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Aluekehitysvaliokunta

REGI_PV(2019)0903_1

PÖYTÄKIRJA
Kokous 3. syyskuuta 2019 klo 10.00–12.30 ja 15.00–18.30

BRYSSEL

Puheenjohtaja Younous Omarjee avasi kokouksen keskiviikkona 3. syyskuuta 2019 klo 10.07.

1. Esityslistan hyväksyminen REGI_OJ (2019)0903_1

Esityslista hyväksyttiin sellaisena kuin se on esitettynä tässä pöytäkirjassa.

2. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen
 10. heinäkuuta 2019 PV – PE639.754v01-00
 23. heinäkuuta 2019 PV – PE639.876v01-00

Koska jäsenet eivät esittäneet vastalauseita, nämä pöytäkirjat katsottiin hyväksytyiksi.

3. Puheenjohtajan ilmoitukset

Puheenjohtaja ilmoitti, että kesälomien aikana Kanariansaarilla oli ollut monia tuhoisia 
maastopaloja ja että hän oli lähettänyt aluekehitysvaliokunnan puolesta surunvalitteluviestin 
aluehallituksen johtajalle. Hän kertoi myös viimeisimmässä valiokuntien 
puheenjohtajakokouksessa käydystä keskustelusta, jonka aiheena oli komissaariehdokkaiden 
kuuleminen valiokunnissa. Hän totesi, että komissaarien kuulemiset tapahtuisivat viikoilla 40 
ja 41 (30. syyskuuta - 8. lokakuuta) ja että äänestys koko komissiosta pidettäisiin 
Strasbourgissa lokakuun täysistunnon yhteydessä.

4. Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki 
pääluokat

REGI/9/00551
2019/2028(BUD)

Puheenjohtaja:

Younous Omarjee (GUE/NGL) PA – PE639.988v01-00

Vastaava:
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BUDG – Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial
(S&D)

DT – PE639.763v02-00

 Lausuntoluonnoksen käsittely
 Tarkistusten jättämisen määräaika: 9. syyskuuta 2019 klo 17.00

Younous Omarjee esitteli lausuntoluonnoksensa ja vastasi jäsenten esittämiin huomioihin.

Puheenvuorot: Younous Omarjee, Maria Spyraki, Tonino Picula, Ondřej Knotek, Alexandra 
Geese, Raffaele Fitto, Dimitrios Papadimoulis, Bronis Ropė, Daniel Buda, Francesca Donato, 
Leig Hognas (komission REGIO-pääosasto).

5. Komission delegoitu asetus yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä 
(NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1059/2003 liitteiden muuttamisesta
REGI/9/01112

2019/2784(DEA) C(2019)05841

Vastaava:
REGI

 Komission puheenvuoro

Komission edustaja Oliver Müller esitteli delegoidun säädösluonnoksen tilastollisten 
alueyksiköiden nimikkeistöstä ja vastasi jäsenten esittämiin huomioihin.

Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska delegoidulle säädösluonnokselle ei 
esitetty vastalauseita, sitä koskeva valiokunnan tarkastelu oli päättynyt.

Puheenvuorot: Oliver Mueller (komission ESTAT-pääosasto), Younous Omarjee, Andrey 
Novakov, Constanze Krehl, Ondřej Knotek, Niklas Nienaß, Francesca Donato, Martina 
Michels, Raffaele Fitto, Bronis Ropė, Daniel Buda.

Kokous keskeytettiin klo 11.15.

* * *

Suljetuin ovin
Koordinaattoreiden kokous pidettiin suljetuin ovin. 

* * *

Kokousta jatkettiin klo 15.07 puheenjohtaja Younous Omarjeen johdolla.

3. syyskuuta 2019 klo 15.00–18.30
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Puheenjohtaja kiinnitti jäsenten huomiota siihen, että koordinaattorit olivat kokoontuneet 
aamupäivän istunnon jälkeen ja tehneet lukuisia päätöksiä, jotka oli lähetetty sähköpostilla 
jäsenille hyväksymistä varten.

7. Politiikkayksikkö B:n työn esittely ja selonteko tutkimuksesta 
"Koheesiopolitiikan agenda vuosina 2019–2024: REGI-valiokunnan kannalta 
keskeiset kysymykset"

Puheenjohtaja toivotti vierailevat puhujat tervetulleiksi ja antoi puheenvuoron seuraaville:

 Rakenne- ja koheesiopolitiikan politiikkayksikön päällikkö Johannes Luizelmann

 Carlos Mendez, selonteon päätutkija, European Policies Research Centre Delft (EPRC 
Delft)

Esityksiä seurasi jäsenten kysymyksille ja vastauksille varattu osio.

Puheenvuorot: Younous Omarjee, Johannes Litzelmann (IPOL-pääosaston politiikkayksikön 
päällikkö), Carlos Mendez (EPRC Delft), Mauri Pekkarinen, Tomislav Sokol, Jan Olbrycht, 
Rosa D'Amato, Raffaele Fitto, Francesca Donato, Constanze Krehl, Franc Bogovič.

8. Keskustelu Euroopan komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston 
pääjohtajan Marc Lemaîtren kanssa

Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston pääjohtaja Marc Lemaître kuvasi nykyisen 
koheesiopolitiikan täytäntöönpanoa ja vastasi jäsenten esittämiin kysymyksiin.

Puheenvuorot: Marc Lemaître (komission REGIO-pääosasto), Corina Crețu, Andrey 
Novakov, Constanze Krehl, Stéphane Bijoux, Isabel Benjumea, Jan Olbrycht, Tomislav 
Sokol, Bronis Ropė, Rosa D'Amato, Alexandra Geese, Younous Omarjee.

9. Koordinaattoreiden päätösten hyväksyminen

Koska jäsenet eivät esittäneet vastalauseita, seuraavat koordinaattorien päätökset katsottiin 
hyväksytyiksi:

1. Toiminta kansallisten parlamenttien kanssa vuoden 2019 toisella puoliskolla 
___________________________________________________________________________

Vastauksena valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajan Tajanin pyyntöön 
kokouskalenterista kansallisten parlamenttien kanssa vuoden 2019 toisella puoliskolla, 
koordinaattorit päättivät noudattaa aiempaa menettelyä kansallisten parlamenttien kanssa 
pidettävistä kokouksista:

i) Lupa parlamenttien välisten kokousten pitämiseeen pyydettäisiin tapauskohtaisesti 
ajankohdan mukaan, ja 

ii) REGI-valiokunta pyrkisi mahdollisuuksien mukaan jatkamaan kokousten järjestämistä 
kansallisten parlamenttien edustajien kanssa aina REGI-valiokunnan virkamatkojen 
yhteydessä.
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2. Virkamatkat vuoden 2019 jälkipuoliskolla ja vuoden 2020 alkupuoliskolla 
___________________________________________________________________________

Virkamatkat vuonna 2019

Koordinaattorit päättivät lähettää 6 jäsentä Castilla-la-Manchaan Espanjaan viikolla 44 
ryhmittäin jaettuna seuraavasti:

PPE - 2; S&D - 2; Renew Europe: -1; Verts/ALE - 1; ID - 0; ECR - 0; GUE/NGL - 0; 
Sitoutumattomat (NI) -0.

Virkamatkat vuonna 2020

Koordinaattorit päättivät, että REGI-valiokunnan 25 virkamatkapaikkaa jaetaan vuonna 2020 
seuraavasti: 

PPE - 7; S&D - 6; Renew Europe: -4; Verts/ALE - 2; ID - 2; ECR - 2; GUE/NGL: -1; 
Sitoutumattomat (NI) -1.

Poliittisia ryhmiä pyydettiin lähettämään ehdotuksensa REGI-valiokunnan sihteeristölle 
viimeistään torstaina 19. syyskuuta klo 12.00: koordinaattorit tekevät päätöksen 2.–
3. lokakuuta pitämässään kokouksessa. 

3. Mietintöjen ja lausuntojen jakamista koskeva pistejärjestelmä 
___________________________________________________________________________

Koordinaattorit kävivät perinpohjaisen keskustelun voimassa olevan pistejärjestelmän 
käyttämisestä uudella vaalikaudella:

 vaalikauden kummankin puoliskon alussa kukin ryhmä saa 5 pistettä jokaisesta 
varsinaisesta jäsenestä (kukin ryhmiin kuulumaton jäsen saa henkilökohtaisesti 
5 pistettä);

 ryhmät maksavat 5 pistettä nimittäessään esittelijän ja 2 pistettä nimittäessään 
valmistelijan; 

 ryhmä, jolla on eniten pisteitä jäljellä, saa valita ensin, haluaako se laatia seuraavan 
mietinnön tai lausunnon;

 sihteeristö toimittaa päivitetyn pistetaulukon jokaiseen koordinaattoreiden 
kokoukseen;

 vaalikauden puoleenväliin mennessä käyttämättä jääneet pisteet menetetään;
 jos jäsen siirtyy toiseen poliittiseen ryhmään kesken vaalikauden puoliskon, hänellä on 

oikeus siirtää uuteen poliittiseen ryhmäänsä pisteet, jotka vastaavat vaalikauden 
puoliskon jäljellä olevaa aikaa ja joista vähennetään jäsenen jo käyttämät pisteet.

Sovittiin, että Verts/ALE-ryhmä kierrättäisi ehdotuksen muokatusta järjestelmästä; lopullinen 
päätös tehtäisiin seuraavassa koordinaattorien kokouksessa.
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4. Julkiset kuulemiset vuoden 2019 jälkipuoliskolla ja vuoden 2020 alkupuoliskolla
___________________________________________________________________________

Koordinaattorit päättivät jatkaa nykyistä järjestelmää kuulemistilaisuuksia koskevan luvan 
pyytämiseksi. Sen sijaan että kunkin vuosipuoliskon ohjelmasta päätettäisiin etukäteen, 
valiokunta haluaisi edetä asiassa seuraavasti:

– kaikista kuulemistilaisuuksia koskevista ehdotuksista keskusteltaisiin 
tapauskohtaisesti koordinaattorien kesken;

– jos asiasta sovitaan, puheenjohtaja voisi kirjoittaa suoraan puhemiehelle yhtä 
kuukautta ennen kuulemistilaisuutta ja pyytää lupaa sen järjestämiseen. 

Keskustelussa korostettiin, että kuulemisia olisi pidettävä vain, jos voidaan taata, että riittävä 
määrä jäseniä osallistuu niihin.

5. Toiminnan jatkaminen: lainsäädäntöasiakirjat 
___________________________________________________________________________

Toiminnan jatkamisen suhteen Renew Europe -ryhmä esitti virallisen äänestyksen 
järjestämistä. Koordinaattorit päättivät noudattaa puheenjohtajan ehdotusta äänin 34 puolesta, 
6 vastaan (painotettu ryhmien koon mukaan):

 Valiokunta ei pyytäisi kuuden kesken olevan asiakirjakokonaisuuden uutta 
palauttamista valiokuntaan, sillä se aiheuttaisi tarpeetonta viivytystä;

 Suoritusvarauksen käyttämisen suhteen valiokunta toistaa pyyntönsä, että komissio 
peruuttaisi ehdotuksen.

 Kaikki uudelleen valitut esittelijät nimitettäisiin uudelleen (Novakov ja Krehl: CPR, 
Cozzolino: ERDF-CF, Arimont: Interreg.

 Niissä kahdessa tapauksessa, joissa esittelijää ei valittu uudelleen (ECBM ja 
ennakkorahoitus), asiakirjoista vastuussa olevat ryhmät nimittäisivät uudet esittelijät 
viimeiselle puoliskolle ilman pisteiden kuluttamista uudelleen. Renew Europe valitsee 
esittelijän ECBM:lle. Ennakkorahoitusta koskevan asiakirjan esittelijä olisi Andżelika 
Anna Możdżanowska (ECR).
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6. REGI-valiokunnan vuoden 2020 kokouskalenteri
___________________________________________________________________________

Koordinaattorit hyväksyivät REGI-valiokunnan vuoden 2020 kokouskalenterin ehdotuksen 
mukaisesti. Ylimääräisiä kokouksia pidettäisiin tarvittaessa Strasbourgissa maanantai-iltaisin 
(klo 19 ja 23 välillä) ja torstaiaamuisin (klo 9–12 välisenä aikana).

Koordinaattorit päättivät, että vuonna 2020 iltapäivän kokoukset alkavat klo 15.00.

Viikko Päivä Aika
Maanantai 20 tammikuu iltapäivä
Tiistai 21 tammikuu aamu4
Tiistai 21 tammikuu iltapäivä
Keskiviikko 19 helmikuu iltapäivä8
Torstai 20 helmikuu aamu
Maanantai 16 maaliskuu iltapäivä

12
Tiistai 17 maaliskuu aamu
Keskiviikko 29 huhtikuu iltapäivä

18
Torstai 30 huhtikuu aamu
Keskiviikko 27 toukokuu iltapäivä

22
Torstai 28 toukokuu aamu
Maanantai 22 kesäkuu iltapäivä

26
Tiistai 23 kesäkuu aamu
Keskiviikko 15 heinäkuu aamu
Keskiviikko 15 heinäkuu iltapäivä29
Torstai 16 heinäkuu aamu
Tiistai 1 syyskuu aamu36
Tiistai 1 syyskuu iltapäivä
Maanantai 26 lokakuu iltapäivä

44
Tiistai 27 lokakuu aamu
Maanantai 9 marraskuu iltapäivä

46
Tiistai 10 marraskuu aamu
Keskiviikko 2 joulukuu iltapäivä

49 Torstai 3 joulukuu aamu
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7. Delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä koskeva menettely 
___________________________________________________________________________

Koordinaattorit hyväksyivät seuraavat delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä 
koskevat säännöt:

I. Delegoiduista säädösluonnoksista, täytäntöönpanosäädöksistä ja valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn mukaisista toimenpiteistä ilmoittaminen

Sihteeristö toimittaa (alustavat) delegoidut säädökset, täytäntöönpanosäädökset ja valvonnan 
käsittävän sääntelymenettelyn mukaiset toimenpiteet sekä niihin myöhemmin tehtävät 
muutokset vastuulliselle valiokunnalle seuraavin tiedoin: 

a) oikeusperusta ja menettely;
b) lyhyt kuvaus säädösluonnoksesta;
c) onko vastustaminen tai pidennys mahdollinen;
d) vastustamisen tai pidennyksen määräaika.

II. Delegoidun säädösluonnoksen käsittely

Delegoidut säädösluonnokset asetetaan seuraavan valiokuntakokouksen esityslistalle 
komission esiteltäväksi. Esittelyn ja keskustelun jälkeen jäsenet voivat pyytää äänestystä 
delegoidun säädösluonnoksen mahdollisesta vastustamisesta tai käsittelyn kohteena olevan 
ajanjakson pidentämisestä. Jos säädös on kiireellinen, valiokunta voi äänestää myös 
vastustamatta jättämisestä varhaisessa vaiheessa. Jos kukaan ei pyydä vastustamista, 
pidentämistä tai vastustamatta jättämistä varhaisessa vaiheessa, delegoidun säädösluonnoksen 
käsittely päätetään.

Jos valiokunnan esityslista ei mahdollista delegoidun säädösluonnoksen käsittelyä 
valiokuntakokouksessa, koordinaattorit voivat tehdä päätöksen vastustamisesta, 
pidentämisestä tai vastustamatta jättämisestä varhaisessa vaiheessa kirjallisella menettelyllä.

Vastustamisen, pidentämisen tai varhaisen vastustamatta jättämisen tapauksessa sihteeristö 
valmistelee päätöslauselmaesityksen (tai kirjeen), joka jaetaan koordinaattoreille 
hyväksyttäväksi kirjallisella menettelyllä.

III. Delegoitujen täytäntöönpanosäädösluonnosten käsittely

Delegoidut täytäntöönpanosäädösluonnokset eivät yleensä päädy valiokuntakokousten 
esityslistoille. Täytäntöönpanosäädös voidaan kuitenkin asettaa seuraavan 
valiokuntakokouksen esityslistalle poikkeuksellisissa oloissa, esimerkiksi jos vaikuttaa siltä, 
että täytäntöönpanosäädösluonnos ylittää perussäädöksessä siirretyt täytäntöönpanovaltuudet 
tai on muuten oikeudellisesti epävakaa (työjärjestyksen 112 artiklan 2 kohta). Jäsenet voivat 
pyytää äänestystä delegoidun täytäntöönpanosäädösluonnoksen mahdollisesta 
vastustamisesta. Tarvittaessa myös koordinaattorit voivat tehdä päätöksen kirjallisella 
menettelyllä.
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Vastustamisen tapauksessa sihteeristö valmistelee päätöslauselmaesityksen, joka jaetaan 
koordinaattoreille hyväksyttäväksi kirjallisella menettelyllä. Parlamentin päätöslauselmilla, 
joissa vastustetaan täytäntöönpanosäädöksiä, ei ole oikeudellisia seurauksia.

IV. Valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukaisten toimenpide-ehdotusten 
käsittely

Valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukaisia toimenpide-ehdotuksia tulee vastaan 
erittäin harvoin. Valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukaiset toimenpiteet ovat 
täytäntöönpanosäädösten erityisluokka, ja ne hyväksytään Lissabonin sopimusta edeltävien 
säännösten perusteella siten, että parlamentilla on vastustamisoikeus. Valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn mukaiset toimenpide-ehdotukset eivät yleensä päädy valiokuntakokousten 
esityslistoille. Valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukainen toimenpide voidaan 
kuitenkin asettaa seuraavan valiokuntakokouksen esityslistalle poikkeuksellisissa oloissa, 
esimerkiksi jos vaikuttaa siltä, että valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukainen 
toimenpide-ehdotus ylittää perussäädöksessä siirretyt täytäntöönpanovaltuudet 
(työjärjestyksen 112 artiklan 4 kohta). Jäsenet voivat pyytää äänestystä 
täytäntöönpanosäädösluonnoksen mahdollisesta vastustamisesta. Tarvittaessa myös 
koordinaattorit voivat tehdä päätöksen kirjallisella menettelyllä.

Vastustamisen tapauksessa sihteeristö valmistelee päätöslauselmaesityksen, joka jaetaan 
koordinaattoreille hyväksyttäväksi kirjallisella menettelyllä.

V. Asiantuntijaryhmät ja komitologiakokoukset

Asiantuntijaryhmät ja komitologiamenettelyyn osallistuvat komiteat koostuvat jäsenvaltioiden 
ja muiden tahojen asiantuntijoista. Nämä ryhmät ovat komission ja jäsenvaltioiden välinen 
yhteistyöfoorumi ennen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten hyväksymistä.

REGI-valiokunnan sihteeristö vastaanottaa tavallisesti kutsuja seuraaviin asiantuntijaryhmiin 
ja komitologiakokouksiin: 

a) Euroopan rakenne- ja investointirahastojen asiantuntijaryhmä (EGESIF);
b) Alueellisen yhteistyön ja kaupunkiasioiden asiantuntijaryhmä (EGTCUM);
c) Euroopan rakenne- ja investointirahastojen delegoitujen säädösten ja 

täytäntöönpanosäädösten asiantuntijaryhmä (EGDIA);
d) Euroopan rakenne- ja investointirahastojen koordinointikomitea (COESIF);

Sihteeristön jäsen osallistuu kokouksiin ja laatii niistä lyhyen raportin, jos käsiteltävä asia on 
merkityksellinen valiokunnan työn kannalta. Kokouksissa sihteeristö jakaa koko 
valiokunnalle kaikki raportit ja asiakirjat. 

VI. Arkistointi

REGI-valiokunnan sihteeristö säilyttää sähköiset kopiot kaikista asiaankuuluvista 
asiakirjoista.
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8. Muut asiat 
___________________________________________________________________________

Puheenjohtaja totesi, että hän oli saanut kirjeen EU:n brexit-neuvottelijalta Michel Barnierilta 
kirjeen, jossa tämä tarjoutui tulemaan valiokuntaan keskustelemaan brexitin vaikutuksista 
aluepolitiikkaan.

Koordinaattorit päättivät, että Barnier voitaisiin kutsua puhumaan valiokuntaan ennen brexit-
päivää (31. lokakuuta) kertomaan brexitin seurauksia koskevista näkemyksistään.

Puheenjohtajan ehdotuksesta koordinaattorit päättivät myös nimittä yhden tai kaksi brexit-
erityisesittelijää, jotka seuraisivat tilannetta valiokunnan puolesta.

10. Muut asiat

Ei ollut.

11. Seuraavat kokoukset
 2. lokakuuta 2019 klo 9.00–12.30 ja 15.00–18.30 (Bryssel)
 3. lokakuuta 2019 klo 9.00–12.30 (Bryssel)

Kokous päättyi klo 18.20.
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