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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre regionálny rozvoj

REGI_PV(2020)0608_1

ZÁPISNICA
z mimoriadnej schôdze s účasťou na diaľku, ktorá sa konala 8. júna 2020 od 12.00 do 

14.00 h

v BRUSELI

Schôdza, ktorá sa konala za účasti väčšiny účastníkov na diaľku, sa začala v pondelok 8. júna 
2020 o 12.08 h. Predsedal jej predseda Younous Omarjee.

1. Prijatie programu schôdze
Rozhodnutie: Návrh programu schôdze bol prijatý. REGI_OJ(2020)0608_1

2. Oznámenia predsedníctva

Žiadne oznámenia.

3. Zmena nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zdroje na osobitné pridelené 
prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí
REGI/9/03077
***I 2020/0086(COD) COM(2020)0206 – C9-0145/2020

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

Gestorský výbor:
REGI

Výbory požiadané o stanovisko:
BUDG, EMPL, CULT

 rozhodnutie o použití zjednodušeného postupu bez pozmeňujúcich návrhov 
(článok 52 ods. 1)
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Rozhodnutie: Bolo schválené použitie zjednodušeného postupu bez pozmeňujúcich 
návrhov (článok 52 ods. 1). 

Predseda a spravodajca pre tento spis Younous Omarjee pripomenul poslancom obsah spisu a 
ustanovenia článku 52, overil, či neboli vznesené námietky proti použitiu zjednodušeného 
postupu, a vyhlásil návrh za schválený vo fáze prerokovania vo výbore.

Rečníčka: Laurence Farrenge

4. Štruktúrovaný dialóg s komisárkou pre súdržnosť a reformy Elisou Ferreirovou 
o pláne obnovy, o novom návrhu VFR a o budúcnosti politiky súdržnosti

 výmena názorov s Elisou Ferreirovou, komisárkou pre súdržnosť a reformy

Komisárka predložila zmenené návrhy Komisie týkajúce sa nariadenia o spoločných 
ustanoveniach, EFRR/Kohézneho fondu a Fondu na spravodlivú transformáciu, ako aj nový 
návrh týkajúci sa ReactEU.  Do výmeny názorov, ktorá nasledovala, sa zapojili mnohí 
poslanci.

Rečníci: Younous Omarjee, Elisa Ferreira (komisárka pre súdržnosť a reformy), 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. Schválenie rozhodnutí koordinátorov

Výbor schválil rozhodnutia, ktoré prijali koordinátori výboru REGI počas svojej schôdze, 
ktorá sa konala 5. júna 2020 prostredníctvom videokonferencie, a to konkrétne:

Tabuľka bodov

Koordinátori vzali na vedomie aktualizovaný stav tabuľky bodov.

Všeobecná výmena názorov o práci výboru REGI, o pláne obnovy, o nových návrhoch 
VFR a ich vplyve na súdržnosť a o nemeckom predsedníctve

Koordinátori usporiadali úplnú výmenu názorov o rôznych aktuálnych otázkach. Rozprava sa 
týkala najmä týchto bodov:

 vzťahu medzi tradičnými fondmi a novými návrhmi;
 problematiky načasovania;
 pozície členských štátov a Rady k návrhom;
 potreby obhájiť kohézne fondy;
 toho, že dodatočné externé financovanie by nemalo viesť k zníženiu základného 

rozpočtu fondov (najmä EFRR a ESF);
 toho, že dodatočný rozpočet by mal podliehať podmienkam a kontrolám v rovnakom 
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rozsahu ako pôvodné finančné prostriedky a mal by byť naplánovaný na regionálnej, a 
nie na vnútroštátnej úrovni;

 potreby vyhnúť sa byrokracii;
 toho, že od septembra by mali pokračovať technické schôdze s cieľom pripraviť 

trialógy.

Postúpenia

Zmenené návrhy týkajúce sa NSU, EFRR – Kohézneho fondu a FST

Koordinátori rozhodli, že zmenené návrhy týkajúce sa NSU, EFRR – Kohézneho fondu a FST 
by mali byť vypracované rovnakým spôsobom ako zmenený návrh NSU z januára 2020:

 spravodajca pre zmenené návrhy je rovnaký ako pre pôvodný návrh;
 Komisia je vyzvaná, aby predložila zmenené návrhy na schôdzi výboru (ak to bude z 

časového hľadiska možné);
 zmenené návrhy sa zohľadňujú pri medziinštitucionálnych rokovaniach (alebo v 

prípade FST už pri prebiehajúcich rokovaniach o kompromisných pozmeňujúcich 
návrhoch);

 v prípade potreby môžu spravodajca a tieňoví spravodajcovia uviesť svoju rokovaciu 
pozíciu v pracovnom dokumente založenom na konsenze, ktorý by bolo možné 
schváliť hlasovaním vo výbore a ktorý by sa uverejnil.

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
č. 1303/2013, pokiaľ ide o mimoriadne dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia v 
rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na poskytovanie pomoci na 
podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-EU)
COM(2020)0451 - 2020/0101 (COD)

Gestorský výbor: REGI
Výbory požiadané o stanovisko: EMPL, BUDG, ENVI, ITRE, CULT, CONT

Skupiny PPE, S&D a Renew prejavili záujem o návrh. Koordinátori odložili svoje konečné 
rozhodnutie o tomto návrhu až do času, kým neprebehne rozprava s komisárom a ďalšie 
konzultácie medzi koordinátormi a politickými skupinami. 

Stanoviská

Koordinátori prijali tieto rozhodnutia o nových legislatívnych stanoviskách:

 návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 
č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (2020/0097(COD)), 
gestorský výbor: ENVI)

o bez stanoviska
 návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o úverovom nástroji pre verejný 

sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie (2020/0100(COD)), gestorský 



PE653.746v01-00 4/10 PV\1207020SK.docx

SK

výbor: BUDG) 
o S&D (2 body)

 návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj 
technickej pomoci (2020/0103(COD)), gestorský výbor: ECON)

o bez stanoviska
 návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na 

podporu obnovy a odolnosti (2020/0104(COD)), gestorský výbor: ECON)
o S&D (2 body)

 návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
2015/1017, pokiaľ ide o vytvorenie Nástroja na podporu platobnej schopnosti 
(2020/0106(COD)), gestorský výbor: ECON)

o bez stanoviska
 návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program 

InvestEU (2020/0108(COD)), gestorský výbor: BUDG)
o bez stanoviska

 návrh nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj Európskej únie na obnovu s cieľom 
podporiť obnovu po pandémii COVID-19 (2020/0111(NLE)), Európskemu 
parlamentu nevyplýva z článku 122 ZFEÚ žiadna úloha – bez postupu 
spolurozhodovania; gestorský výbor: BUDG)

o bez stanoviska
 návrh opravného rozpočtu č. 6 k všeobecnému rozpočtu na rok 2020 – zohľadnenie 

zavedenia Plánu obnovy pre Európu v rozpočte na rok 2020 (2020/2093(BUD)), 
gestorský výbor: BUDG)

o bez stanoviska

Koordinátori prijali tieto rozhodnutia o stanoviskách k VFR:

 návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, 
ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (gestorský výbor: 
BUDG, bez postupu spolurozhodovania)

o bez stanoviska
 (zmenený) návrh nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na 

roky 2021 až 2027 (gestorský výbor: BUDG, bez postupu spolurozhodovania)
o S&D (2 body)

Pokiaľ ide o tento spis, výbor REGI vypracuje stanovisko, hneď ako Rada 
predloží svoj návrh (postup súhlasu).

Koordinátori vzali na vedomie zmenené návrhy legislatívnych stanovísk a poznamenali, že 
výbor REGI sa nimi nebude zaoberať, pokiaľ hlavný výbor nepožiada o opätovné postúpenie 
týchto návrhov:

 zmenený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom 
fonde plus (ESF+) (gestorský výbor: EMPL)

 zmenený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje 
Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú 
jeho pravidlá účasti a šírenia, rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa 
stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový 
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program pre výskum a inovácie, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa 
zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce, nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa 
strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej 
poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z 
Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie 
Európskeho parlamentu (EÚ) č. 1307/2013 (týkajúce sa viacerých rôznych 
prebiehajúcich postupov – gestorský výbor: ITRE)

Koordinátori vzali na vedomie nové nelegislatívne podklady pre stanovisko a poznamenali, že 
výbor REGI sa nimi nebude zaoberať, pokiaľ hlavný výbor nepožiada o povolenie vypracovať 
iniciatívnu správu k týmto dokumentom:

 COM(2020)0440 Oznámenie o zmenenom ročnom pracovnom programe na rok 2020 
(gestorský výbor: AFCO)

 COM(2020)0442 Oznámenie o pláne obnovy (gestorský výbor: BUDG)
 COM(2020)0456 Oznámenie o novej generácii (gestorský výbor: ECON)

Následné kroky týkajúce sa otázky na ústne zodpovedanie

Koordinátori vzali na vedomie skutočnosť, že Konferencia predsedov nezaradila do programu 
rokovania poslednej plenárnej schôdze žiadne otázky výborov na ústne zodpovedanie. 
Dohodlo sa, že žiadosť bude ponechaná na budúce plenárne schôdze.

Štruktúrovaný dialóg o revidovanom pracovnom programe Komisie (27. mája)

Koordinátori sa dohodli, že po výmene názorov s komisárkou Ferreirovou 8. júna by mal 
výbor REGI pripraviť svoj príspevok k štruktúrovanému dialógu vo forme listu predsedu 
výboru.

Výskum pre výbor REGI – návrhy na druhý polrok 2020

Koordinátori schválili nasledujúci zmenený výskumný program na druhý polrok 2020, ktorý 
sa zašle tematickej sekcii B s týmito vysvetleniami:

1. Politika súdržnosti a výzvy súvisiace so zmenou klímy – štúdia

Táto štúdia by mala zohľadňovať aj osobitný dosah na vidiecke oblasti, úlohu 
fosílnych palív, ako sú uhlie a plyn, a vplyv prechodu na klimatickú neutralitu 
na politiku súdržnosti.

2. Opatrenia politiky súdržnosti v súvislosti s reakciou na pandémiu COVID-19 – štúdia

Táto štúdia by mala byť tiež zameraná na dosah na vidiecke oblasti.

3. Vplyv krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 na súdržnosť EÚ – štúdia
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Táto štúdia by mala byť zameraná na dosah na rôzne regióny.

Akčný plán pre uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti

Koordinátori znovu schválili akčný plán pre uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti z 
predchádzajúceho obdobia bez zmien.

Rôzne otázky 

Žiadne.
* * *

6. Rôzne otázky

Žiadne.

7. Nasledujúce schôdze

6. júla 2020 od 15.00 do 17.00 h (Brusel)

Schôdza sa skončila o 14.10 h.
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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 
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