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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

REGI_PV(2019)1204_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 4ης Δεκεμβρίου 2019, από τις 15.00 έως τις 18.30,

και της 5ης Δεκεμβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 12.30

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019, στις 15.08, υπό την προεδρία του 
Younous Omarjee (προέδρου).

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης REGI_OJ(2019)1204_1

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται με τη μορφή που παρατίθεται στα παρόντα πρακτικά.

2. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων

 της 21ης Οκτωβρίου 2019, τακτικής συνεδρίασης
PE 643.049v01-00
 - Νοεμβρίου 2019 PE 643.081v01-00

Τα πρακτικά εγκρίνονται.

3. Ανακοινώσεις του προέδρου

Ουδεμία.

4. Μελέτη που ανατέθηκε από το Θεματικό Τμήμα Β, με τίτλο «Έρευνα για την 
επιτροπή REGI – Πολιτική συνοχής: Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
από τη Συνθήκη της Λισαβόνας και έπειτα»

Ο Χάρης Μαρτίνος και ο Serafin Pazos Vidal παρουσιάζουν τη μελέτη και απαντούν στις 
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παρατηρήσεις των βουλευτών.

Ομιλητές: Χάρης Μαρτίνος, Serafin Pazos Vidal, Corina Crețu, Ondřej Knotek, Constanze 
Krehl, Younous Omarjee.

5. Εισαγωγικές παρουσιάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περιφερειακή 
πολιτική

Ο Eric von Breska, (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ REGIO) και ο Moray Gilland (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, ΓΔ REGIO) πραγματοποιούν τρεις διαφορετικές παρουσιάσεις και απαντούν στις 
παρατηρήσεις των βουλευτών.
Παρουσιάσεις:
- Ανάπτυξη της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ έως το 2014·
- Βασικά χαρακτηριστικά της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και της εφαρμογής 

της·
- Περιφερειακή πολιτική μετά το 2020.

Ομιλητές: Eric von Breska (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Moray Gilland (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), 
Younous Omarjee, Mauri Pekkarinen, Erik Bergkvist, Ondřej Knotek, Jan Olbrycht, Andrey 
Novakov.

6. Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή

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

Συντάκτρια γνωμοδότησης:
Josianne Cutajar (S&D) PA – PE643.053v01-00

Επί της ουσίας:
CONT – Monika Hohlmeier (PPE)

 Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης

Απόφαση: Εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης

 Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 11 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 18.00

Ομιλητές: Josianne Cutajar, Tamás Deutsch, Ondřej Knotek, Moray Gilland (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, ΓΔ REGIO).

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 17.32.

* * *

7. Κεκλεισμένων των θυρών

Οι συντονιστές συνεδριάζουν κεκλεισμένων των θυρών.

* * *
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5 Δεκεμβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 12.30

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019, στις 9.04, υπό την προεδρία του 
Younous Omarjee (προέδρου).

*** Ώρα των ψηφοφοριών ***

8. Θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Μεταρρυθμίσεων

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

Συντάκτης γνωμοδότησης:
Cristian Ghinea (Renew) AD – PE643.095v01-00

Επί της ουσίας:
BUDG, 
ECON – 

Eider Gardiazabal Rubial
(S&D)
Dragoş Pîslaru (Renew)

 Έγκριση
Ψηφοφορία επί της διαδικασίας για την εκ νέου έγκριση της γνωμοδότησης που 
εγκρίθηκε από την επιτροπή REGI στις 22 Νοεμβρίου 2018

Απόφαση: Εγκρίνεται με: 19 ψήφους υπέρ, 6 ψήφους κατά και καμία αποχή
εγκριθείσες τροπολογίες: 57
υποβληθείσες τροπολογίες: 57

Ομιλητής: Cristian Ghinea

*** Λήξη των ψηφοφοριών ***

9. Eurocities

REGI/9/01891
Ανταλλαγή απόψεων με τον Mathias De Clercq, δήμαρχο της Γάνδης, μέλος της 
εκτελεστικής επιτροπής

Ομιλητές: Younous Omarjee, Mathias De Clercq (δίκτυο Eurocities), Isabel Carvalhais, 
Andrey Novakov, Ondřej Knotek, Francesca Donato, Isabel Benjumea Benjumea, Pascal 
Arimont, Julie Ward, Anna Lisa Boni (δίκτυο Eurocities).

10. Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα 
«Κοινωνικοοικονομικές διαρθρωτικές αλλαγές στις περιφέρειες εξόρυξης 
άνθρακα στην Ευρώπη» (ECON-VI/041)

REGI/9/01945
Ο Mark Speich, συντάκτης γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των 
Περιφερειών, παρουσιάζει το έγγραφο και απαντά στις παρατηρήσεις των βουλευτών.

Ομιλητές: Mark Speich (ΕτΠ), Younous Omarjee, Constanze Krehl, Andrey Novakov, Niklas 
Nienaß, Francesca Donato, Martina Michels, Isabel Benjumea Benjumea, Pedro Marques, 
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María Soraya Rodríguez Ramos, Julie Ward, Cristina Maestre Martín De Almagro, Μαρία 
Σπυράκη.

11. Διάφορα

Ουδέν.

12. Προσεχείς συνεδριάσεις 

 20 Ιανουαρίου 2020, από τις 15.00 έως τις 18.30 (Βρυξέλλες)
 21 Ιανουαρίου 2020, από τις 9.00 έως τις 12.30 και από τις 15.00 έως τις 18.30 

(Βρυξέλλες)

Η συνεδρίαση λήγει στις 11.20.

13. Κεκλεισμένων των θυρών

Οι συντονιστές συνεδριάζουν κεκλεισμένων των θυρών.

Έγκριση των αποφάσεων των συντονιστών

Οι αποφάσεις των συντονιστών εγκρίνονται ως εξής:

1. Πίνακας μορίων 

Οι συντονιστές λαμβάνουν υπόψη τον παρόντα πίνακα μορίων. Συμφωνούν να επαναφέρουν 
2 μόρια στην ομάδα S&D, δεδομένου ότι, ενώ η γνωμοδότηση όσον αφορά τα μέτρα 
πολιτικής προστασίας είχε αρχικά ανατεθεί στην Ομάδα S&D, οι συντονιστές αποφάσισαν εκ 
των υστέρων να στείλουν γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής του προέδρου με την οποία δεν 
διατυπώνονται αντιρρήσεις για την πρόταση. 

* * *

2. Παραπομπές

Νομοθετικές 
γνωμοδοτήσεις

1. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) το έτος 2021, την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 229/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 
όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους το έτος 2021 και την τροποποίηση 
των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους το έτος 2021
2019/0254(COD) - COM(2019)0581

Οι συντονιστές αποφασίζουν ότι θα συνταχθεί νομοθετική γνωμοδότηση.  Ο συντάκτης θα 
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ορισθεί από την ομάδα PPΕ (έναντι 2 μορίων).

2. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 όσον αφορά τη θέσπιση ορίων 
αλιευτικής ικανότητας για τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής, τη συλλογή 
δεδομένων και τα μέτρα ελέγχου στη Βαλτική Θάλασσα και του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 508/2014 όσον αφορά την οριστική παύση για τους στόλους που αλιεύουν 
γάδο της Ανατολικής Βαλτικής Θάλασσας
2019/0246(COD) - COM(2019)0564

Οι συντονιστές αποφασίζουν να μην εκδοθεί γνωμοδότηση για την εν λόγω πρόταση.
Μη νομοθετικές 
γνωμοδοτήσεις

1. Μια νέα μακροπρόθεσμη στρατηγική για το βιομηχανικό μέλλον της Ευρώπης

Οι συντονιστές αποφασίζουν να συνταχθεί γνωμοδότηση για την εν λόγω έκθεση 
πρωτοβουλίας. Ο συντάκτης θα ορισθεί από την ομάδα S&D (έναντι 2 μορίων).

2. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια 
επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2020

Οι συντονιστές αποφασίζουν να συνταχθεί γνωμοδότηση για την εν λόγω έκθεση 
πρωτοβουλίας. Ο συντάκτης θα ορισθεί από την ομάδα ID (έναντι 2 μορίων).

* **

3. Εκθέσεις πρωτοβουλίας

Οι συντονιστές προβαίνουν σε εκτενή ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις διάφορες 
προτάσεις για εκθέσεις πρωτοβουλίας που καταθέτουν οι ομάδες.

Αποφασίζουν να ζητήσουν έγκριση για την εκπόνηση τριών εκθέσεων πρωτοβουλίας (έκαστη 
έναντι 5 μορίων):

Η χρήση της πολιτικής συνοχής για την αντιστροφή των αρνητικών δημογραφικών 
τάσεων στις περιφέρειες της ΕΕ (PPΕ)

3. Η πολιτική συνοχής και οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής (S&D)
7. Η διάσταση του φύλου στην πολιτική συνοχής (Verts/ALE)

Οι συντονιστές συμφωνούν ότι οι ομάδες θα προβούν σε διαβούλευση και, στη συνέχεια, θα 
οριστικοποιήσουν τους τίτλους και τις αιτιολογήσεις των προτάσεων που θα κατατεθούν προς 
έγκριση στη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών και, ακολούθως, στη Διάσκεψη των 
Προέδρων.  Συμφωνούν επίσης ότι οι εισηγητές θα συνεργαστούν στενά με τους εισηγητές 
των (μη επιλεγμένων) προτάσεων για παρεμφερή θέματα.



PE645.077v01-00 6/13 PV\1195901EL.docx

EL

Οι συντονιστές συμφωνούν κατ’ αρχήν να εκπονηθεί, σε μελλοντική ημερομηνία, έκθεση 
πρωτοβουλίας σχετικά με τα νησιά και τον νησιωτικό χαρακτήρα.

* * *

4. Ενημέρωση σχετικά με τις διοργανικές διαπραγματεύσεις όσον αφορά τους 
νομοθετικούς φακέλους

Οι συντονιστές προβαίνουν σε εκτενή ανταλλαγή απόψεων με τους εισηγητές που είναι 
υπεύθυνοι για τις διοργανικές διαπραγματεύσεις σχετικά με τους τρέχοντες νομοθετικούς 
φακέλους (ο κ. Arimont, εισηγητής για τοINTERREG, και ο κ. Cozzolino, εισηγητής για το 
ΕΤΠΑ/Ταμείο Συνοχής, είναι παρόντες κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου).

Το κύριο πρόβλημα είναι το ζήτημα του «διαπραγματευτικού πλαισίου», με αποτέλεσμα την 
απόσυρση βασικών ζητημάτων από τις διαπραγματεύσεις. Η επιτροπή BUDG προσπαθεί να 
επιτύχει ευρεία κοινοβουλευτική συμφωνία για το θέμα αυτό, και συμφωνείται ότι η επιτροπή 
REGI θα παράσχει πλήρη στήριξη, ιδίως με την υποβολή των σχολίων της επιτροπής όσον 
αφορά το διαπραγματευτικό πλαίσιο.

Συζητείται επίσης το θέμα των συνολικών ανώτατων ορίων που τίθενται στην πρόταση της 
φινλανδικής Προεδρίας για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), καθώς τα όρια 
αυτά θεωρούνται σαφώς ανεπαρκή.

Όσον αφορά τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ), οι συντονιστές εγκρίνουν την 
απόφαση των συνεισηγητών (Andrey Novakov και Constanze Krehl) να ανασταλούν, προς το 
παρόν, οι τριμερείς διάλογοι λόγω των σοβαρών παρανοήσεων που έχουν προκύψει με τη 
φινλανδική Προεδρία.

Όσον αφορά το INTERREG , ο εισηγητής Pascal Arimont, σημειώνει ότι έχει επιτευχθεί 
συμφωνία ως προς το ήμισυ περίπου του κειμένου, αλλά το υπόλοιπο κείμενο εξαρτάται από 
την έκβαση του ΚΚΔ και του ΠΔΠ. Τα δύσκολα σημεία των διαπραγματεύσεων αφορούν 
μάλλον τις λεπτομερείς διατάξεις παρά τα μείζονα ζητήματα. Εξαιτίας του ζητήματος που 
έχει ανακύψει σχετικά με το διαπραγματευτικό πλαίσιο, προτείνει ότι ίσως να είναι σκόπιμο 
να διακοπούν σύντομα οι διαπραγματεύσεις.

Όσον αφορά το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, ο εισηγητής Andrea Cozzolino δηλώνει ότι 
έχουν ανακύψει τα ίδια προβλήματα. Η πρόοδος είναι περιορισμένη, καθώς πολλές 
σημαντικές διατάξεις συνδέονται με τον ΚΚΔ ή το ΠΔΠ και υπόκεινται στις επιφυλάξεις του 
Συμβουλίου σε σχέση με το διαπραγματευτικό πλαίσιο. Επιπλέον, το Συμβούλιο δεν επιθυμεί 
να διεξαχθεί τριμερής διάλογος πριν από το τέλος του έτους.  Ωστόσο, ο πρόεδρος και 
ορισμένοι συντονιστές τάσσονται υπέρ της διεξαγωγής, ει δυνατόν, ενός πρώτου τριμερούς 
διαλόγου πριν από το τέλος του έτους, προκειμένου να καταδειχθεί η προθυμία του 
Κοινοβουλίου να διαπραγματευτεί όσον αφορά τον εν λόγω φάκελο, ανεξαρτήτως της 
στάσης της προεδρίας του Συμβουλίου.  

* * *

5. Πράσινη Συμφωνία και Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
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Οι συντονιστές προβαίνουν σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την Πράσινη Συμφωνία και 
το νέο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.

Επισημαίνουν ότι θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύνοδος ολομέλειας σχετικά με την Πράσινη 
Συμφωνία στις 11 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες. Ενθαρρύνουν τους βουλευτές της επιτροπής 
REGI να λάβουν το λόγο κατά τη διάρκεια της συζήτησης ώστε να προσεγγίσουν το θέμα 
από τη σκοπιά της πολιτικής συνοχής.

Ο πρόεδρος αναφέρει ότι η πρόταση για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θα κατατεθεί από την 
Επιτροπή πιθανότατα στις αρχές Ιανουαρίου 2020. Αυτό θα επηρεάσει έμμεσα τις 
διαπραγματεύσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων.

* * *

6. Διάφορα 

Οι συντονιστές εξετάζουν το συνοπτικό σχέδιο που υπέβαλε η ομάδα GUE/NGL για το 
πρόγραμμα της αποστολής στην ανατολική Γερμανία τον Απρίλιο του 2020, και το εγκρίνουν 
κατ’ αρχήν.
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1. Opinion on establishment of the Reform Support Programme

1.1.

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, 
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