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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2019-2024

Regionaalarengukomisjon

REGI_PV(2020)0608_1

PROTOKOLL
Erakorraline kaugkoosolek 8. juunil 2020 kell 12.00–14.00

BRÜSSEL

Koosolek toimus enamiku osalejate kaugosalusel ja see avati esmaspäeval, 8. juunil 2020 kell 
12.08 esimees Younous Omarjee juhatusel.

1. Päevakorra kinnitamine
Otsus: Päevakorra projekt kinnitati. REGI_OJ(2020)0608_1

2. Juhataja teadaanded

Teadaandeid ei olnud.

3. Määruse (EL) nr 1303/2013 muutmine seoses noorte tööhõive algatuse jaoks ette 
nähtud sihtotstarbelise eraldise vahenditega
REGI/9/03077
***I 2020/0086(COD) COM(2020)0206 – C9-0145/2020

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

Vastutav:
REGI

Arvamused:
BUDG, EMPL, CULT

 Otsus muudatusettepanekuteta lihtsustatud menetluse kohaldamise kohta (artikli 
52 lõige 1)
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Otsus: Heaks kiidetud lihtsustatud menetlusega ilma muudatusettepanekuteta 
(artikli 52 lõige 1). 

Selle toimiku eest vastutav esimees, raportöör Younous Omarjee tuletas parlamendiliikmetele 
meelde toimiku sisu ja artikli 52 sätteid, ning kontrollis, et lihtsustatud menetluse 
kohaldamise suhtes ei ole vastuväiteid ja seejärel kuulutas ettepaneku parlamendikomisjonis 
heakskiidetuks.

Sõnavõtjad: Laurence Farrenge

4. Struktureeritud dialoog ühtekuuluvuspoliitika ja reformide voliniku Elisa 
Ferreiraga majanduse elavdamise kava, uue mitmeaastase finantsraamistiku 
ettepaneku ja ühtekuuluvuspoliitika tuleviku teemal

 Arvamuste vahetus ühtekuuluvuspoliitika ja reformide voliniku Elisa Ferreiraga

Volinik tutvustas komisjoni muudetud ettepanekuid ühissätete määruse, 
ERFi/Ühtekuuluvusfondi ja õiglase ülemineku fondi kohta ning uut ettepanekut ReactEU 
kohta. Järgnenud arvamuste vahetusest võttis osa palju parlamendiliikmeid.

Sõnavõtjad: Younous Omarjee, Elisa Ferreira (ühtekuuluvuspoliitika ja reformide volinik), 
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. Koordinaatorite otsuste heakskiitmine

Parlamendikomisjon kiitis heaks regionaalarengukomisjoni koordinaatorite 5. juuni 2020. 
aasta videokonverentsi teel toimunud koosolekul tehtud järgmised otsused.

Punktitabel

Koordinaatorid võtsid teadmiseks punktitabeli hetkeseisu.

Üldine arvamuste vahetus REGI-komisjoni töö, taastamiskava, uue mitmeaastase 
finantsraamistiku ettepanekute ja nende mõju üle ühtekuuluvusele Saksamaa 
eesistumise ajal

Koordinaatorid pidasid põhjaliku arvamuste vahetuse mitmesuguste aktuaalsete ja 
huvipakkuvate küsimuste kohta. Arutelu hõlmas eelkõige järgmisi punkte:

 seos traditsiooniliste fondide ja uute ettepanekute vahel;
 ajastamisega seotud küsimused;
 liikmesriikide ja nõukogu seisukoht ettepanekute kohta;
 vajadus kaitsta ühtekuuluvusfonde;
 täiendav välisrahastamine ei tohiks kaasa tuua fondide (eelkõige ERFi ja ESFi) 
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põhieelarve vähenemist;
 lisaeelarve suhtes tuleks kohaldada samasuguseid tingimusi ja kontrolli nagu algsete 

vahendite suhtes, ning need tuleks kavandada piirkondlikul ja mitte riiklikul tasandil;
 bürokraatiat tuleks vähendada;
 tehnilised koosolekud kolmepoolsete kohtumiste ettevalmistamiseks peaksid jätkuma 

alates septembrist.

Menetlemiseks edastatud

Muudetud ettepanekud ühissätete määruse, ERFi, Ühtekuuluvusfondi 
ja õiglase ülemineku fondi kohta

Koordinaatorid otsustasid, et ühissätete määrust, ERFi ja Ühtekuuluvusfondi ning õiglase 
ülemineku fondi käsitlevaid muudetud ettepanekuid tuleks käsitleda samamoodi, nagu 2020. 
aasta jaanuaris esitatud ühissätete määruse muudetud ettepanekut:

 muudetud ettepanekute raportöör on sama, mis esialgse ettepaneku raportöör;
 Euroopa Komisjonil palutakse esitada muudetud ettepanekud parlamendikomisjoni 

koosolekul (kui aega jätkub);
 muudetud ettepanekuid võetakse arvesse institutsioonidevahelistel läbirääkimistel (või 

õiglase ülemineku fondi puhul juba läbirääkimistel, mis on praegu käimas 
kompromissmuudatusettepanekute üle);

 vajaduse korral võivad raportöör ja variraportöörid esitada oma 
läbirääkimispositsiooni konsensusel põhinevas töödokumendis, mis võidakse heaks 
kiita komisjoni hääletusel ja mis avaldatakse.

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses majanduskasvu ja tööhõivesse 
investeerimise eesmärgi raames ettenähtavate erakorraliste lisavahendite ja 
rakenduskorraga, et toetada COVID-19 pandeemiaga seotud kriisi tagajärgede 
kõrvaldamist ning ettevalmistuste tegemist majanduse taastamiseks rohelisel, 
digitaalsel ja vastupidaval viisil (REACT-EU)
COM(2020)0451 - 2020/0101 (COD)

Vastutav: REGI
Arvamus: EMPL, BUDG, ENVI, ITRE, CULT, CONT

PPE, S&D ja Renew fraktsioonid väljendasid ettepaneku vastu huvi. Koordinaatorid lükkasid 
selle ettepaneku kohta lõpliku otsuse tegemise edasi, ning otsustasid jääda ootama arutelu 
volinikuga ning edasisi konsultatsioone koordinaatorite ja fraktsioonide vahel. 

Arvamused

Koordinaatorid võtsid uute seadusandlike arvamuste kohta vastu järgmised otsused:

 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse 
otsust nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta (2020/0097(COD), 



PE653.746v01-00 4/10 PV\1207020ET.docx

ET

vastutav komisjon: ENVI)
o arvamust ei esitata.

 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus avaliku sektori 
laenuvahendi kohta õiglase üleminekumehhanismi raames (2020/0100(COD), 
vastutav komisjon: BUDG) 

o S&D (2 punkti)
 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse 

tehnilise toetuse rahastamisvahend (2020/0103(COD), vastutav komisjon: ECON)
o arvamust ei esitata.

 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse 
sissenõudmis- ja vastupanuvõime rahastamisvahend (2020/0104(COD), vastutav 
komisjon: ECON)

o S&D (2 punkti)
 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse 

määrust (EL) 2015/1017 seoses maksejõulisuse toetusvahendi loomisega 
(2020/0106(COD), vastutav komisjon: ECON)

o arvamust ei esitata.
 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse 

programm InvestEU (2020/0108(COD), vastutav komisjon: ECON)
o arvamust ei esitata.

 Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Liidu 
taastamisinstrument Covid-19 pandeemia järgse taastumise toetamiseks 
(2020/0111(NLE), Euroopa Parlamendil ei ole ELi toimimise lepingu artikli 122 
kohast rolli – see ei ole kaasotsustamismenetlus, vastutav komisjon: BUDG)

o arvamust ei esitata.
 2020. aasta üldeelarve paranduseelarve nr 6 projekt, mis kajastab Euroopa majanduse 

elavdamise kava käivitamist 2020. aasta eelarves (2020/2093(BUD), vastutav 
komisjon: BUDG)

o arvamust ei esitata.

Koordinaatorid võtsid vastu järgmised otsused arvamuste kohta, mis puudutavad mitmeaastast 
finantsraamistikku:

 ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EL, 
Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik 
aastateks 2014–2020 (vastutav komisjon: BUDG, see ei ole kaasotsustamismenetlus)

o arvamust ei esitata.
 (muudetud) ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks 

mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027 (vastutav komisjon: BUDG, see 
ei ole kaasotsustamismenetlus)

o S&D (2 punkti)
Selle toimiku kohta koostab REGI-komisjon arvamuse pärast seda, kui 
nõukogu on edastanud oma eelnõu (nõusolekumenetlus).

Koordinaatorid võtsid muudetud seadusandliku arvamuse ettepanekud teadmiseks ja 
märkisid, et REGI-komisjon ei tegele nendega, välja arvatud juhul, kui peamine komisjon 
taotleb uue konsulteerimistaotluse esitamist:
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 muudetud ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa 
Sotsiaalfond+ (ESF+) kohta (vastutav komisjon: EMPL)

 Muudetud ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ ning 
kehtestatakse selle osalemis- ja levitamiseeskirjad; Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
otsus, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa 
horisont“ rakendamise eriprogramm; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
luuakse naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend; 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad liikmesriikide 
poolt ühise põllumajanduspoliitika raames koostatavate strateegiliste kavade 
toetamiseks, mida rahastavad Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond (EAGF) ja Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfond (EAFRD) ning millega tunnistatakse kehtetuks 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013 ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013 Euroopa Parlament (hõlmab erinevaid 
käimasolevaid menetlusi – vastutav komisjon: ITRE)

Koordinaatorid võtsid uued, muud kui seadusandlikud dokumendid arvamuse saamiseks 
ettepanekud teadmiseks ja märkisid, et REGI-komisjon ei tegele nendega, välja arvatud juhul, 
kui peamine komisjon taotleb nende dokumentide kohta algatusraporti koostamist:

 COM(2020)0440 Teatis 2020. aasta muudetud tööprogrammi kohta (vastutav 
komisjon: AFCO)

 COM(2020)0442 Teatis majanduse taastamise kava kohta (vastutav komisjon: BUDG)
 COM(2020)0456 Teatis uue põlvkonna kohta (vastutav komisjon: ECON)

Suuliselt vastatava küsimuse järelmeetmed

Koordinaatorid võtsid teadmiseks asjaolu, et esimeeste konverents ei lisanud viimase täiskogu 
istungi päevakorda ühtegi komisjonide suuliselt vastatavat küsimust. Lepiti kokku, et taotlus 
jääb kehtima tulevasteks täiskogu istungjärkudeks.

Struktureeritud dialoog komisjoni muudetud tööprogrammi üle (27. mai)

Koordinaatorid leppisid kokku, et pärast arvamuste vahetust volinik Ferreiraga 8. juunil peaks 
REGI-komisjon valmistama ette oma panuse struktureeritud dialoogi komisjoni esimehe kirja 
kujul.

Teadusuuringud REGI-komisjoni jaoks – ettepanekud 2020. aasta teiseks poolaastaks

Koordinaatorid kiitsid heaks järgmise muudetud uurimisprogrammi 2020. aasta teiseks 
pooleks, mis edastatakse poliitikaosakonnale B koos järgmiste selgitustega:

1. Ühtekuuluvuspoliitika ja kliimamuutustega seotud probleemid – uuring

Selles uuringus tuleks arvesse võtta ka erilist mõju maapiirkondadele, 
fossiilkütuste, näiteks söe ja gaasi rolli ning kliimaneutraalsuse suunas 
liikumise mõju ühtekuuluvuspoliitikale.
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2. Ühtekuuluvuspoliitika meetmed vastuseks COVID-19 pandeemiale – uuring

Uuring peaks keskenduma ka maapiirkondadele avalduvale mõjule.

3. COVID-19 pandeemia põhjustatud kriisi mõju ELi ühtekuuluvusele – uuring

Uuring peaks keskenduma eri piirkondadele avalduvale mõjule.

Soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava

Koordinaatorid kiitsid eelmise ametiaja soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
tegevuskava muutmata kujul uuesti heaks.

Muud küsimused 

Ei olnud.
* * *

6. Muud küsimused

Ei olnud.

7. Järgmised koosolekud

6. juuli 2020 kell 15.00–17.00 (Brüssel)

Koosolek lõppes kell 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

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
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