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CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro regionální rozvoj

REGI_PV(2020)0608_1

ZÁPIS
z mimořádné schůze konané na dálku dne 8. června 2020 od 12:00 do 14:00

BRUSEL

Schůze, které se většina členů účastnila na dálku, byla zahájena v pondělí 8. června 2020 ve 
12:08 a předsedal jí Younous Omarjee (předseda).

1. Přijetí pořadu jednání
Rozhodnutí: Návrh pořadu jednání byl přijat. REGI_OJ(2020)0608_1

2. Sdělení předsedy

Žádná sdělení.

3. Změna nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zdroje na zvláštní příděl 
pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí
REGI/9/03077
***I 2020/0086(COD) COM(2020)0206 – C9-0145/2020

Zpravodaj(ka):
Younous Omarjee (GUE/NGL) PR – PE652.550v01-00

Příslušný výbor:
REGI

Stanoviska:
BUDG, EMPL, CULT

 Rozhodnutí o použití zjednodušeného postupu bez pozměňovacích návrhů (čl. 52 
odst. 1)
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Rozhodnutí: Bylo schváleno použití zjednodušeného postupu bez pozměňovacích 
návrhů (čl. 52 odst. 1). 

Younous Omarjee, předseda a zpravodaj pro tento spis, připomněl poslancům EP obsah spisu 
a ustanovení článku 52, ověřil, že neexistují námitky proti uplatnění zjednodušeného postupu, 
a prohlásil návrh za schválený ve fázi projednávání ve výborech.

Vystoupili: Laurence Farrenge

4. Strukturovaný dialog s komisařkou pro soudržnost a reformy Elisou Ferreirovou 
o plánu oživení, novém návrhu VFR a o budoucnosti politiky soudržnosti

 Výměna názorů s komisařkou pro soudržnost a reformy Elisou Ferreirovou

Komisařka předložila Komisi pozměněné návrhy týkající se nařízení o společných 
ustanoveních, Evropského fondu pro regionální rozvoj/Fondu soudržnosti a Fondu pro 
spravedlivý přechod, a rovněž nový návrh týkající se ReactEU.  Do výměny názorů, která 
následovala, se zapojilo mnoho poslanců.

Vystoupili: Younous Omarjee, Elisa Ferreira (komisařka pro soudržnost a reformy), 
Constanze Krehl, Ondřej Knotek, Francesca Donato, Niklas Nienaß, Martina Michels, 
Krzysztof Hetman, Andrey Novakov, Susana Solís Pérez Isabel, Herbert Dorfmann, Mathilde 
Androuët, Monika Vana, Rovana Plumb, Pascal Arimont, Pedro Marques, Irène Tolleret, 
Álvaro Amaro, Alessandro Panza, Vlad-Marius Botoş, Erik Bergkvist, Stelios 
Kympouropoulos, Caroline Roose, André Rougé, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Rosa D'Amato

5. Schválení rozhodnutí koordinátorů

Výbor schválil rozhodnutí přijatá koordinátory výboru REGI na jejich schůzi, která probíhala 
formou videokonference, dne 5. června 2020:

Tabulka bodů

Koordinátoři vzali na vědomí aktualizovanou tabulku bodů.

Obecná výměna názorů na práci výboru REGI, plán obnovy, nové návrhy VFR a jejich 
dopad na soudržnost a na německé předsednictví

Koordinátoři uspořádali úplnou výměnu názorů o různých aktuálních otázkách. Jednání se 
týkalo zejména těchto bodů:

 vztahu mezi tradičními fondy a novými návrhy;
 problematiky načasování;
 stanoviska, které k návrhům zaujmou členské státy a Rada;
 potřeby hájit fondy soudržnosti;
 že dodatečné vnější financování by nemělo vést ke snížení základního rozpočtu fondů 

(zejména EFRR a ESF);
 že dodatečný rozpočet by měl podléhat podmínkám a kontrolám stejným způsobem 
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jako původní finanční prostředky a měl by být naplánován na regionální, nikoli na 
vnitrostátní úrovni;

 potřeby vyhnout se byrokracii
 a že od září by se mělo pokračovat v technických jednáních s cílem připravit trialogy.

Postoupení

Pozměněné návrhy nařízení o společných ustanoveních, EFRR-FS a 
FST

Koordinátoři rozhodli, že pozměněné návrhy nařízení o společných ustanoveních, EFRR-FS a 
FST by měly být vypracovány stejným způsobem jako pozměněný návrh nařízení o 
společných ustanoveních z ledna 2020:

 zpravodaj pro pozměněné návrhy je stejný jako v případě původního návrhu;
 Komise se vyzývá, aby předložila pozměněné návrhy na schůzi výboru (v závislosti na 

časových možnostech);
 pozměněné návrhy jsou zohledněny při interinstitucionálních jednáních (nebo v 

případě FST již při probíhajících jednáních o kompromisních pozměňovacích 
návrzích);

 v případě potřeby mohou zpravodaj a stínoví zpravodajové vyjádřit vyjednávací pozici 
v pracovním dokumentu založeném na konsensu, který by mohl být schválen 
hlasováním ve výboru a který by byl zveřejněn.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 
č. 1303/2013, pokud jde o mimořádné dodatečné zdroje a prováděcí opatření v rámci 
cíle Investice pro růst a zaměstnanost na pomoc při podpoře zotavení z krize v 
souvislosti s pandemií COVID-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného 
oživení hospodářství (REACT-EU)
COM(2020)0451 - 2020/0101 (COD)

Příslušný výbor: Výbor REGI
Stanovisko: EMPL, BUDG, ENVI, ITRE, CULT, CONT

Zájem o tento návrh vyjádřily skupiny PPE, S&D a Renew. Koordinátoři odložili své konečné 
rozhodnutí o tomto návrhu do doby, než bude zahájena diskuse s komisařem a další 
konzultace mezi koordinátory a skupinami. 

Stanoviska

Koordinátoři přijali následující rozhodnutí ohledně nových legislativních stanovisek:

 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 
1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie (2020/0097(COD), příslušný 
výbor:  ENVI)

o bez stanoviska
 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o úvěrovém nástroji pro veřejný sektor 
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v rámci mechanismu pro spravedlivou transformaci (2020/0100(COD), příslušný 
výbor: BUDG) 

o S&D (2 body)
 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro 

technickou podporu (2020/0103 (C0D), příslušný výbor: ECON)
o bez stanoviska

 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na podporu 
oživení a odolnosti (2020/0104 (COD), příslušný výbor: ECON)

o S&D (2 body)
 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017, pokud jde o 

vytvoření nástroje na podporu solventnosti (2020/0106 (COD), příslušný výbor: 
ECON)

o bez stanoviska
 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program InvestEU 

(2020/0108 (COD), příslušný výbor: BUDG)
o bez stanoviska

 Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje nástroj Evropské unie na podporu oživení, 
jehož účelem je podpořit oživení po pandemii COVID-19 (2020/0111 (NLE), bez 
úlohy Evropského parlamentu podle čl. 122 SFEU – bez postupu spolurozhodování, 
příslušný výbor: BUDG)

o bez stanoviska
 Návrh opravného rozpočtu č. 6 k souhrnnému rozpočtu na rok 2020, který v rozpočtu 

na rok 2020 zohledňuje zahájení plánu obnovy pro Evropu (2020/2093 (BUD), 
příslušný výbor: BUDG)

o bez stanoviska

Koordinátoři přijali následující rozhodnutí ohledně stanovisek k VFR:

 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013, 
kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (příslušný výbor: 
BUDG, bez postupu spolurozhodování)

o bez stanoviska
 (Pozměněný) Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na 

období 2021–2027 (příslušný výbor: BUDG, bez postupu spolurozhodování)
o S&D (2 body)

Výbor REGI za tímto účelem vypracuje stanovisko, jakmile Rada předloží svůj 
návrh (postup souhlasu).

Koordinátoři vzali na vědomí pozměněné návrhy legislativních stanovisek a poznamenali, že 
výbor REGI se jimi nebude zabývat, pokud hlavní výbor nepožádá o opětovné postoupení

 Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním 
fondu plus (ESF+) (příslušný výbor: EMPL)

 Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový 
program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření 
výsledků, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení zvláštního programu, 
kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa, nařízení 
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Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro sousedství a rozvojovou 
a mezinárodní spolupráci, nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví 
pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v 
rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským 
zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro 
rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu (EU) č. 1307/2013 (zahrnuje různé 
probíhající postupy – příslušný výbor: ITRE)

Koordinátoři vzali na vědomí nové nelegislativní dokumenty k vypracování stanoviska a 
poznamenali, že výbor REGI se jimi nebude zabývat, pokud hlavní výbor nepožádá o 
povolení vypracovat zprávu z vlastního podnětu k těmto dokumentům:

 COM (2020)0440 Sdělení o upraveném pracovním programu Komise na rok 2020 
(příslušný výbor: AFCO)

 COM (2020)0442 Sdělení o plánu na podporu oživení (příslušný výbor: BUDG)
 COM (2020)0456 Sdělení o příští generaci (příslušný výbor: ECON)

Následné kroky týkající se otázky k ústnímu zodpovězení

Koordinátoři vzali na vědomí, že Konference předsedů nepřidala na pořad jednání posledního 
plenárního zasedání žádné otázky k ústnímu zodpovězení ze strany výborů. Bylo dohodnuto, 
že žádost bude ponechána pro příští plenární zasedání.

Strukturovaný dialog o revidovaném pracovním programu Komise (27. května)

Koordinátoři se dohodli, že po výměně názorů s komisařkou Ferreirovou dne 8. června by 
výbor REGI měl připravit svůj příspěvek ke strukturovanému dialogu ve formě dopisu 
předsedy výboru.

Výzkumný program výboru REGI - návrhy na druhé pololetí 2020

Koordinátoři schválili následující pozměněný výzkumný program pro druhou polovinu roku 
2020, který bude předán tematické sekci B s následujícími vysvětleními:

1. Politika soudržnosti a výzvy související se změnou klimatu - studie

Tato studie by měla rovněž zvážit zvláštní dopad na venkovské oblasti, úlohu 
fosilních paliv, jako je uhlí a plyn, a vliv přechodu na klimatickou neutralitu na 
politiku soudržnosti.

2. Opatření politiky soudržnosti v reakci na pandemii COVID-19 - studie

Tato studie by se měla zaměřit také na dopad na venkovské oblasti.

3. Dopad krize způsobené pandemií COVID-19 na soudržnost EU - studie

Tato studie by se měla zaměřit také na dopad na různé regiony.
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Akční plán pro začleňování hlediska rovnosti žen a mužů

Koordinátoři opětovně schválili akční plán pro začleňování hlediska rovnosti žen a mužů z 
předchozího období beze změn.

Různé 

Žádné.
* * *

6. Různé

Žádné.

7. Příští schůze

6. července 2020, 15:00–17:00 (Brusel)

Schůze skončila ve 14:10.
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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 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair/Sur l’invitation du président/ Na poziv 
predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ Fuq stedina taċ-
'Chairman'/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

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

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

Elisa Ferreira (M), Dominika Chroszcz-Koczerga (F), Simeona Manova (F), Urszula Romanska (F), Andriana Sukova (F)

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições 
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ

CoR Tadhg Browne (F), Chantal Fontaine (F)

EESC Georgios Meleas (F)

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
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Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat 
des groupes politiques/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/ 
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secretariado dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
De politiska gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

ID

Verts/ALE

ECR

GUE/NGL

NI

Pawel Kaleta, Madalina Stoian, Nicolae Banda

Rasa Rudzkyte

Bogdan Rogin

Alan Keckes

Antoine  Bazantay
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