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Europaparlamentet
2019–2024

Utskottet för regional utveckling

REGI_PV(2020)0608_1

PROTOKOLL
från det extra sammanträdet på distans den 8 juni 2020 kl. 12.00–14.00

BRYSSEL

Sammanträdet hölls med de flesta deltagare på distans och öppnades måndagen den 
8 juni 2020 kl. 12.08 med utskottets ordförande, Younous Omarjee, som ordförande.

1. Godkännande av föredragningslistan

Beslut: Förslaget till föredragningslista godkändes. REGI_OJ(2020)0608_1

2. Meddelanden från ordföranden

Inga ärenden förelåg under denna punkt.

3. Ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda 
tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga
REGI/9/03077

***I 2020/0086(COD) COM(2020)0206 – C9-0145/2020

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

Ansvarigt utskott:
REGI

Rådgivande utskott:
BUDG, EMPL, CULT

 Beslut om tillämpning av förenklat förfarande utan ändringsförslag (artikel 52.1)

Beslut: Godkändes med förenklat förfarande utan ändringsförslag (artikel 52.1). 

Younous Omarjee, ordförande och föredragande för detta ärende, påminde ledamöterna om 
ärendets innehåll och bestämmelserna i artikel 52, och kontrollerade att det inte fanns några 
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invändningar mot tillämpningen av det förenklade förfarandet, och förklarade förslaget 
godkänt på utskottsnivå.

Följande yttrade sig: Laurence Farrenge

4. Strukturerad dialog med Elisa Ferreira, kommissionsledamot med ansvar för 
sammanhållning och reformer, om återhämtningsplanen, det nya förslaget till 
flerårig budgetplan och den framtida sammanhållningspolitiken

 Diskussion med Elisa Ferreira, kommissionsledamot med ansvar för 
sammanhållning och reformer

Kommissionsledamoten presenterade kommissionens ändrade förslag avseende förordningen 
om gemensamma bestämmelser, Eruf/Sammanhållningsfonden och fonden för en rättvis 
omställning samt det nya React-EU-förslaget. Flera ledamöter yttrade sig i den diskussion 
som följde.

Följande yttrade sig: Younous Omarjee, Elisa Ferreira (kommissionsledamot med ansvar för 
sammanhållning och reformer), 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. Godkännande av samordnarnas beslut

Utskottet godkände de beslut som hade fattats av REGI-utskottets samordnare vid deras 
sammanträde via videokonferens den 5 juni 2020, nämligen följande:

Poängtabell

Samordnarna tog del av det aktuella läget beträffande poängtabellen.

Allmän diskussion om REGI-utskottets arbete, om återhämtningsplanen, om de nya 
förslagen om den fleråriga budgetramen och deras inverkan på sammanhållningen samt 
om det tyska ordförandeskapet

Samordnarna höll en heltäckande diskussion om olika aktuella frågor. Diskussionen 
omfattade särskilt följande:

 förhållandet mellan de traditionella medlen och de nya förslagen,
 tidsaspekter,
 medlemsstaternas och rådets ståndpunkt gällande förslagen,
 behovet av att försvara sammanhållningsfonderna,
 den externa tilläggsfinansieringen bör inte leda till en minskning av 

grundbudgeten för fonderna (särskilt Eruf och ESF),
 tilläggsbudgeten bör omfattas av villkor och kontroller på samma sätt som de 

ursprungliga medlen, och bör planeras på regional och inte på nationell grund,
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 byråkratin bör minimeras,
 tekniska möten bör återupptas från och med september för att förbereda 

trepartsmöten.

Hänvisade ärenden

Ändrade förslag till förordningen om gemensamma bestämmelser, 
Eruf–Sammanhållningsfonden och FRO

Samordnarna beslutade att de ändrade förslagen till förordningen om gemensamma 
bestämmelser, Eruf– Sammanhållningsfonden och FRO bör behandlas på samma sätt som det 
ändrade förslaget till förordning om gemensamma bestämmelser från januari 2020:

 föredraganden för de ändrade förslagen är densamma som för det ursprungliga 
förslaget,

 kommissionen uppmanas att lägga fram de ändrade förslagen vid ett 
utskottssammanträde (i den mån det finns tid för detta),

 de ändrade förslagen beaktas i de interinstitutionella förhandlingarna (eller, när 
det gäller FRO, redan i de pågående förhandlingarna om 
kompromissändringsförslagen),

 föredraganden och skuggföredragandena kan vid behov fastställa sin 
förhandlingsposition i ett samförståndsbaserat arbetsdokument som skulle kunna 
godkännas genom en omröstning i utskottet och offentliggöras,

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 
(EU) nr 1303/2013 vad gäller exceptionella ytterligare medel och 
genomförandebestämmelser inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning 
för att tillhandahålla stöd för främjande av krisreparation i samband med 
covid-19-pandemin och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning 
av ekonomin (React-EU)

COM(2020)0451 - 2020/0101 (COD)

Ansvarigt utskott: REGI

Yttrande: EMPL, BUDG, ENVI, ITRE, CULT, CONT

PPE-, S&D- och Renew-grupperna uttryckte intresse för förslaget. Samordnarna sköt upp sitt 
slutliga beslut om detta förslag, i avvaktan på debatten med kommissionsledamoten och 
ytterligare samråd mellan samordnarna och grupperna. 

Yttranden

Samordnarna fattade följande beslut om nya yttranden som avser lagstiftning:

 förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut 
nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen (2020/0097(COD), 
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ansvarigt utskott: ENVI)
o Inget yttrande

 förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om lånefaciliteten för den 
offentliga sektorn inom mekanismen för en rättvis omställning (2020/0100(COD), 
ansvarigt utskott: BUDG) 
o S&D (2 poäng)

 förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett 
instrument för tekniskt stöd (2020/0103(COD), ansvarigt utskott: ECON)
o Inget yttrande

 förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en facilitet 
för återhämtning och resiliens (2020/0104(COD), ansvarigt utskott: ECON)
o S&D (2 poäng)

 förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 
(EU) 2015/1017 vad gäller inrättandet av ett instrument för solvensstöd 
(2020/0106(COD), ansvarigt utskott: ECON)
o Inget yttrande

 förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av 
InvestEU-programmet (2020/0108(COD), ansvarigt utskott: BUDG)
o Inget yttrande

 förslag till rådets förordning om inrättande av ett EU-återhämtningsinstrument för 
att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin (2020/0111(NLE)), ingen roll 
för Europaparlamentet enligt artikel 122 i EUF-fördraget – omfattades inte av 
medbeslutandeförfarandet, ansvarigt utskott: BUDG)
o Inget yttrande

 Förslag till ändringsbudget nr 6 till 2020 års allmänna budget - Avspegling i 2020 
års budget av inledningen av återhämtningsplanen för Europa (2020/2093(BUD), 
ansvarigt utskott: BUDG)
o Inget yttrande.

Samordnarna fattade följande beslut om yttranden som avser den fleråriga budgetramen:

 förslag till rådets förordning om ändring av rådet förordning (EU, Euratom) 
nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014−2020 (ansvarigt utskott: 
BUDG, omfattades inte av medbeslutandeförfarandet)
o Inget yttrande

 (ändrat) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen för 2021–
2027 (ansvarigt utskott: BUDG, omfattades inte av medbeslutandeförfarandet)
o S&D (2 poäng)

När det gäller detta ärende kommer REGI-utskottet att utarbeta ett yttrande efter 
det att rådet har översänt sitt utkast (godkännandeförfarandet).

Samordnarna tog del av de ändrade förslagen till yttranden som avser lagstiftning och 
konstaterade att REGI-utskottet inte skulle behandla dessa förslag om inte det ansvariga 
utskottet begärde ett nytt hörande:

 ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om 
Europeiska socialfonden+ (ESF+) (ansvarigt utskott: EMPL)
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 ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av 
Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess 
regler för deltagande och spridning, Europaparlamentets och rådets beslut om 
inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – 
ramprogrammet för forskning och innovation, Europaparlamentets och rådets 
förordning om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, Europaparlamentets och 
rådets förordning om fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som 
medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken och som finansieras av Europeiska garantifonden för 
jordbruket (EGFJ) och av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
nr 1305/2013 och Europaparlamentets förordning (EU) nr 1307/2013 (som 
omfattar olika pågående förfaranden – ansvarigt utskott: ITRE).

Samordnarna tog del av de nya dokumenten av icke-lagstiftningskaraktär för yttrande och 
konstaterade att REGI-utskottet inte skulle behandla dessa om inte det ansvariga utskottet 
begärde tillåtelse att utarbeta ett initiativbetänkande om dessa dokument:

 COM (2020)0440, meddelande om det ändrade årliga arbetsprogrammet för 2020 
(ansvarigt utskott: AFCO)

 COM (2020)0442, meddelande om återhämtningsplanen (ansvarigt utskott: 
BUDG)

 COM (2020)0456, meddelande om den nya generationen (ansvarigt utskott: 
ECON).

Uppföljning av den muntliga frågan

Samordnarna noterade att talmanskonferensen inte hade lagt till några muntliga frågor från 
utskotten på föredragningslistan för det senaste plenarsammanträdet. Man enades om att 
vidhålla begäran för framtida plenarsessioner.

Strukturerad dialog om kommissionens reviderade arbetsprogram (27 maj)

Samordnarna enades om att REGI-utskottet, efter diskussionen med kommissionsledamot 
Ferreira den 8 juni, skulle förbereda sitt bidrag till den strukturerade dialogen i form av en 
skrivelse från utskottsordföranden.

Forskning för REGI-utskottet – förslag för det andra halvåret 2020

Samordnarna godkände följande ändrade forskningsprogram för andra halvåret 2020, som 
skulle vidarebefordras till utredningsavdelning B med följande klargöranden:

1. Sammanhållningspolitiken och utmaningarna i samband med klimatförändringarna – studie

I denna studie bör man också ta hänsyn till de särskilda effekterna på landsbygden, den 
roll som innehas av sådana fossila bränslen som kol och gas samt effekterna av 
övergången till klimatneutralitet på sammanhållningspolitiken.
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2. Åtgärder inom ramen för sammanhållningspolitiken som svar på covid-19-pandemin – 
studie

Denna studie bör också vara inriktad på effekterna på landsbygden.

3. Effekterna på EU:s sammanhållning av den kris som orsakats av covid-19-pandemin – 
studie

Denna studie bör vara inriktad på olika regioner.

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Samordnarna godkände på nytt och utan ändringar den tidigare handlingsplanen för 
jämställdhetsintegrering.

Övriga frågor 

Inga ärenden förelåg under denna punkt.

* * *

6. Övriga frågor

Inga ärenden förelåg under denna punkt.

7. Kommande sammanträden

6 juli 2020 kl. 15.00–17.00 (Bryssel)

Sammanträdet avslutades kl. 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

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
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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

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
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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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Sorina Silvia Ionescu, Vasilis Margaras
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