното предложение.
Незаконодателни 
становища

1. Нова дългосрочна стратегия за промишленото бъдеще на Европа

Координаторите решиха да изготвят становище по този доклад по собствена 
инициатива. Докладчикът ще бъде посочен от групата S&D (2 точки).

2. Европейски семестър за координация на икономическите политики: 
годишен обзор на растежа, 2020 г.

Координаторите решиха да изготвят становище по този доклад по собствена 
инициатива. Докладчикът ще бъде посочен от групата ID(2 точки).

* **

3. Доклади по собствена инициатива

Координаторите проведоха обширна размяна на мнения относно различните 
предложения за доклади по собствена инициатива, представени от групите.

Те решиха да поискат разрешение за три доклада по собствена инициатива (съдържащи 
по пет точки):

1. Използване на политиката на сближаване за преодоляване на негативните 
демографски тенденции в регионите на ЕС (PPE)

3. Политиката на сближаване и предизвикателства, свързани с изменението на 
климата (S&D)
7. Измерението на политиката на сближаване, свързано с равенството между 
половете (Verts)

Координаторите постигнаха съгласие групите да се консултират и след това да 
финализират заглавията и обосновките за предложенията, които да бъдат представени 
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за разрешение на СПК и след това на Председателския съвет.  Те също постигнаха 
съгласие докладчиците да работят в тясно сътрудничество с авторите на (неподбрани) 
предложения по подобни въпроси.

По принцип координаторите постигнаха съгласие да изготвят в бъдеще доклад по 
собствена инициатива за островите и островния характер.

* * *

4. Актуална информация относно междуинституционалните преговори във връзка 
със законодателните досиета

Координаторите проведоха обширна размяна на мнения с докладчиците, отговорни за 
междуинституционалните преговори по текущите законодателни досиета (г-н Аримон, 
докладчик за INTERREG, и г-н Коцолино, докладчик за ЕФРР/Кохезионен фонд, 
присъстваха по покана на председателя).

Основният проблем беше въпросът за „преговорната кутия“, в резултат на което 
ключовите въпроси бяха премахнати от преговорите. Комисията BUDG опитa да 
постигне споразумение в рамките на целия Парламент относно това как да се 
процедира по този въпрос и беше решено комисията REGI да предостави пълна 
подкрепа, по-специално като предостави бележките на комисията относно 
преговорната кутия.

Беше обсъден и въпросът с общите тавани от предложението на финландското 
председателство за новата МФР, тъй като те очевидно бяха счетени за недостатъчни.

Във връзка с регламента за общоприложимите разпоредби координаторите одобриха 
решението на съдокладчиците (Андрей Новаков и Констанце Крел) за прекратяване на 
тристранните срещи за момента с оглед на сериозните недоразуменията, възникнали по 
време на финландското председателство.

Във връзка с Interreg, докладчикът Паскал Аримон отбеляза, че е постигнато съгласие 
по близо половината от текста, но останалата част от него зависи от резултатите на РОР 
и МФР. Трудните аспекти на преговорите бяха подробните разпоредби, а не основните 
въпроси. С оглед на въпроса, свързан с преговорната кутия, той предложи скоро 
преговорите да бъдат временно прекъснати.

Във връзка с ЕФРР и кохезионния фонд, докладчикът Андреа Коцолино посочи, че са 
възникнали същите проблеми. Напредъкът ще бъде ограничен, тъй като много от 
основните разпоредби са свързани с РОР или МФР и са предмет на резерва от Съвета за 
водене на преговори. Освен това Съветът не пожела да проведе тристранна среща 
преди края на годината.  Председателят и редица координатори обаче се изказаха за 
провеждането на първата тристранна среща, ако е възможно преди края на годината, за 
да се покаже готовността на Парламента за преговори по това досие, независимо от 
отношението на председателството на Съвета.  

* * *
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5. Фонд „Зелен пакт и справедлив преход“

Координаторите размениха мнения относно зеления пакт и новия фонд за справедлив 
преход.

Те отбелязаха, че на 11 декември, в Брюксел, ще се състои извънредно пленарно 
заседание относно зеления пакт. Те насърчиха членове на комисията REGI да поискат 
думата по време на дебата от гледна точка на политика на сближаване.

Председателят съобщи, че предложението за фонда за справедлив преход вероятно ще 
бъде представено от Комисията в началото на януари 2020 г. Това ще има верижен 
ефект по-специално върху преговорите по регламента за общоприложимите 
разпоредби.

* * *

6. Други въпроси 

Координаторите разгледаха проекта на програма, представен от групата GUE/NGL, за 
програмата за командировката в Източна Германия през април 2020 г., и по принцип го 
одобриха.
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Results of roll-call votes

Contents

1. Opinion on establishment of the Reform Support Programme............................................9
1.1. Final vote ..................................................................................................................9

Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention
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1. Opinion on establishment of the Reform Support Programme

1.1. Final vote

19 +
ECR Andżelika Anna Możdżanowska

ID France Jamet

PPE Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, Lena Düpont, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis 
Kefalogiannis

RENEW Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Viktor Uspaskich

S&D Isabel Carvalhais, Corina Crețu, Constanze Krehl, Tsvetelina Penkova, Julie Ward

6 -
GUE/NGL Martina Michels, Younous Omarjee

ID Rosanna Conte, Francesca Donato

VERTS/ALE Alexandra Geese, Caroline Roose

0 0
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/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/NÄRVAROLISTA

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

Younous Omarjee (P), Krzysztof Hetman (1st VP), Cristian Ghinea (2nd VP) (2), Isabel Benjumea Benjumea (4th VP)

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

Pascal Arimont, Erik Bergkvist (1), Stéphane Bijoux (1), Franc Bogovič, Andrea Cozzolino (2), Corina Crețu, Tamás Deutsch, Christian 
Doleschal (2), Francesca Donato, Mircea-Gheorghe Hava, Peter Jahr (2), Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Constanze Krehl, 
Elżbieta Kruk (1), Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Martina Michels, Andżelika Anna Możdżanowska (2), Niklas 
Nienaß, Andrey Novakov, Tsvetelina Penkova (2), Caroline Roose, Susana Solís Pérez (2), Viktor Uspaskich (2), Julie Ward (2)

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

Vlad-Marius Botoş (2), Daniel Buda (1), Isabel Carvalhais (2), Rosanna Conte (2), Josianne Cutajar, Lena Düpont (2), Isabel García 
Muñoz (2), Alexandra Geese (2), Mónica Silvana González (1), Elisabetta Gualmini (1), Jan Olbrycht (1), Dimitrios Papadimoulis, 
Mauri Pekkarinen, Peter Pollák (1), Tomislav Sokol, Maria Spyraki (2), Vera Tax (1)

209 (7)

Jamet France (2)

216 (3)

María Soraya Rodríguez Ramos (2)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Punkt på föredragningslistan)

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 4.12.2019
(2) 5.12.2019
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
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