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Parlamentul European

2019-2024

Comisia pentru dezvoltare regională

REGI_PV(2020)0608_1

PROCES-VERBAL
Reuniunea extraordinară la distanță din 8 iunie 2020, 12.00-14.00

BRUXELLES

Reuniunea, organizată cu participarea de la distanță a majorității participanților, a fost 
deschisă luni, 8 iunie 2020, la ora 12.08, fiind prezidată de Younous Omarjee (președinte).

1. Adoptarea ordinii de zi
Decizie: Proiectul de ordine de zi a fost adoptat. REGI_OJ(2020)0608_1

2. Comunicări ale președinției

Nu au existat.

3. Regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce 
privește resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea 
forței de muncă în rândul tinerilor
REGI/9/03077
***I 2020/0086(COD) COM(2020)0206 – C9-0145/2020

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

Comisie competentă:
REGI

Avize:
BUDG, EMPL, CULT

 Decizie privind aplicarea procedurii simplificate fără amendamente [articolul 52 
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alineatul (1)]

Decizie: Aprobată prin procedură simplificată fără amendamente [articolul 52 
alineatul (1)]. 

Younous Omarjee, președinte și raportor pentru acest dosar, a reamintit deputaților în 
Parlamentul European conținutul dosarului și dispozițiile articolului 52, a verificat că nu 
există obiecții cu privire la aplicarea procedurii simplificate și a declarat propunerea aprobată 
în comisie.

Au intervenit: Laurence Farrenge

4. Dialog structurat cu Elisa Ferreira, comisară pentru coeziune și reforme, privind 
planul de redresare, propunerea privind noul CFM și viitorul politicii de 
coeziune

 Schimb de opinii cu Elisa Ferreira, comisară pentru coeziune și reforme

Comisara a prezentat comisiei propuneri modificate în legătură cu Regulamentul privind 
dispozițiile comune, FEDR/Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă, precum și 
noua propunere React-EU.  O mare parte dintre membri a intervenit în schimbul de opinii care 
a urmat.

Au intervenit: Younous Omarjee, Elisa Ferreira (comisară pentru coeziune și reforme), 
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. Aprobarea deciziilor coordonatorilor

Comisia a aprobat deciziile luate de coordonatorii Comisiei REGI în cursul reuniunii lor prin 
videoconferință din dimineața zilei de 5 iunie 2020, și anume:

Tabelul cu puncte

Coordonatorii au luat act de stadiul actual al tabelului cu puncte.

Schimb general de opinii privind activitatea Comisiei REGI, planul de redresare, noile 
propuneri privind CFM și impactul acestora asupra coeziunii, președinția germană

Coordonatorii au avut un schimb de opinii pe diverse teme de actualitate. Discuția a abordat 
în special următoarele puncte:

 relația dintre fondurile tradiționale și noile propuneri;
 aspecte legate de calendar;
 poziția statelor membre și a Consiliului față de propuneri;
 necesitatea de a proteja fondurile de coeziune;
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 finanțarea externă suplimentară nu ar trebui să ducă la o reducere a bugetului de bază 
al fondurilor (în special FEDR și FSE);

 bugetul suplimentar ar trebui să fie supus unor condiții și controale după aceleași 
criterii ca și fondurile și ar trebui programat la nivel regional, nu la nivel național;

 birocrația ar trebui redusă;
 reuniunile tehnice ar trebui să fie reluate începând cu luna septembrie, în vederea 

pregătirii trilogurilor.

Sesizări

Propuneri modificate pentru RDC, FEDR-FC și JTF

Coordonatorii au decis că propunerile modificate pentru RDC, FEDR-FC și dosarele JTF ar 
trebui tratate în același mod ca propunerea modificată de RDC din ianuarie 2020:

 raportorul pentru propunerile modificate este același ca și în cazul propunerii inițiale;
 Comisia este invitată să prezinte propunerile modificate în cadrul unei reuniuni a 

comisiei (dacă timpul o permite);
 propunerile modificate sunt luate în considerare în cadrul negocierilor 

interinstituționale (sau, în cazul JTF, deja în cadrul negocierilor în curs privind 
amendamentele de compromis);

 dacă este necesar, raportorul și raportorii alternativi își pot prezenta poziția de 
negociere într-un document de lucru consensual, care ar putea fi aprobat printr-un vot 
în comisie și care ar urma să fie publicat.

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele 
suplimentare și măsurile de implementare excepționale în temeiul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, cu scopul de a 
oferi asistență pentru promovarea reparării daunelor provocate de criză în contextul 
pandemiei de COVID-19 și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și 
reziliente a economiei (REACT-EU)
COM(2020)0451 - 2020/0101 (COD)

Comisie competentă: REGI
Aviz: EMPL, BUDG, ENVI, ITRE, CULT, CONT

Grupurile PPE, S&D și Renew și-au exprimat interesul pentru propunere. Coordonatorii și-au 
amânat decizia finală cu privire la această propunere, în așteptarea dezbaterii cu comisara și a 
consultărilor suplimentare dintre coordonatori și grupuri. 

Avize

Coordonatorii au luat următoarele decizii cu privire la noile avize legislative:

 Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a 
Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii 
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(2020/0097(COD)), comisie competentă: ENVI)
o Fără aviz

 Propunere de regulament a Parlamentului European și a Consiliului privind facilitatea 
de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă 
(2020/0100(COD)), comisie competentă: BUDG) 

o S&D (două puncte)
 Propunere de regulament a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a 

Instrumentului de sprijin tehnic (2020/0103(COD)), comisie competentă: ECON)
o Fără aviz

 Propunere de regulament a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a 
Mecanismului de redresare și reziliență (2020/0104(COD)), comisie competentă: 
ECON)

o S&D (două puncte)
 Propunere de regulament a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a 

Regulamentului (UE) 2015/1017 în ceea ce privește crearea unui Instrument de sprijin 
pentru solvabilitate (2020/0106(COD)), comisie competentă: ECON)

o Fără aviz
 Propunere de regulament a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a 

programului InvestEU (2020/0108(COD)), comisie competentă: BUDG)
o Fără aviz

 Propunere de regulament al Consiliului de instituire a Instrumentului de redresare al 
Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma pandemiei de COVID-19 
(2020/0111 (NLE), fără rol pentru Parlamentul European în temeiul articolului 122 din 
TFUE - nu se adoptă prin codecizie, comisie competentă: BUDG)

o Fără aviz
 Proiect de buget rectificativ nr. 6 la bugetul general 2020: Reflectarea lansării planului 

de redresare pentru Europa în bugetul pentru exercițiul 2020 (2020/2093(BUD), 
comisie competentă: BUDG)

o Fără aviz

Coordonatorii au luat următoarele decizii cu privire la avizele CFM:

 Propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, 
Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului multianual pentru perioada 2014-2020 
(comisie competentă: BUDG, nu se adoptă prin codecizie)

o Fără aviz
 (modificată) Propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului multianual 

pentru perioada 2021- 2027 (comisie responsabilă: BUDG, nu se adoptă prin 
codecizie)

o S&D (două puncte)
Pentru acest dosar, Comisia REGI va elabora un aviz de îndată ce Consiliul 
își va transmite proiectul (procedura de aprobare).

Coordonatorii au luat act de propunerile modificate de avize legislative și de faptul că 
Comisia REGI nu se va ocupa de aceste propuneri, cu excepția cazului în care comisia 
competentă a repetat sesizarea:
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 Propunere modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind Fondul social european Plus (FSE+) (comisie competentă: EMPL)

 Propunere modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de 
stabilire a normelor sale de participare și de diseminare, de decizie a Parlamentului 
European și a Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a 
programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de vecinătate, 
cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională, de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul 
pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul 
politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de 
garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 
ale Parlamentului European și ale Consiliului (care acoperă diferite proceduri aflate în 
curs - comisie competentă: ITRE)

Coordonatorii au luat act de propunerile modificate de avize nelegislative și de faptul că 
Comisia REGI nu se va ocupa de aceste propuneri, cu excepția cazului în care comisia 
competentă a solicitat autorizația de a elabora un raport INI cu privire la următoarele 
documente:

 COM(2020)0440 privind adaptarea programului de lucru al Comisiei pentru 2020 
(comisie competentă: AFCO)

 COM(2020)0442, Comunicare privind planul de redresare (comisie competentă: 
BUDG)

 COM(2020)0456, Comunicare privind noua generație (comisie competentă: ECON)

Urmarea întrebării cu solicitare de răspuns oral

Coordonatorii au luat act de faptul că Conferința președinților nu a adăugat la ordinea de zi a 
ultimei ședințe plenare nicio întrebare cu solicitare de răspuns oral din partea comisiilor. S-a 
convenit ca cererea să fie păstrată pentru viitoarele sesiuni plenare.

Dialog structurat cu privire la programul de lucru adaptat al Comisiei (27 mai)

Coordonatorii au convenit că, în urma schimbului de opinii cu comisara Ferreira din 8 iunie, 
Comisia REGI ar trebui să își pregătească contribuția la dialogul structurat sub forma unei 
scrisori a președintelui comisiei.

Cercetare pentru Comisia REGI - propuneri pentru a doua jumătate a anului 2020

Coordonatorii au aprobat următorul program de cercetare modificat pentru a doua jumătate a 
anului 2020, care urmează să fie transmis Departamentului tematic B, cu următoarele 
clarificări:

1. Politica de coeziune și provocările reprezentate de schimbările climatice - studiu
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Acest studiu ar trebui să ia în considerare și impactul special asupra zonelor 
rurale, rolul combustibililor fosili precum cărbunele și gazul, precum și efectul 
evoluției către neutralitatea climatică asupra politicii de coeziune.

2. Măsuri adoptate în cadrul politicii de coeziune ca răspuns la pandemia de COVID-19 - 
studiu

Acest studiu ar trebui să se concentreze și asupra impactului asupra zonelor 
rurale.

3. Impactul crizei provocate de pandemia de COVID-19 asupra coeziunii UE - studiu

Acest studiu ar trebui să se concentreze și asupra impactului asupra diferitelor 
regiuni.

Planul de acțiune pentru integrarea dimensiunii de gen

Coordonatorii au reconfirmat planul de acțiune pentru integrarea dimensiunii de gen din 
mandatul anterior fără modificări.

Chestiuni diverse 

Niciuna.
* * *

6. Chestiuni diverse

Niciuna.

7. Reuniuni următoare

6 iulie 2020, 15.00-17.00 (Bruxelles)

Reuniunea a fost închisă la ora 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 
kantselei/Γραφείο του Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja 
kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do 
Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο του Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Ured glavnog tajnika/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/ 
Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do 
Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/ 
Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Glavna uprava/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/ 
Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni 
direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat
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