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1. Приемане на дневния ред
Решение: Проектът на дневен ред беше приет. REGI_OJ(2020)0608_1

2. Съобщения на председателя

Не бяха направени съобщения.

3. Изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на средствата по 
линия на специално разпределените средства за инициативата за младежка 
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 Решение за прилагане на опростената процедура без изменения (член 52, 
параграф 1)

Решение: Одобрено за прилагане на опростената процедура без изменения 
(член 52, параграф 1)

Юнус Омаржи, председател и докладчик по това досие, припомни на членовете на ЕП 
съдържанието на досието и разпоредбите на член 52, провери дали няма възражения 
срещу прилагането на опростената процедура и обяви предложението за одобрено на 
етапа на разглеждане в комисия.

Оратори: Лоранс Фаренг

4. Структуриран диалог с Елиза Ферейра, член на Комисията, отговарящ за 
сближаването и реформите, относно плана за възстановяване, новото 
предложение за МФР и бъдещето на политиката на сближаване

 Размяна на мнения с Елиза Ферейра, член на Комисията, отговарящ за 
сближаването и реформите

Членът на Комисията представи на Комисията изменени предложения относно 
Регламента за общоприложимите разпоредби, ЕФРР/Кохезионния фонд и Фонда за 
справедлив преход, както и новото предложение за ReactEU.  Голям брой членове 
участваха в последвалата размяна на мнения.

Оратори: Юнус Омаржи, Елиза Ферейра, (член на Комисията по въпросите на 
сближаването и реформите), Констанце Крел, Ондржей Кнотек, Франческа Донато, 
Никлас Нинас, Мартина Михелс, Кшищоф Хетман, Андрей Новаков, Сусана Солис 
Перес Изабел, Херберт Дорфман, Матилд Андруе, Моника Вана, Рована Плумб,  
Паскал Аримон, Педру Маркеш, Ирен Толре, Алваро Амаро, Алесандро Панца, 
Влад-Мариус Ботош, Ерик Бериквист, Стелиос Кимбуропулос, Каролин Роз, Андре 
Руже, Лефтерис Николау-Алаванос, Роза Д’Амато

5. Одобряване на решенията на координаторите

Комисията одобри решенията, взети от координаторите на комисията REGI по време на 
тяхното чрез видеоконферентна връзка на 5 юни 2020 г. сутринта, а именно:

Таблица с точки

Координаторите се запознаха с настоящото положение на таблицата с точки.

Общ обмен на мнения относно работата на комисия по регионално развитие 
(REGI), плана за възстановяване, предложения по новата МФР и тяхното 
въздействие върху сближаването, относно германското председателство

Координаторите проведоха пълен обмен на мнения по различни въпроси от текущ 
интерес. Дискусията обхвана по-специално следните въпроси:
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 връзката между традиционните фондове и новите предложения;
 проблеми, свързани с определяне на графика;
 позицията на държавите членки и на Съвета по предложенията;
 необходимостта от защита на фондовете за сближаване;
 допълнителното външно финансиране не трябва да води до намаляване на 

основния бюджет на средствата (по-специално ЕФРР и ЕСФ);
 допълнителният бюджет следва да подлежи на условия и контрол по примера на 

първоначалните фондове и да се програмира на регионална, а не на национална 
основа;

 бюрокрацията следва да се намали;
 техническите заседания следва да се възобновят от септември, за да се подготвят 

тристранни срещи.

Сезиране

Изменени предложения за регламент за общоприложимите 
разпоредби (РОР), ЕФРР и Кохезионния фонд и Фонд за 
справедлив преход (ФСП)

Координаторите решиха, че изменените предложения за РОР ЕФРР и КФ и досиетата 
по ФСП следва да се разглеждат по същия начин, както измененото предложение за 
РОР от януари 2020 г.:

 докладчикът за изменените предложения е същият, както за първоначалното 
предложение;

 Комисията се приканва да представи изменените предложения на заседание на 
комисията (ако времето го позволява);

 изменените предложения се вземат предвид при междуинституционалните 
преговори (или в случая на ФСП, по вече започнали преговори за 
компромисните изменения);

 ако е необходимо, докладчикът и докладчиците в сянка могат да изложат 
позицията си за преговори в основан на консенсус работен документ, който 
може да бъде одобрен чрез гласуване на комисията и да бъде публикуван.

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на извънредните 
допълнителни средства и уредбата за изпълнението на цел „Инвестиции за 
растеж и работни места“ в подкрепа на преодоляването на последиците 
от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за 
екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката 
(REACT-EU)
COM(2020)0451 – 2020/0101 (COD)

Водеща: REGI
Становище: EMPL, BUDG, ENVI, ITRE, CULT, CONT
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Групите PPE, S&D и Renew изразиха интерес към предложението. Координаторите 
отложиха окончателното си решение по това предложение, в очакване на дебата с члена 
на Комисията и допълнителни консултации между координаторите и групите. 

Становища

Координаторите взеха следните решения относно нови законодателни становища:

 Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение 
на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на 
Съюза (2020/0097(COD), водеща комисия: ENVI)

o няма становище
 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 

механизма за отпускане на заеми в публичния сектор по линия на Механизма за 
справедлив преход (2020/0100(COD), водеща комисия: BUDG) 

o S&D (2 точки)
 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване 

на инструмент за техническа подкрепа (2020/0103 (COD)), водеща комисия: 
ECON)

o няма становище
 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване 

на инструмент за възстановяване и устойчивост (2020/0104 (COD)), водеща 
комисия: ECON)

o S&D (2 точки)
 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение 

на Регламент (ЕС)2015/2017 по отношение на създаването на инструмент за 
подкрепа на платежоспособността (2020/0106(COD), водеща комисия: ECON)

o няма становище
 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване 

на програма InvestEU (2020/0108 (COD)), водеща комисия: BUDG)
o няма становище

 Предложение за регламент на Съвета за създаване на инструмент на 
Европейския съюз за възстановяване, за да се подкрепи възстановяването от 
последиците от пандемията  COVID-19 (2020/0111(NLE), съгласно член 122 от 
ДФЕС не е  предвидена роля за Европейския парламент – не е процедура по 
съвместно вземане на решения, водеща комисия: BUDG)

o няма становище
 Проект на  коригиращ бюджет № 6 към общия бюджет за 2020 г.: отразяване в 

бюджета за 2020 г. на стартирането на плана за възстановяване за Европа 
(2020/2093(BUD)), водеща комисия: BUDG)

o няма становище

Координаторите взеха следните решения относно становищата по МФР:

 Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) 
№ 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 
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2014 – 2020 г. (водеща комисия: BUDG, не е процедура по съвместно вземане на 
решения)

o няма становище
 (Изменено) предложение за регламент на Съвета за определяне на 

многогодишната финансова рамка за годините  2021 – 2027 г. (водеща комисия: 
BUDG, не е процедура по съвместно вземане на решения)

o S&D (2 точки)
За това досие, комисията по регионално развитие REGI ще изготви 
становище, след като Съветът предаде своя проект (процедура на 
съгласие).

Координаторите се запознаха с изменените предложения за законодателни становища и 
отбелязаха, че комисията REGI няма да ги разгледа, освен ако водещата комисия 
отправи искане за повторно сезиране:

 Изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) (водеща комисия: EMPL)

 Изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на „Хоризонт Европа“ – Рамковата програма за научни изследвания и 
иновации, определяща своите правила за участие и разпространение, решение на 
Европейския парламент и на Съвета за създаване на специфичната програма за 
прилагане на „Хоризонт Европа“ – Рамковата програма за научни изследвания и 
иновации, регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на 
Инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и международно 
сътрудничество, регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
установяване на правила за подкрепа на стратегическите планове, които следва 
да бъдат изготвени от държавите членки по общата селскостопанска политика 
(стратегически планове на ОСП) и финансирани от Европейския фонд за 
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 на Европейски парламент (обхващащ различни текущи 
процедури – водеща комисия: ITRE)

Координаторите се запознаха с новите незаконодателни документи за становище и 
отбелязаха, че комисията REGI няма да ги разгледа, освен ако водещата комисия 
поиска разрешение за изготвяне на доклад по собствена инициатива (INI) по тези 
документи:

 COM(2020)0440 Съобщение по Актуализираната работна програма на 
Комисията за 2020 г. (водеща комисия: AFCO)

 COM(2020)0442 Съобщение относно плана за възстановяването (водеща 
комисия: BUDG)

 COM(2020)0456 Съобщение за следващото поколение (водеща комисия: ECON)
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Последващи действия по въпроса с искане за устен отговор

Координаторите отбелязаха факта, че Председателският съвет не добави в дневния ред 
на последното пленарно заседание никакви устни въпроси от комисиите. Беше 
постигнато съгласие искането да бъде запазено за бъдещи пленарни сесии.

Структуриран диалог относно преразгледаната работна програма на Комисията 
(27 май)

Координаторите постигнаха съгласие, че след размяната на мнения с члена на 
Комисията г-жа Ферейра на 8 юни, комисията REGI следва да подготви своя принос 
към структурирания диалог под формата на писмо от председателя на комисията.

Проучване за комисията REGI – Предложения за втората половина на 2020 г.

Координаторите одобриха следната изменена изследователска програма за втората 
половина на 2020 г. да бъде препратена на Тематичен отдел Б със следните разяснения:

1. Политиката на сближаване и предизвикателства, свързани с изменението на 
климата – изследване

Това изследване следва също така да отчита специалното въздействие 
върху селските райони, ролята на изкопаемите горива като въглища и 
газ и ефекта от преминаването към неутралност по отношение на 
климата върху политиката на сближаване.

2. Мерки в областта на политиката на сближаване в отговор на пандемията от COVID-
19 – изследване

Това изследване трябва да се съсредоточи и върху въздействието върху 
селските райони.

3. Влияние на кризата, причинена от пандемията от COVID-19, върху сближаването на 
ЕС – изследване

Това изследване трябва да се съсредоточи и върху въздействието върху 
различни региони.

План за действие за интегриране на принципа на равенство между половете

Координаторите потвърдиха отново плана за действие за интегрирането на принципа на 
равенство между половете на предишния мандат без изменения.

Други въпроси 

Няма.
* * *
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6. Разни въпроси

Няма.

7. Следващи заседания

6 юли 2020 г., 15.00 – 17.00 ч. (Брюксел)

Заседанието беше закрито в 14.10 ч.
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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) (in the room), Krzysztof Hetman (1st VP), Cristian Ghinea (2nd VP)

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

François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Erik Bergkvist, Stéphane Bijoux (in the room), Franc Bogovič, Rosa D'Amato, 
Francesca Donato (in the room), Raffaele Fitto, Chiara Gemma, Mircea‑Gheorghe Hava (in the room), Mircea‑Gheorghe Hava (in the 
room), Manolis Kefalogiannis (in the room), Ondřej Knotek (in the room), Constanze Krehl, Pedro Marques, Nora Mebarek, Martina 
Michels, Andżelika Anna Możdżanowska (in the room), Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, 
Caroline Roose, André Rougé (in the room), Susana Solís Pérez (in the room), Irène Tolleret, Monika Vana

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

Álvaro Amaro, Vlad‑Marius Botoş (in the room), Rosanna Conte (in the room), Anna Deparnay-Grunenberg, Herbert Dorfmann, 
Herbert Dorfmann (in the room), Lena Düpont (in the room), Laurence Farreng, Sandro Gozi (in the room), Hannes Heide (in the room), 
Krzysztof Jurgiel, Stelios Kympouropoulos, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Mauri Pekkarinen, Rovana Plumb, Bronis Ropė, Simone 
Schmiedtbauer, Tomislav Sokol

209 (7)

216 (3)

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:
8.6.2020
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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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