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Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Rozwoju Regionalnego

REGI_PV(2020)0608_1

PROTOKÓŁ
Zdalne posiedzenie nadzwyczajne w dniu 8 czerwca 2020 r. w godz. 12.00–14.00

BRUKSELA

Posiedzenie odbyło się ze zdalnym udziałem większości zebranych. Younous Omarjee 
(przewodniczący) otworzył posiedzenie w poniedziałek 8 czerwca 2020 r. o godz. 12.08.

1. Przyjęcie porządku dziennego
Decyzja: Projekt porządku dziennego został przyjęty. REGI_OJ(2020)0608_1

2. Komunikaty przewodniczącego

Nie było komunikatów.

3. Rozporządzenie zmieniające (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów 
przeznaczonych na szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych
REGI/9/03077
***I 2020/0086(COD) COM(2020)0206 – C9-0145/2020

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

Przedm. właśc.:
REGI

Opiniodaw.:
BUDG, EMPL, CULT

 Decyzja w sprawie zastosowania procedury uproszczonej bez poprawek (art. 52 
ust. 1 Regulaminu)
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Decyzja: Zgoda na zastosowanie procedury uproszczonej bez poprawek (art. 52 
ust. 1 Regulaminu) 

Younous Omarjee, przewodniczący i sprawozdawca komisji opiniodawczej, przypomniał 
posłom do PE treść dossier i przepisy art. 52, sprawdził, że nie ma sprzeciwu co do 
stosowania procedury uproszczonej, i oświadczył, że wniosek został zatwierdzony na etapie 
komisji.

Głos zabrała: Laurence Farreng

4. Zorganizowany dialog z Elisa Ferreirą, komisarz ds. spójności i reform, na temat 
planu naprawy, nowego wniosku w sprawie WRF i przyszłości polityki spójności

 Wymiana poglądów z komisarz do spraw spójności i reform Elisą Ferreirą

Komisarz przedstawiła Komisji zmienione wnioski dotyczące rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów, funduszu EFRR/Funduszu Spójności i funduszu sprawiedliwej 
transformacji, a także nowego wniosku dotyczącego „ReactEU”. Następnie odbyła się 
wymiana poglądów, w której uczestniczyło wielu posłów.

Głos zabrali: Younous Omarjee, Elisa Ferreira (komisarz ds. spójności i reform), 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. Zatwierdzenie decyzji koordynatorów

Komisja zatwierdziła decyzje podjęte przez koordynatorów REGI na posiedzeniu w dniu 
5 czerwca 2020 r. przeprowadzonym w drodze wideokonferencji, dotyczące następujących 
spraw:

Tabela punktów

Koordynatorzy zapoznali się z obecnym stanem tabeli punktów.

Ogólna wymiana poglądów na temat prac komisji REGI, planu naprawy, nowych 
wniosków w sprawie WRF i ich wpływu na spójność, na temat prezydencji niemieckiej

Koordynatorzy przeprowadzili pełną wymianę poglądów na temat różnych kwestii będących 
przedmiotem bieżącego zainteresowania. Dyskusja dotyczyła w szczególności:

 związku między funduszami konwencjonalnymi a nowymi propozycjami;
 kwestii dotyczących harmonogramu;
 stanowisk państw członkowskich i Rady w sprawie wniosków;
 konieczności obrony funduszy spójności;
 faktu, że dodatkowe, zewnętrzne finansowanie nie powinno prowadzić do 
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zmniejszenia budżetu podstawowego funduszy (zwłaszcza EFRR i EFS);
 dodatkowe środki budżetowe powinny podlegać warunkom i kontrolom zgodnie 

z tymi samymi zasadami co w przypadku funduszy pierwotnych i powinny być 
programowane na poziomie regionalnym, a nie krajowym;

 należy ograniczyć nadmierną biurokrację;
 spotkania techniczne powinny zostać wznowione od września w celu przygotowania 

rozmów trójstronnych.

Przekazane sprawy

Zmienione wnioski dotyczące rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów, EFRR/Funduszu Spójności i FST 

Koordynatorzy postanowili, że zmienione wnioski dotyczące rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów, EFRR/Funduszu Spójności i FST powinny zostać rozpatrzone w taki 
sam sposób, jak zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów ze stycznia 2020 r.:

 sprawozdawca w odniesieniu do zmienionych wniosków jest taki sam jak 
w przypadku pierwotnego wniosku;

 Komisja jest proszona o przedstawienie zmienionych wniosków na posiedzeniu 
komisji (z zastrzeżeniem ograniczeń czasowych);

 zmienione wnioski są uwzględniane w negocjacjach międzyinstytucjonalnych (lub, 
w przypadku FST, już w trakcie trwających negocjacji w sprawie poprawek 
kompromisowych);

 w razie konieczności sprawozdawca i kontrsprawozdawcy mogą przedstawić swoje 
stanowisko negocjacyjne w formie dokumentu roboczego opartego na konsensusie, 
który mógłby zostać zatwierdzony w drodze głosowania w komisji i opublikowany.

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego 
rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do nadzwyczajnych zasobów 
dodatkowych i przepisów wykonawczych w ramach celu „Inwestycje na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia”, aby zapewnić pomoc na wspieranie kryzysowych działań 
naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i 
cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU)
COM(2020)0451 - 2020/0101 (COD)

Przedm. właśc.: REGI
Opinia: EMPL, BUDG, ENVI, ITRE, CULT, CONT

Grupy PPE, S&D i Renew wyraziły zainteresowanie wnioskiem. Koordynatorzy odroczyli 
ostateczną decyzję w sprawie tego wniosku, w oczekiwaniu na debatę z komisarzem i dalsze 
konsultacje między koordynatorami i grupami. 

Opinie

Koordynatorzy podjęli następujące decyzje w sprawie nowych opinii ustawodawczych:
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 Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję 
nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności 
(2020/0097(COD), komisja przedmiotowo właściwa: ENVI)

o brak opinii
 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji (2020/0100(COD), komisja przedmiotowo właściwa: 
BUDG) 

o S&D (2 punkty)
 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego 

Instrument Wsparcia Technicznego (2020/0103(COD), komisja przedmiotowo 
właściwa: ECON)

o brak opinii
 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego 

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (2020/0104(COD), komisja 
przedmiotowo właściwa: ECON)

o S&D (2 punkty)
 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego 

rozporządzenie (UE) 2015/1017 w odniesieniu do utworzenia instrumentu wsparcia 
wypłacalności (2020/0106(COD), komisja przedmiotowo właściwa: ECON)

o brak opinii
 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego 

Program InvestEU (2020/0108(COD), komisja przedmiotowo właściwa: BUDG)
o brak opinii

 Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego Instrument Unii 
Europejskiej na rzecz Odbudowy w celu wsparcia odbudowy w następstwie pandemii 
COVID-19 (2020/0111 (NLE), brak udziału Parlamentu Europejskiego na podstawie 
art. 122 TFUE – brak procedury współdecyzji, komisja przedmiotowo właściwa: 
BUDG)

o brak opinii
 Projekt budżetu korygującego nr 6 do budżetu ogólnego na rok 2020 – 

Odzwierciedlenie w budżecie na 2020 r. uruchomienia planu odbudowy dla Europy 
(2020/2093(BUD), komisja przedmiotowo właściwa: BUDG)

o brak opinii

Koordynatorzy podjęli następujące decyzje w sprawie opinii dotyczących WRF:

 Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (UE, 
Euratom) nr 1311/2013 określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 
(komisja przedmiotowo właściwa: BUDG, brak procedury współdecyzji)

o brak opinii
 (Zmieniony) wniosek dotyczący rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy 

finansowe na lata 2021–2027 (komisja przedmiotowo właściwa: BUDG, brak 
procedury współdecyzji)

o S&D (2 punkty)
W odniesieniu do tego dossier komisja REGI sporządzi opinię po przekazaniu 
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przez Radę jej projektu (procedura zgody).

Koordynatorzy zapoznali się ze zmienionymi wnioskami dotyczącymi opinii 
ustawodawczych i stwierdzili, że komisja REGI nie zajmie się tymi kwestiami, chyba że 
komisja główna wystąpi z wnioskiem o ponowne przekazanie sprawy:

 Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) (komisja przedmiotowo 
właściwa: EMPL)

 Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji 
„Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym 
programie, decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program 
szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i 
innowacji „Horyzont Europa”, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i 
Rozwojowej, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego 
przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez 
państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych 
WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) 
i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (UE) nr 1307/2013 
(uwzględnia różne procedury w toku – komisja przedmiotowo właściwa: ITRE)

Koordynatorzy zapoznali się z nowymi dokumentami o charakterze nieustawodawczym do 
zaopiniowania i stwierdzili, że komisja REGI nie zajmie się tymi kwestiami, chyba że 
komisja główna wystąpi z wnioskiem o zgodę na sporządzenie sprawozdania z własnej 
inicjatywy w sprawie tych dokumentów:

 COM(2020)0440 Komunikat w sprawie dostosowanego programu prac na 2020 r. 
(komisja przedmiotowo właściwa: AFCO)

 COM(2020)0442 Komunikat w sprawie planu odbudowy (komisja przedmiotowo 
właściwa: BUDG)

 COM(2020)0456 Komunikat w sprawie następnej generacji (komisja przedmiotowo 
właściwa: ECON)

Działania następcze w związku z pytaniem wymagającym odpowiedzi ustnej

Koordynatorzy przyjęli do wiadomości fakt, że Konferencja Przewodniczących nie dodała do 
porządku obrad ostatniego posiedzenia plenarnego pytań komisji wymagających odpowiedzi 
ustnej. Uzgodniono, że wniosek zostanie utrzymany w odniesieniu do przyszłych posiedzeń 
plenarnych.

Usystematyzowany dialog na temat zmienionego programu prac Komisji (27 maja)

Koordynatorzy uzgodnili, że po wymianie poglądów z komisarz Ferreirą w dniu 8 czerwca 
komisja REGI powinna przygotować swój wkład w zorganizowany dialog w formie pisma 



PE653.746v01-00 6/10 PV\1207020PL.docx

PL

przewodniczącego komisji.

Badania dla komisji REGI – propozycje na drugą połowę 2020 r.

Koordynatorzy zatwierdzili następujący zmieniony program badań na drugą połowę 2020 r., 
który zostanie przekazany Departamentowi Tematycznemu B z następującymi wyjaśnieniami:

1. Polityka spójności i wyzwania związane ze zmianą klimatu – badanie

Badanie to powinno również uwzględniać szczególny wpływ na obszary 
wiejskie, rolę paliw kopalnych, takich jak węgiel i gaz, oraz wpływ dążenia do 
neutralności klimatycznej na politykę spójności.

2. Działania w ramach polityki spójności w odpowiedzi na pandemię COVID-19 – badanie

Badanie to powinno również koncentrować się na wpływie na obszary 
wiejskie.

3. Wpływ kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19 w obszarze spójności UE – 
badanie

Badanie to powinno koncentrować się na wpływie na różne regiony.

Plan działania w zakresie uwzględniania aspektu płci

Koordynatorzy kolejny raz zatwierdzili bez zmian poprzedni plan działania dotyczący 
uwzględniania aspektu płci.

Sprawy różne 

Brak
* * *

6. Sprawy różne

Brak

7. Następne posiedzenia

6 lipca 2020 r. w godz. 15.00–17.00 (Bruksela)

Posiedzenie zamknięto o godz. 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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