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LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Reģionālās attīstības komiteja

REGI_PV(2020)0608_1

PROTOKOLS
Attālināta ārkārtas sanāksme 2020. gada 8. jūnijā plkst. 12.00–14.00

BRISELĒ

Sanāksme, kurā vairākums dalībnieku piedalījās attālināti, tika atklāta pirmdien, 2020. gada 
8. jūnijā, plkst. 12.08 priekšsēdētāja Younous Omarjee vadībā.

1. Darba kārtības pieņemšana
Lēmums: darba kārtības projektu pieņēma. REGI_OJ(2020)0608_1

2. Sanāksmes vadītāja paziņojumi

Paziņojumu nebija.

3. Grozījumi Regulā (ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz resursiem īpašajam 
piešķīrumam Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai
REGI/9/03077
***I 2020/0086(COD) COM(2020)0206 – C9-0145/2020

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

Atbildīgā komiteja:
REGI

Atzinumi:
BUDG, EMPL, CULT

 Lēmums par vienkāršotas procedūras bez grozījumiem piemērošanu (52. panta 
1. punkts)
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Lēmums: Apstiprināts vienkāršotā procedūrā bez grozījumiem (52. panta 
1. punkts). 

Sanāksmes vadītājs un šā dokumenta referents Younous Omarjee atgādināja deputātiem par tā 
saturu un 52. panta noteikumiem, pārliecinājās, ka nevienam nebija iebildumu pret 
vienkāršotās procedūras piemērošanu, un pasludināja šo priekšlikumu par apstiprinātu 
komitejas posmā.

Uzstājās: Laurence Farrenge

4. Strukturēts dialogs ar kohēzijas un reformu komisāri Elisa Ferreira par 
atveseļošanas plānu, jauno DFS priekšlikumu un kohēzijas politikas nākotni

 Viedokļu apmaiņa ar kohēzijas un reformu komisāri Elisa Ferreira

Komisāre iepazīstināja ar Komisijas grozītajiem priekšlikumiem par Kopīgo noteikumu 
regulu, ERAF/Kohēzijas fondu un Taisnīgas pārkārtošanās fondu, kā arī jauno priekšlikumu 
par “ReactEU”.  Pēc tam notika viedokļu apmaiņa, kurā piedalījās liels deputātu skaits.

Uzstājās: Younous Omarjee, Elisa Ferreira (kohēzijas un reformu komisāre), 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. Koordinatoru lēmumu apstiprināšana

Komiteja apstiprināja turpmāk minētos lēmumus, kurus REGI komitejas koordinatori bija 
pieņēmuši 2020. gada 5. jūnija videokonferences sanāksmē.

Punktu tabula

Koordinatori iepazinās ar pašreizējo punktu tabulas stāvokli.

Vispārēja viedokļu apmaiņa par REGI komitejas darbu, par atveseļošanas plānu, 
jaunajiem DFS priekšlikumiem un to ietekmi uz kohēziju, kā arī par Vācijas 
prezidentūru

Koordinatori rīkoja plašu viedokļu apmaiņu par dažādiem aktuāliem jautājumiem. Jo īpaši 
tika apspriesti šādi jautājumi:

 saistība starp tradicionālajiem resursiem un jaunajiem priekšlikumiem;
 laika ierobežojumi;
 dalībvalstu un Padomes nostāja attiecībā uz priekšlikumiem;
 nepieciešamība aizsargāt kohēzijas fondus;
 papildu ārējam finansējumam nebūtu jārada situācija, kad tiek samazināts fondu (jo 

īpaši ERAF un ESF) pamatbudžets;
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 papildu budžetam būtu jāpiemēro līdzīgi nosacījumi un kontroles, kādi tiek piemēroti 
sākotnējiem fondiem, un tas būtu jāplāno reģionālajā, nevis valstu līmenī;

 būtu jāsamazina birokrātija;
 no septembra būtu jāatsākas tehniskajām sanāksmēm trialogu sagatavošanai.

Izskatīšanai iesniegtie dokumenti

Grozītie priekšlikumi par KNR, ERAF/KF un TPF

Koordinatori nolēma, ka ar grozītajiem priekšlikumiem par KNR, ERAF/KF un TPF būtu 
jārīkojas tāpat kā ar 2020. gada janvārī iesniegto priekšlikumu par KNR:

 grozītajiem priekšlikumiem ir tāds pats referents kā sākotnējam priekšlikumam;
 Komisija ir aicināta komitejas sanāksmē iepazīstināt ar grozītajiem priekšlikumiem (ja 

to ļaus laika ierobežojumi);
 grozītos priekšlikumus ņem vērā iestāžu sarunās (vai TPF gadījumā jau notiekošajās 

sarunās par kompromisa grozījumiem);
 referents un ēnu referenti vajadzības gadījumā var izklāstīt savu nostāju uz konsensu 

pamatotā darba dokumentā, kuru varētu apstiprināt ar balsojumu komitejā un pēc tam 
publicētu.

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) 
Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz ārkārtas papildu resursiem un īstenošanas kārtību 
mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai”, lai palīdzētu veicināt ar Covid-
19 pandēmiju saistītās krīzes seku pārvarēšanu un sagatavoties zaļai, digitālai un 
noturīgai ekonomikas atveseļošanai (REACT-EU)
COM(2020)0451 - 2020/0101 (COD)

Atbildīgā komiteja: REGI
Atzinums: EMPL, BUDG, ENVI, ITRE, CULT, CONT

Grupas PPE, S&D un “Renew” ir izrādījušas interesi par šo priekšlikumu. Koordinatori atlika 
galīgā lēmuma pieņemšanu par minēto priekšlikumu, jo vēl nav notikušas debates ar komisāru 
un turpmākas apspriešanās starp koordinatoriem un grupām. 

Atzinumi

Koordinatori pieņēma šādus lēmumus par jaunajiem normatīvajiem atzinumiem:

 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam, ar ko groza Lēmumu 
Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu (2020/0097(COD), 
atbildīgā komiteja: ENVI)

o atzinumu nesniegt
 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par publiskā sektora aizdevumu 

mehānismu Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma ietvaros (2020/0100(COD), atbildīgā 
komiteja: BUDG) 

o S&D (2 punkti)
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 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido tehniskā atbalsta 
instrumentu (2020/0103(COD), atbildīgā komiteja: ECON)

o atzinumu nesniegt
 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Atveseļošanas un 

noturības mehānismu (2020/0104(COD), atbildīgā komiteja: ECON)
o S&D (2 punkti)

 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz maksātspējas 
atbalsta instrumenta izveidi groza Regulu (ES) 2015/1017 (2020/0106(COD), 
atbildīgā komiteja: ECON)

o atzinumu nesniegt
 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu 

InvestEU (2020/0108(COD), atbildīgā komiteja: BUDG)
o atzinumu nesniegt

 Priekšlikums Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības Atveseļošanas 
instrumentu atveseļošanas atbalstam pēc Covid-19 pandēmijas (2020/0111(NLE)) —
 saskaņā ar LESD 122. pantu Eiropas Parlaments nav likumdevējs, proti, netiek 
piemērota koplēmuma procedūra, atbildīgā komiteja: BUDG)

o atzinumu nesniegt
 2020. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 6 projekts “Eiropas atveseļošanas plāna 

īstenošanas sākšanas atspoguļošana 2020. gada budžetā” (2020/2093(BUD), atbildīgā 
komiteja: BUDG)

o atzinumu nesniegt

Koordinatori pieņēma šādus lēmumus par DFS atzinumiem:

 Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar 
ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam – COM(2020)0174 
(atbildīgā komiteja: BUDG, netiek piemērota koplēmuma procedūra)

o atzinumu nesniegt
 (Grozīts) priekšlikums Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 

2021.–2027. gadam (atbildīgā komiteja: BUDG, netiek piemērota koplēmuma 
procedūra)

o S&D (2 punkti)
REGI komiteja izstrādās atzinumu par šo dokumentu pēc tam, kad Padome būs 
iesniegusi savu projektu (piekrišanas procedūra).

Koordinatori pieņēma zināšanai grozītos priekšlikumus, par kuriem izstrādā atzinumus, un 
norādīja, ka REGI komitejai ar tiem nebūs jānodarbojas, ja vien galvenā komiteja nepieprasīs 
atkārtotu iesniegšanu:

 Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Sociālo 
fondu Plus (ESF+) (atbildīgā komiteja: EMPL)

 Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pētniecības un 
inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveidi un dalības un rezultātu 
izplatīšanas noteikumiem, Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido 
īpašo programmu, ar kuru īsteno pētniecības un inovācijas pamatprogrammu 
“Apvārsnis Eiropa”, Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido 



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

LV

Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu, 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido noteikumus par atbalstu 
stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo 
lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas 
Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1305/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013 
(attiecas uz dažādām notiekošām procedūrām — atbildīgā komiteja: ITRE)

Koordinatori pieņēma zināšanai jaunos nenormatīvos dokumentus, ar kuriem izstrādā 
atzinumus, un norādīja, ka REGI komitejai ar tiem nebūs jānodarbojas, ja vien galvenā 
komiteja nepieprasīs atļauju par šiem dokumentiem izstrādāt INI ziņojumu:

 COM(2020)0440 Paziņojums par pielāgoto Komisijas darba programmu 2020. gadam 
(atbildīgā komiteja: AFCO)

 COM(2020)0442 Paziņojums par atveseļošanas plānu (atbildīgā komiteja: BUDG)
 COM(2020)0456 Paziņojums par jauno paaudzi (atbildīgā komiteja: ECON)

Turpmākie pasākumi saistībā ar jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski

Koordinatori pieņēma zināšanai to, ka Priekšsēdētāju konference pēdējās plenārsēdes darba 
kārtībā neiekļāva nevienu komiteju uzdotu jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski. Tika panākta 
vienošanās, ka šī prasība tiks saglabāta attiecībā uz turpmākajām plenārsēdēm.

Strukturēts dialogs par pārskatīto Komisijas darba programmu (27. maijs)

Koordinatori nolēma, ka pēc viedokļu apmaiņas ar komisāri E. Ferreira REGI komitejai ir 
jāsagatavo ieguldījums saistībā ar strukturēto dialogu priekšsēdētāja vēstules veidā.

Pētniecība REGI komitejas vajadzībām – priekšlikumi 2020. gada otrajai pusei

Koordinatori apstiprināja šādu grozītu pētījumu programmu 2020. gada otrajai pusei, kura ir 
jānosūta B politikas departamentam ar šādiem precizējumiem:

1. Kohēzijas politika un klimata pārmaiņu radītās problēmas (S&D) – pētījums

Šajā pētījumā arī būtu jāizskata īpašā ietekme uz lauku apvidiem, fosilā 
kurināmā (ogles un gāze) loma un pārejas uz klimatneitralitāti radītās sekas uz 
kohēzijas politiku.

2. Kohēzijas politikas pasākumi, kas ieviesti, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju – pētījums 

Šajā pētījumā arī būtu jāizskata ietekme uz lauku apvidiem.

3. Covid-19 pandēmijas radītās krīzes ietekme uz ES kohēziju – pētījums

Šajā pētījumā būtu jākoncentrējas uz ietekmi dažādos reģionos.
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Integrētas pieejas dzimumu līdztiesībai rīcības plāns

Koordinatori atkārtoti apstiprināja iepriekšējā sasaukuma pieņemto integrētas pieejas 
dzimumu līdztiesībai rīcības plānu bez grozījumiem

Citi jautājumi 

Tādu nebija.
* * *

6. Citi jautājumi

Tādu nebija.

7. Nākamās sanāksmes

2020. gada 6. jūlijā plkst. 15.00–17.00 (Briselē)

Sanāksme tika slēgta plkst. 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/ 
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