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Regionális Fejlesztési Bizottság
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JEGYZŐKÖNYV
a 2020. június 8-án, 12.00–14.00 között tartott rendkívüli távülésről

BRÜSSZEL

Az ülést a legtöbb résztvevő távolról történő részvételével 2020. június 8-án, hétfőn 12.08-kor 
Younous Omarjee (elnök) elnökletével nyitják meg.

1. A napirend elfogadása
Határozat: A napirendtervezetet elfogadják. REGI_OJ(2020)0608_1

2. Az elnök közleményei

Nincs közlemény.

3. Az 1303/2013/EU rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára 
elkülönített összeg forrásai tekintetében történő módosítása
REGI/9/03077
***I 2020/0086(COD) COM(2020)0206 – C9-0145/2020

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

Illetékes:
REGI

Vélemények:
BUDG, EMPL, CULT

 Határozat az egyszerűsített eljárás módosítások nélküli alkalmazásáról (52. cikk, 
(1) bekezdés)
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Határozat: elfogadás egyszerűsített eljárással módosítások nélkül (52. cikk, (1) 
bekezdés). 

Younous Omarjee elnök és a dosszié előadója emlékezteti az európai parlamenti képviselőket 
a dosszié tartalmára és az eljárási szabályzat 52. cikkének rendelkezéseire, ellenőrzi, hogy 
nincs-e ellenvetés az egyszerűsített eljárás alkalmazása ellen, és a javaslatot bizottsági 
szakaszban elfogadottnak nyilvánítja.

Felszólalók: Laurence Farrenge

4. Strukturált párbeszéd Elisa Ferreirával, a kohézióért és a reformokért felelős 
biztossal a helyreállítási tervről, az új többéves pénzügyi keretről és a kohéziós 
politika jövőjéről

 Eszmecsere Elisa Ferreira, kohézióért és reformokért felelős biztossal

A biztos ismerteti a közös rendelkezésekről szóló rendeletre, az ERFA/Kohéziós Alapra és a 
méltányos átállási alapra vonatkozó módosított bizottsági javaslatokat, valamint az új 
ReactEU javaslatot.  Ezt eszmecsere követi, mely során számos képviselő szólal fel.

Felszólalók: Younous Omarjee, Elisa Ferreira (kohézióért és reformokért felelős biztos), 
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. A koordinátorok határozatainak jóváhagyása

A bizottság elfogadja a REGI koordinátorok által a 2019. június 5-i délelőtti, 
videokonferencia útján tartott ülésükön hozott alábbi határozatokat:

Ponttáblázat

A koordinátorok tudomásul veszik a ponttáblázat legfrissebb állapotát.

Általános eszmecsere a REGI bizottság munkájáról, a helyreállítási tervről, az új 
többéves pénzügyi keretre irányuló javaslatokról és a kohéziós politikára gyakorolt 
hatásukról, valamint a német elnökségről

A koordinátorok teljes körű eszmecserét folytatnak különböző aktuális kérdésekről. A 
megbeszélés különösen az alábbi pontokra terjed ki:

 a hagyományos alapok és az új javaslatok közötti kapcsolat;
 időzítési kérdések;
 a tagállamoknak és a Tanácsnak a javaslatokkal kapcsolatos álláspontja;
 a kohéziós alapok védelmének szükségessége;
 a kiegészítő külső finanszírozás nem vezethet az alapok (különösen az ERFA és az 
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ESZA) alapköltségvetésének csökkenéséhez;
 a kiegészítő költségvetésnek az eredeti alapokkal azonos feltételek és ellenőrzések alá 

kell tartoznia, és azt regionális, nem pedig nemzeti alapon kell programozni;
 csökkenteni kell a bürokráciát;
 a háromoldalú egyeztetések előkészítése érdekében szeptembertől folytatni kell a 

technikai üléseket.

Továbbítások

A CPR-re, az ERFA/Kohéziós Alapra és a MÁTA-ra vonatkozó 
módosított javaslatok

A koordinátorok úgy határoznak, hogy a CPR-re, az ERFA-KA-ra és a MÁTA-ra vonatkozó 
módosított javaslatokat ugyanúgy kell kezelni, mint a CPR-re vonatkozó 2020. januári 
módosított javaslatot:

 a módosított javaslatok előadója megegyezik az eredeti javaslat előadójával;
 a Bizottságot felkérik, hogy a módosított javaslatokat ismertesse egy bizottsági ülésen 

(ha az idő engedi);
 a módosított javaslatokat figyelembe veszik az intézményközi tárgyalások során (vagy 

a MÁTA esetében már a kompromisszumos módosításokról folyó tárgyalások során);
 az előadó és az árnyékelőadók szükség esetén konszenzuson alapuló 

munkadokumentumban fejthetik ki tárgyalási álláspontjukat, amelyet bizottsági 
szavazással jóváhagyhatnak és közzétesznek.

Javaslat az 1303/2013/EU rendeletnek a beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében a Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárításának előmozdítását és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítését támogató rendkívüli kiegészítő források és az azokkal kapcsolatos 
végrehajtási rendelkezések tekintetében történő módosításáról (REACT-EU) szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre
COM(2020)0451 - 2020/0101 (COD)

Illetékes: REGI
Vélemény: EMPL, BUDG, ENVI, ITRE, CULT, CONT

A PPE, az S&D és a Renew képviselőcsoportok érdeklődésüket fejezik ki a javaslat iránt. A 
koordinátorok elhalasztják a javaslattal kapcsolatos végső döntésüket, a biztossal folytatott 
vitára, valamint a koordinátorok és a képviselőcsoportok közötti további konzultációkra 
várva. 

Vélemények

A koordinátorok a következő határozatokat hozzák az új jogalkotási véleményekről:

 Javaslat az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (2020/0097(COD), 
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illetékes bizottság: ENVI)
o Nincs vélemény

 Javaslat a méltányos átállást támogató mechanizmus keretében biztosított közszektor-
hitelezési eszközről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (2020/0100(COD), 
illetékes bizottság: BUDG) 

o S&D (2 pont)
 Javaslat a technikai támogatási eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és 

tanácsi határozatra (2020/0103(COD), illetékes bizottság: ECON)
o Nincs vélemény

 Javaslat a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi határozatra (2020/0104(COD), illetékes bizottság: ECON)

o S&D (2 pont)
 Javaslat az (EU) 2015/1017 rendeletnek a Fizetőképesség-támogatási Eszköz 

létrehozása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
határozatra (2020/0106(COD), illetékes bizottság: ECON)

o Nincs vélemény
 Javaslat az InvestEU program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 

határozatra (2020/0108(COD), illetékes bizottság: BUDG)
o Nincs vélemény

 Javaslat a Covid19-világjárvány utáni helyreállítás támogatására szolgáló Európai 
Uniós Helyreállítási Eszköz létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre (2020/0111(NLE), 
az EUMSZ 122. cikke értelmében az Európai Parlamentnek nincs szerepe – nem 
együttdöntés, illetékes bizottság: BUDG)

o Nincs vélemény
 6. számú költségvetés-módosítási tervezet a 2020. évi általános költségvetéshez: Az 

európai helyreállítási terv elindításának tükrözése a 2020. évi költségvetésben 
(2020/2093(BUD), illetékes bizottság: BUDG)

o Nincs vélemény

A koordinátorok a következő határozatokat hozzák a többéves pénzügyi keretről szóló 
véleményekről:

 Javaslat a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 
1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre 
(illetékes bizottság: BUDG, nem együttdöntés)

o Nincs vélemény
 Módosított javaslat a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről 

szóló tanácsi javaslatra (illetékes bizottság: BUDG, nem együttdöntés)
o S&D (2 pont)

Ehhez a dokumentumhoz a REGI bizottság véleményt készít, miután a Tanács 
benyújtotta tervezetét (egyetértési eljárás).

A koordinátorok tudomásul veszik a jogalkotási véleményekre vonatkozó módosított 
javaslatokat, és megjegyzik, hogy a REGI bizottság csak akkor foglalkozik ezekkel, ha a 
főbizottság megismételt Parlament elé utalást kér:

 Módosított javaslat az Európai Szociális Alap Pluszról (ESZA+) szóló európai 



PV\1207020HU.docx 5/10 PE653.746v01-00

HU

parlamenti és tanácsi rendeletre (illetékes bizottság: EMPL)
 Módosított javaslat az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram 

létrehozásáról, valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról, az 
Európai Parlament és a Tanács határozata az Európai horizont kutatási és innovációs 
keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról, az Európai 
Parlament és a Tanács rendelete a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi 
Együttműködési Eszköz létrehozásáról, az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 
közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP-
stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott 
támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1307/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre (különböző folyamatban lévő eljárásokat foglal magában, illetékes 
bizottság: ITRE)

A koordinátorok tudomásul veszik a nem jogalkotási véleményeket, és megjegyzik, hogy a 
REGI bizottság csak akkor foglalkozik ezekkel, ha a főbizottság engedélyt kér saját 
kezdeményezésű jelentés készítésére e dokumentumokhoz:

 COM(2020)0440 A Bizottság 2020. évi kiigazított munkaprogramjáról szóló 
közlemény (illetékes bizottság: AFCO)

 COM(2020)0442 A helyreállítási tervről szóló közlemény (illetékes bizottság: BUDG)
 COM(2020)0456 A jövő generációról szóló közlemény (illetékes bizottság: ECON)

A szóbeli választ igénylő kérdés nyomon követése

A koordinátorok tudomásul veszik, hogy az Elnökök Értekezlete a legutóbbi plenáris ülés 
napirendjére nem tűzött semmilyen, a bizottságok által feltett, szóbeli választ igénylő kérdést. 
Megállapodás születik arról, hogy a kérelmet a jövőbeli plenáris ülésekre is fenntartják.

Strukturált párbeszéd a Bizottság felülvizsgált munkaprogramjáról (május 27.)

A koordinátorok megállapodnak abban, hogy a Ferreira biztossal június 8-án folytatott 
eszmecserét követően a REGI bizottságnak bizottsági elnök által írt levél formájában kell 
elkészítenie a strukturált párbeszédhez való hozzájárulását.

Kutatás a REGI bizottság számára – Javaslatok 2020 második felére

A koordinátorok jóváhagyják a következő módosított kutatási programot 2020 második 
felére, amelyet az alábbi pontosításokkal továbbítanak a B. Tematikus Főosztálynak:

1. Kohéziós politika és az éghajlatváltozás kihívásai – tanulmány

A tanulmánynak ki kell térnie a vidéki területekre gyakorolt sajátos hatásra, a 
fosszilis tüzelőanyagok, például a szén és a gáz szerepére, valamint a 
klímasemlegesség irányába történő elmozdulásnak a kohéziós politikára 
gyakorolt hatására is.
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2. Kohéziós politikai intézkedések a Covid19-világjárványra válaszul – tanulmány

A tanulmánynak a vidéki területekre gyakorolt hatásra is összpontosítania kell.

3. A Covid19-világjárvány által okozott válság hatása az uniós kohézióra – tanulmány

A tanulmánynak a különböző régiókra gyakorolt hatásra kell összpontosítania.

A nemek közötti egyenlőség érvényesítésére irányuló cselekvési terv

A koordinátorok módosítás nélkül újra jóváhagyják az előző ciklus nemek közötti egyenlőség 
érvényesítésére irányuló cselekvési tervét.

Egyéb kérdések 

Nincsenek.
* * *

6. Egyéb kérdések

Nincsenek.

7. Következő ülések

2020. július 6., 15.00–17.00 (Brüsszel)

Az ülést 14.10-kor berekesztik.
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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
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