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Doel van dit document
Op 1 december 2009 is het Verdrag van Lissabon in werking getreden.

De nieuwe bepalingen zijn enerzijds horizontaal van toepassing op alle beleidsterreinen en 
hebben anderzijds in sectorale zin betrekking op het cohesiebeleid.

De nieuwe regels brengen met zich mee dat serieus moet worden nagedacht over de te 
volgens koers ten aanzien van het voorstel tot wijziging van de algemene verordening
waarover momenteel gediscussieerd wordt en dat de mogelijkheden en beperkingen die het 
werk aan dit dossier de komende maanden zullen kenmerken, volkomen helder moeten zijn.

Uw rapporteur acht het daarom nuttig de commissie, met het oog op transparantie en 
helderheid, een overzicht te bieden van de stand van zaken en de meest recente 
ontwikkelingen rond dit dossier.

Achtergrondinformatie
Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon wordt artikel 177 VWEU (oud 
artikel 161 EGV) de nieuwe rechtsgrond voor het aannemen of wijzigen van de algemene 
verordening en wordt in plaats van de instemmingsprocedure de gewone 
wetgevingsprocedure gevolgd. 
Deze verandering heeft een aantal uiterst concrete en directe consequenties, niet alleen wat de 
vereiste procedurele stappen aangaat, maar ook wat betreft de uitoefening door het Parlement 
van zijn nieuwe bevoegdheden op dit gebied. 

De positie van het Europees Parlement in de onderhandelingen over dit dossier verandert
ingrijpend als gevolg van de gelijkwaardigheid die het Parlement ten opzichte van de Raad 
heeft verworven. Het Parlement heeft nu het recht om, indien het dat wenst, het voorstel van 
de Commissie te wijzigen.

Uw rapporteur is van mening dat het Parlement onder de nieuwe bepalingen uiteindelijk de 
actievere rol kan en moet spelen waarop in het verleden herhaaldelijk een beroep is gedaan, 
maar die het door de beperkingen van het rechtskader niet kon uitoefenen. 

Open vragen ...
De afgelopen maanden heeft de commissie dit dossier al driemaal op haar agenda heeft gezet, 
ook al had de Raad het, bij gebrek aan politieke overeenstemming, niet naar het Parlement 
verwezen. 

Dit is gedaan met de oprechte bedoeling vooruitgang te boeken met het debat en tot actie te 
kunnen overgaan als het Parlement eenmaal officieel werd geraadpleegd.

Op 1 december werd automatisch de medebeslissingsprocedure van toepassing op het dossier.
Dit brengt een aantal juridische en praktische onduidelijkheden met zich mee die dringend 
moeten worden opgehelderd om de werkzaamheden te kunnen voortzetten. 
1. Ten eerste moet duidelijk worden wanneer het Parlement als officieel geraadpleegd zal 

worden beschouwd met betrekking tot dit dossier. De Commissie heeft aangekondigd een 
zogeheten "omnibusmededeling" te zullen sturen met een lijst van alle lopende voorstellen 
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waarop de nieuwe bepalingen van invloed zijn en waarvoor de aannemingsprocedure 
verandert. Tot die tijd kan de commissie echter geen officiële werkzaamheden aanvangen.

2. Ten tweede is niet duidelijk welk voorstel feitelijk zal worden doorgestuurd en dus de 
basis zal vormen voor het werk binnen de commissie: de oorspronkelijke tekst die op 
22 juli 2009 is goedgekeurd door de Commissie of een nieuw voorstel waarin rekening 
wordt gehouden met het compromis waarover op 20 november in het Coreper 
overeenstemming is bereikt.

3. Bovendien bepaalt het nieuwe Verdrag dat het voorstel op hetzelfde tijdstip als aan de 
Raad en het Parlement wordt toegezonden aan de nationale parlementen van de 27 
lidstaten. Deze hebben vervolgens maximaal acht weken de tijd om kenbaar te maken of 
het voorstel volgens hen in overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel. Over de 
vraag of dit laatste ook vereist is voor de voorstellen die al in behandeling zijn, lopen de 
interpretaties van de Commissie en het Parlement op dit moment uiteen. Hoewel de 
adviezen van de nationale parlementen niet bindend zijn, kan tijdens deze periode noch 
door de Raad, noch door het Parlement worden vastgesteld dat er een formeel akkoord 
bestaat. Het is daarom van het allerhoogste belang te komen tot een gezamenlijk begrip 
van dit onderwerp, om te voorkomen dat in een later stadium de legitimiteit van de 
procedure juridisch wordt aangevochten.

4. Niet onbelangrijk is, tot besluit, dat de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
gewezen heeft op een bevoegdheidsconflict met betrekking tot dit dossier en dat de 
Conferentie van commissievoorzitters verzocht is dit dossier ofwel in zijn geheel door te 
verwijzen naar de Commissie EMPL ofwel de procedure van artikel 50 van het Reglement
(medeverantwoordelijke commissies) toe te passen.

... en de volgende stappen
Zodra al deze aspecten zijn opgehelderd en het Parlement naar behoren wordt geraadpleegd, 
zullen de inhoudelijke werkzaamheden aangaande het dossier van start gaan. Eerste vereiste 
hiervoor is echter dat het bevoegdheidsconflict tussen EMPL en REGI is opgelost.

Of er tijdens de REGI-vergadering in januari een ontwerpverslag zal worden ingediend, hangt 
dan ook voornamelijk af van het besluit over deze kwestie van de Conferentie van 
commissievoorzitters.
Mocht de onduidelijke situatie voortduren, dan zal uw rapporteur in januari een tweede 
werkdocument voorleggen waarin de details van de inhoud van het voorstel, die tegen die tijd 
hopelijk duidelijk zullen zijn, worden geanalyseerd.


