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BRYSSEL

Puheenjohtaja Younous Omarjee avasi kokouksen maanantaina 8. kesäkuuta 2020 klo 12.08, 
ja useimmat läsnäolijat osallistuivat siihen etäyhteyden välityksellä.

1. Esityslistan hyväksyminen
Päätös: Esityslistaluonnos hyväksyttiin. REGI_OJ(2020)0608_1

2. Puheenjohtajan ilmoitukset

Ilmoituksia ei ollut.

3. Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttaminen siltä osin kuin kyseessä ovat 
nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahoja varten tarkoitetut määrärahat
REGI/9/03077
***I 2020/0086(COD) COM(2020)0206 – C9-0145/2020

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

Vastaava:
REGI

Lausunnot:
BUDG, EMPL, CULT

 Päätös yksinkertaistetun menettelyn soveltamisesta ilman tarkistuksia (52 artiklan 
1 kohta)
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Päätös: Hyväksyttiin yksinkertaistetulla menettelyllä ilman tarkistuksia 
(52 artiklan 1 kohta) 

Puheenjohtaja ja asiasta vastaava esittelijä Younous Omarjee palautti parlamentin jäsenten 
mieleen asian sisällön ja työjärjestyksen 52 artiklan määräykset, tarkisti, ettei 
yksinkertaistetun menettelyn soveltamiselle esitetty vastalauseita, ja julisti ehdotuksen 
hyväksytyksi valiokuntavaiheessa.

Puheenvuorot: Laurence Farrenge

4. Jäsennelty vuoropuhelu koheesio- ja uudistusasioista vastaavan komission 
jäsenen Elisa Ferreiran kanssa elpymissuunnitelmasta, uudesta monivuotista 
rahoituskehystä koskevasta ehdotuksesta ja koheesiopolitiikan tulevaisuudesta

 Keskustelu koheesio- ja uudistusasioista vastaavan komission jäsenen Elisa 
Ferreiran kanssa

Komission jäsen esitteli yhteisiä säännöksiä koskevaa asetusta, Euroopan aluekehitysrahastoa 
/ koheesiorahastoa ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa koskevat muutetut komission 
ehdotukset sekä uuden REACT-EU-välinettä koskevan ehdotuksen. Lukuisat jäsenet käyttivät 
puheenvuoron tämän jälkeen käydyssä keskustelussa.

Puheenvuorot: Younous Omarjee, Elisa Ferreira (koheesio- ja uudistusasioista vastaava 
komission jäsen), 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. Koordinaattoreiden päätösten hyväksyminen

Valiokunta hyväksyi REGI-valiokunnan koordinaattoreiden 5. kesäkuuta 2020 
videokonferenssina pidetyssä kokouksessa tekemät päätökset:

Pistetaulukko

Koordinaattorit panivat merkille pistetaulukon tilanteen.

Yleinen keskustelu REGI-valiokunnan työstä, elpymissuunnitelmasta, uusista 
monivuotista rahoituskehystä koskevista ehdotuksista ja näiden vaikutuksesta 
koheesioon sekä Saksan puheenjohtajakaudesta

Koordinaattorit keskustelivat kattavasti erilaisista ajankohtaisista kysymyksistä. 
Keskustelussa käsiteltiin erityisesti seuraavia aiheita:

 perinteisten rahastojen ja uusien ehdotusten välinen suhde;
 aikatauluihin liittyvät kysymykset;
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 jäsenvaltioiden ja neuvoston kanta ehdotuksiin;
 tarve puolustaa koheesiorahastoja;
 se, ettei ulkoinen lisärahoitus saa johtaa rahastojen (erityisesti EAKR:n ja ESR:n) 

perusmäärärahojen vähentämiseen;
 se, että lisämäärärahoille olisi asetettava ehtoja ja niitä olisi valvottava samalla tavoin 

kuin rahastojen alkuperäisiä määrärahoja ja rahoitusta olisi suunniteltava alueellisella 
tasolla kansallisen tason sijaan;

 tarve vähentää liiallista byrokratiaa;
 se, että teknisiä kolmikantakokouksia olisi jatkettava syyskuusta lähtien, jotta 

voitaisiin tehdä valmisteluja kolmikantakokouksia varten.

Käsiteltäväksi annetut asiat

Yhteisiä säännöksiä koskevaa asetusta, Euroopan aluekehitysrahastoa 
ja koheesiorahastoa sekä oikeudenmukaista siirtymää koskevat 
muutetut ehdotukset

Koordinaattorit päättivät, että yhteisiä säännöksiä koskevaa asetusta, Euroopan 
aluekehitysrahastoa ja koheesiorahastoa sekä oikeudenmukaista siirtymää koskevia 
muutettuja ehdotuksia käsiteltäisiin samalla tavalla kuin tammikuussa 2020 esitettyä 
muutettua ehdotusta yhteisiä säännöksiä koskevaksi asetukseksi:

 muutetuista ehdotuksista vastaava esittelijä on sama kuin alkuperäisistä ehdotuksista 
vastaava esittelijä;

 komissio kutsutaan esittelemään muutetut ehdotukset valiokunnan kokoukseen (mikäli 
aikaa on riittävästi);

 muutetut ehdotukset otetaan huomioon toimielinten välisissä neuvotteluissa 
(oikeudenmukaisen siirtymän rahaston osalta käynnissä olevissa 
kompromissitarkistuksia koskevissa neuvotteluissa);

 esittelijä ja varjoesittelijät voivat tarvittaessa esittää neuvottelukantansa 
yhteisymmärrykseen perustuvassa työasiakirjassa, jonka hyväksymisestä voidaan 
äänestää valiokunnassa ja joka julkaistaan.

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 
N:o 1303/2013 muuttamisesta Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen 
mukaisten poikkeuksellisten lisämäärärahojen ja toteutusjärjestelyjen osalta 
avustuksen antamiseksi covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamisen tukemiseen sekä pohjan luomiseen talouden vihreälle, digitaaliselle ja 
palautumiskykyä tukevalle elpymiselle (REACT-EU-väline)
COM(2020)0451 – 2020/0101(COD)

Vastaava: REGI
Lausunto: EMPL, BUDG, ENVI, ITRE, CULT, CONT

PPE-, S&D- ja Renew-ryhmät ilmoittivat olevansa kiinnostuneita ehdotuksesta. 
Koordinaattorit lykkäsivät ehdotusta koskevan lopullisen päätöksen tekemistä, kunnes asiasta 
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on keskusteltu komission jäsenen kanssa ja on järjestetty lisää koordinaattoreiden ja ryhmien 
välisiä kuulemisia.

Lausunnot

Koordinaattorit tekivät seuraavat uusia lainsäädäntölausuntoja koskevat päätökset:

 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin 
pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta 
(2020/0097(COD), asiasta vastaava valiokunta: ENVI)

o Ei lausuntoa
 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän 

mekanismin mukaisesta julkisen sektorin lainajärjestelystä (2020/0100(COD), asiasta 
vastaava valiokunta: BUDG) 

o S&D (2 pistettä)
 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teknisen tuen välineen 

perustamisesta (2020/0103(COD), asiasta vastaava valiokunta: ECON)
o Ei lausuntoa

 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elpymis- ja 
palautumistukivälineen perustamisesta (2020/0104(COD), asiasta vastaava valiokunta: 
ECON)

o S&D (2 pistettä)
 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2015/1017 

muuttamisesta vakavaraisuustukivälineen perustamisen osalta (2020/0106(COD), 
asiasta vastaava valiokunta: ECON)

o Ei lausuntoa
 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman 

perustamisesta (2020/0108(COD), asiasta vastaava valiokunta: BUDG)
o Ei lausuntoa

 Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin elpymisvälineen perustamisesta 
covid-19-pandemian jälkeisen elpymisen tukemiseksi (2020/0111(NLE) – Euroopan 
parlamentilla ei ole SEUT-sopimuksen 122 artiklan mukaisesti roolia asiassa – 
kyseessä ei ole yhteispäätösmenettely, asiasta vastaava valiokunta: BUDG)

o Ei lausuntoa
 Lisätalousarvioesitys nro 6 varainhoitovuoden 2020 yleiseen talousarvioon: Euroopan 

elpymissuunnitelman käynnistämisen huomioon ottaminen vuoden 2020 
talousarviossa (2020/2093(BUD), asiasta vastaava valiokunta: BUDG)

o Ei lausuntoa

Koordinaattorit tekivät seuraavat päätökset monivuotista rahoituskehystä koskevista 
lausunnoista:

 Ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 1311/2013 muuttamisesta (asiasta vastaava valiokunta: BUDG, ei 
yhteispäätösmenettely)

o Ei lausuntoa
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 (Muutettu) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamisesta (asiasta vastaava valiokunta: BUDG, ei 
yhteispäätösmenettely)

o S&D (2 pistettä)
REGI-valiokunta laatii asiaa koskevan lausunnon, kun neuvosto on antanut 
esityksensä (hyväksyntämenettely).

Koordinaattorit panivat merkille muutetut lainsäädäntöehdotukset ja huomauttivat, ettei 
REGI-valiokunta käsittele näitä, ellei asiasta vastaava valiokunta pyydä asian antamista 
uudelleen parlamentin käsiteltäväksi:

 Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
sosiaalirahasto plussasta (ESR+) (asiasta vastaava valiokunta: EMPL)

 Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelmasta ”Euroopan horisontti” ja sen osallistumista ja tulosten 
levittämistä koskevista säännöistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi 
tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa 
koskevasta erityisohjelmasta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan 
nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) 
rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista 
säännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja 
(EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta (kattaa useita käynnissä olevia menettelyjä – 
asiasta vastaava valiokunta: ITRE)

Koordinaattorit panivat merkille seuraavat uudet muut kuin lainsäädäntöasiakirjat lausuntoa 
varten ja huomauttivat, ettei REGI-valiokunta käsittele näitä, ellei asiasta vastaava valiokunta 
pyydä saada laatia näistä valiokunta-aloitteisia mietintöjä:

 Komission tiedonanto mukautetusta komission työohjelmasta 2020, COM(2020)0440 
(asiasta vastaava valiokunta: AFCO)

 Komission tiedonanto elpymissuunnitelmasta, COM(2020)0442 (asiasta vastaava 
valiokunta: BUDG)

 Komission tiedonanto seuraavasta sukupolvesta, COM(2020)0456 (asiasta vastaava 
valiokunta: ECON)

Suullista kysymystä koskevat jatkotoimet

Koordinaattorit panivat merkille, ettei puheenjohtajakokous lisännyt edellisen täysistunnon 
esityslistalle yhtään valiokuntien esittämää suullista kysymystä. Koordinaattorit päättivät 
esittää pyynnön uudelleen tulevissa täysistunnoissa.
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Jäsennelty vuoropuhelu komission tarkistetusta työohjelmasta (27. toukokuuta)

Koordinaattorit sopivat 8. kesäkuuta komission jäsen Ferreiran kanssa käydyn keskustelun 
jälkeen, että REGI-valiokunta osallistuisi jäsenneltyyn vuoropuheluun toimittamalla 
valiokunnan puheenjohtajan kirjeen.

Tutkimukset REGI-valiokunnalle – ehdotukset vuoden 2020 jälkipuoliskolle

Koordinaattorit hyväksyivät vuoden 2020 jälkipuoliskoa koskevan seuraavan muutetun 
tutkimusohjelman, joka toimitetaan politiikkayksikkö B:lle seuraavin selvennyksin:

1. Koheesiopolitiikka ja ilmastonmuutoksen haasteet – tutkimus

Tässä tutkimuksessa on tarkoitus käsitellä myös maaseutualueisiin kohdistuvia 
erityisvaikutuksia, kivihiilen ja kaasun kaltaisten fossiilisten polttoaineiden 
roolia sekä sitä, miten ilmastoneutraaliutta kohti siirtyminen vaikuttaa 
koheesiopolitiikkaan.

2. Covid-19-pandemian johdosta toteutettavat koheesiopolitiikan toimenpiteet – tutkimus

Tässä tutkimuksessa on tarkoitus käsitellä myös maaseutualueisiin kohdistuvia 
vaikutuksia.

3. Covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vaikutukset EU:n yhteenkuuluvuuteen – tutkimus

Tässä tutkimuksessa on tarkoitus käsitellä eri alueisiin kohdistuvia 
vaikutuksia.

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista koskeva toimintasuunnitelma

Koordinaattorit hyväksyivät edellisen vaalikauden sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista 
koskevan toimintasuunnitelman ilman muutoksia.

Muut asiat 

Ei ollut.
* * *

6. Muut asiat

Ei ollut.

7. Seuraavat kokoukset

6. heinäkuuta 2020 klo 15.00–17.00 (Bryssel)

Kokous päättyi klo 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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PPE

S&D

Renew

ID

Verts/ALE

ECR

GUE/NGL
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Pawel Kaleta, Madalina Stoian, Nicolae Banda

Rasa Rudzkyte

Bogdan Rogin
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