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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

REGI_PV(2021)0906_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 6ης Σεπτεμβρίου 2021, από τις 13.45 έως τις 16.15 και από τις 16.45 έως 

τις 17.45 (συνεδρίαση των συντονιστών)

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

με την εξ αποστάσεως συμμετοχή των μελών της REGI

Η συνεδρίαση αρχίζει τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021, στις 13.46, υπό την προεδρία του 
Younous Omarjee (προέδρου).

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης REGI_OJ(2021)0906_1

Απόφαση: Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης εγκρίνεται.

2. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων στις

13 Ιουλίου 2021 PE 696.286.v01-00

Απόφαση: Τα πρακτικά εγκρίνονται.

3. Ανακοινώσεις του προέδρου

Καμία

4. Ανταλλαγή απόψεων με την Elisa Ferreira, Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων 
σχετικά με τις φυσικές καταστροφές σε ολόκληρη την Ευρώπη φέτος το καλοκαίρι 
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(πλημμύρες, πυρκαγιές), την εφαρμογή της αρωγής και της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, 
καθώς και τα διδάγματα που πρέπει να αντληθούν από τις ευρωπαϊκές δημόσιες 
πολιτικές

Ομιλητές: Younous Omarjee, Elisa Ferreira (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Pascal Arimont, 
Cristina Maestre Martín de Almagro, Ondřej Knotek, Rosa D'Amato, Rosanna Conte, 
Raffaele Fitto, Martina Michels, Andrey Novakov, Tomislav Sokol, Isabel Carvalhais, 
Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, André Rougé

5. Ανταλλαγή απόψεων με τον Wiktor Szydarowski, διευθυντή του ESPON (Δίκτυο 
Παρατήρησης Ευρωπαϊκού Χωροταξικού Σχεδιασμού)

Ομιλητές: Younous Omarjee, Wiktor Szydarowski (ESPON), Péter Takács (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή) 

6. Προκλήσεις για τις αστικές περιοχές στην εποχή μετά την πανδημία COVID-19

REGI/9/06213
2021/2075(INI)

Εισηγήτρια: Katalin Cseh (Renew)

Επί της ουσίας: REGI

Γνωμοδοτήσεις: EMPL, TRAN

 Ανταλλαγή απόψεων

Ομιλητές: Katalin Cseh, Mónica Silvana González, Younous Omarjee

7. Διάφορα

Ουδέν

8. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης

27 Σεπτεμβρίου 2021, από τις 13.45 έως τις 15.45 και από τις 16.45 έως τις 18.45 
(Βρυξέλλες)

Η συνεδρίαση λήγει στις 15.52.

* * *

6 Σεπτεμβρίου 2021, από τις 16.45 έως τις 17.45 (κεκλεισμένων των θυρών) 

9. Συνεδρίαση των συντονιστών (αποφάσεις)

1. Πίνακας μοριοδότησης
___________________________________________________________________________
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Οι συντονιστές λαμβάνουν υπό σημείωση τον ισχύοντα πίνακα.

2. Παραπομπές
__________________________________________________________________________

Νομοθετικές εκθέσεις

1. Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την προσωρινή αναστολή των 
αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου κατά την εισαγωγή ορισμένων 
βιομηχανικών προϊόντων στις Καναρίους Νήσους 
COM(2021)0392 - 2021/0209(CNS)

Επί της ουσίας: REGI

Οι συντονιστές αποφασίζουν να ακολουθήσουν τη συνήθη πρακτική τους όσον αφορά τέτοιες 
προτάσεις: εξ ονόματος της επιτροπής ο πρόεδρος θα συντάξει έκθεση (0 μόρια) σύμφωνα με την 
απλοποιημένη διαδικασία (άρθρο 52 παράγραφος 1) χωρίς τροπολογίες.

Νομοθετικές γνωμοδοτήσεις

Δέσμη μέτρων «Fit for 55»

Οι συντονιστές σημειώνουν ότι στις 14 Ιουλίου 2021 η Επιτροπή ενέκρινε μια δέσμη προτάσεων 
(τη δέσμη μέτρων «Fit for 55») προκειμένου να εναρμονίσει τις πολιτικές της ΕΕ για το κλίμα, 
την ενέργεια, τη χρήση γης, τις μεταφορές και τη φορολογία με τον ευρωπαϊκό νόμο για το 
κλίμα. 

Εκτός από την αίτηση γνωμοδότησης στην REGI σχετικά με το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα 
(διαδικασία 2021/0206 COD), οι συντονιστές αποφασίζουν να ζητήσουν εξουσιοδότηση για την 
εκπόνηση γνωμοδοτήσεων επί των ακόλουθων προτάσεων: 

- Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη 
(2021/0200(COD))
- Εκπομπές και απορροφήσεις αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση γης, αλλαγή χρήσης γης 
και δασοκομία (2021/0201(COD))
- Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση. Αναδιατύπωση ( 2021/0203(COD))
- Οδηγία (2021/0218(COD)) για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
- Ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (2021/0223(COD))

2. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα 
COM(2021)0568 - 2021/0206(COD)

Επί της ουσίας: ENVI
Γνωμοδότηση: BUDG, ECON, EMPL, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, FEMM

Οι συντονιστές αποφασίζουν να συνταχθεί γνωμοδότηση (PPE, 2 μόρια).
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Μη νομοθετικές εκθέσεις

3. Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών — Παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ: Ζωντανά εργαστήρια της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 
COM(2021)0393

Επί της ουσίας: REGI
Γνωμοδότηση: EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, CULT, LIBE

Οι συντονιστές αποφασίζουν ότι ο πρόεδρος θα συντάξει σχέδιο έκθεσης (0 μόρια) εξ ονόματος 
της επιτροπής.

Μη νομοθετικές γνωμοδοτήσεις

4. Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των 
Περιφερειών με τίτλο «Fit for 55»: υλοποίηση του στόχου της ΕΕ για το κλίμα με 
ορίζοντα το 2030 στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα 
COM(2021)0550

Επί της ουσίας: ENVI
Γνωμοδότηση: 19 επιτροπές, συμπεριλαμβανομένης της REGI

Οι συντονιστές σημειώνουν ότι στις 6 Σεπτεμβρίου οι συντονιστές της ENVI είχαν αποφασίσει 
να μην καταρτιστεί έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με την παρούσα ανακοίνωση.  

5. Έκθεση πρωτοβουλίας της ITRE με θέμα «Εφαρμογή της επικαιροποιημένης νέας 
βιομηχανικής στρατηγικής» 

Οι συντονιστές αποφασίζουν να συνταχθεί γνωμοδότηση (ID, 2 μόρια).
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Μόνο για ενημέρωση

6. Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με τις επιδόσεις, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, του Ταμείου Συνοχής και του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης κατά την 
περίοδο 2021-2027 
SWD(2021)0198

Οι συντονιστές λαμβάνουν γνώση του εν λόγω εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής.

* * *

3. Σχέδιο προφορικής ερώτησης σχετικά με τον ευρωπαϊκό διασυνοριακό μηχανισμό
___________________________________________________________________________

Οι συντονιστές αναθέτουν στον πρόεδρο να καταθέσει την προφορική ερώτηση εξ ονόματος της 
επιτροπής REGI.

* * *

4. Προϋπολογισμός 2022: Επικαιροποίηση
___________________________________________________________________________

Οι συντονιστές λαμβάνουν υπό σημείωση την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τη διαδικασία 
για τον ετήσιο προϋπολογισμό της Επιτροπής για το 2022.  Τα ακόλουθα τέσσερα δοκιμαστικά 
σχέδια, τα οποία έχουν προταθεί από μέλη της επιτροπής REGI, είχαν κατατεθεί στην επιτροπή 
BUDG:
- Κυκλικά νησιά
- Πρόγραμμα διατλαντικής συνεργασίας για την υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας σε 
τοπικό επίπεδο
- Ανάκτηση παλαιών αμπελώνων για την ανάπτυξη βιώσιμης οικονομίας στην περιφέρεια 

Extremadura
- Ψηφιοποίηση για την ανάπτυξη βιώσιμων και ψηφιακά ελκυστικών μοντέλων τουρισμού σε 

περιθωριοποιημένες περιοχές της Ευρώπης

* * *

5. Διάφορα
___________________________________________________________________________

(i) Εξ ονόματος της Ομάδας RENEW ένας σύμβουλος της Ομάδας ζητεί, εκτός από την 
υπογραφή του προέδρου, να επιτραπεί στους συντονιστές και στα λοιπά μέλη να 
συνυπογράψουν την ερώτηση επί του άρθρου 136 σχετικά με τον ευρωπαϊκό διασυνοριακό 
μηχανισμό.  Ο πρόεδρος δηλώνει ότι θα ελέγξει τους κανόνες που διέπουν την υπογραφή των 
προφορικών ερωτήσεων που κατατίθενται εξ ονόματος μιας επιτροπής.
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(ii) Ο πρόεδρος παρουσιάζει ένα αναθεωρημένο σχέδιο της ερώτησης επί του άρθρου 136 
σχετικά με τις πλημμύρες του Ιουλίου του 2021 το οποίο είχε κατατεθεί κατά τη διάρκεια των 
θερινών διακοπών.  Ο πρόεδρος εξηγεί ότι το νέο σχέδιο λαμβάνει υπόψη τις δασικές πυρκαγιές 
που έπληξαν τη νότια Ευρώπη στο τέλος του καλοκαιριού.  Οι συντονιστές αποφασίζουν ότι ο 
πρόεδρος πρέπει να καταθέσει την αναθεωρημένη προφορική ερώτηση εξ ονόματος της 
επιτροπής, με το αίτημα να συμπεριληφθεί η εν λόγω ερώτηση στην ημερήσια διάταξη της 
συνόδου ολομέλειας του Σεπτεμβρίου, και να αποσύρει την προηγούμενη έκδοση.

(iii) Ο κ. Panza προτρέπει τους συντονιστές να συνεχίσουν με τις ακροάσεις των 
αντιπροσώπων από τις πόλεις, τις περιφέρειες και τις περιοχές σχετικά με τον αντίκτυπο της 
πανδημίας COVID.  Στο πλαίσιο αυτό, τονίζει τη σημασία των προέδρων των περιφερειών στην 
Ιταλία.

* * *
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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 (Chair) (in the room), Krzysztof Hetman (1st Vice-Chair)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Βουλευτές/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/ 
Nariai/Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Pascal Arimont (in the room), Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Franc Bogovič, Rosanna Conte, Andrea Cozzolino, Rosa D'Amato (in 
the room), Raffaele Fitto (in the room), Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Cristina Maestre Martín de Almagro (in the room), 
Martina Michels, Andżelika Anna Możdżanowska, Niklas Nienaß, Andrey Novakov (in the room), Alessandro Panza (in the room), 
André Rougé

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Isabel Carvalhais, Katalin Cseh, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Peter Pollák, Bronis 
Ropė, 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/Presente 
il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande 
den: 
6.9.2021
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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

Wiktor Szydarowski

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) (in the room), Thomas De Bethune (F), Simeona Manova (F) (in the room), Péter Takács (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

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

The Left

NI

Pawel Kaleta (in the room)

Rasa Rudzkyte (in the room), Markus Wolschlager (in the room), Pirjo Wagello (in the room)

Colin Mark Duggan, Henning Schuchner

Valeria Forlani

Alan Keckes, Andrea Picone, Simone Reinhart

Karol Kosicinski

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

Minna Ollikainen

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/ 
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