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Commissie regionale ontwikkeling

REGI_PV(2019)0903_1

NOTULEN
Vergadering van 3 september 2019, 10.00-12.30 uur en 15.00-18.30 uur

BRUSSEL

De vergadering wordt op dinsdag 3 september 2019 om 10.07 uur geopend onder 
voorzitterschap van Younous Omarjee (voorzitter).

1. Aanneming van de agenda REGI_OJ (2019)0903_1

De agenda wordt aangenomen in de volgorde zoals blijkt uit deze notulen.

2. Goedkeuring van notulen van vergaderingen
 10 juli 2019 PV – PE639.754v01-00
 23 juli 2019 PV – PE639.876v01-00

Aangezien er door de leden geen bezwaren zijn ingediend, worden deze notulen geacht te zijn 
goedgekeurd.

3. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter deelt mee dat er tijdens het zomerreces op de Canarische Eilanden verwoestende 
branden hebben plaatsgevonden en dat hij aan het hoofd van de regionale regering een bericht 
heeft gestuurd om namens de Commissie regionale ontwikkeling zijn solidariteit te betuigen. 
Hij brengt tevens verslag uit van de discussie tijdens de meest recente vergadering van de 
Conferentie van commissievoorzitters in verband met commissiehoorzittingen met 
voorgedragen commissarissen. Hij deelt mee dat de hoorzittingen met de commissarissen 
zullen plaatsvinden in de loop van week 40 en 41, tussen 30 september en 8 oktober, en dat 
tijdens de oktoberzitting in Straatsburg zal worden gestemd over de volledige Commissie.

4. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – alle 
afdelingen

REGI/9/00551
2019/2028(BUD)
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Voorzitter:

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

Bevoegd:

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

DT – PE639.763v02-00

 Behandeling ontwerpadvies
 Termijn voor de indiening van amendementen: 9 september 2019, 17.00 uur

De heer Omarjee licht zijn ontwerpadvies toe en beantwoordt opmerkingen van de leden.

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

5. Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen van 
Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS)
REGI/9/01112

2019/2784(DEA) C(2019)05841

Bevoegd:
REGI

 Uiteenzetting door de Commissie

De heer Oliver Mueller van de Commissie presenteert het ontwerp van gedelegeerde 
verordening betreffende territoriale eenheden voor het opstellen van statistieken en 
beantwoordt opmerkingen van de leden.

Aan het einde van de discussie deelt de voorzitter mee dat er geen bezwaren zijn ingediend 
tegen het ontwerp van gedelegeerde verordening en dat de behandeling ervan in de commissie 
bijgevolg is voltooid.

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

De vergadering wordt om 11.15 uur geschorst.

* * *

Met gesloten deuren
De coördinatoren vergaderen met gesloten deuren. 

* * *
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De vergadering wordt om 15.07 uur hervat onder voorzitterschap van Younous Omarjee 
(voorzitter).

3 september 2019, 15.00-18.30 uur

De voorzitter deelt de leden mee dat de coördinatoren aan het einde van de ochtend hebben 
vergaderd en een aantal besluiten hebben genomen, die vervolgens via e-mail zijn 
toegezonden aan de leden met het oog op goedkeuring.

7. Inleiding tot het werk van Beleidsondersteunende afdeling B en presentatie van 
een studie “De agenda voor het cohesiebeleid in de periode 2019-2024: de 
belangrijkste vraagstukken voor de commissie REGI”

De voorzitter heet de gastsprekers welkom en geeft het woord aan:

 Johannes Litzelmann, afdelingshoofd, beleidsondersteunende afdeling Structuur- en 
Cohesiebeleid

 Carlos Mendez, European Policies Research Centre Delft (EPRC Delft), 
hoofdonderzoeker van de studie

Na de presentaties volgt een vragenronde met de leden.

Sprekers: Younous Omarjee, Johannes Litzelmann (EP, DG IPOL, afdelingshoofd 
beleidsondersteunende afdeling), Carlos Mendez (EPRC Delft), Mauri Pekkarinen, Tomislav 
Sokol, Jan Olbrycht, Rosa D'Amato, Raffaele Fitto, Francesca Donato, Constanze Krehl, 
Franc Bogovič.

8. Gedachtewisseling met Marc Lemaître, directeur-generaal Regionaal Beleid en 
Stadsontwikkeling (REGIO), Europese Commissie

Marc Lemaître, directeur-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling, brengt verslag uit 
over de uitvoering van het huidige cohesiebeleid en beantwoordt opmerkingen van de leden.

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

9. Goedkeuring van de besluiten van de coördinatoren

Aangezien er door de leden geen bezwaren zijn ingediend, worden de volgende besluiten van 
de coördinatoren geacht te zijn goedgekeurd:

1. Activiteiten met nationale parlementen in de tweede helft van 2019  
___________________________________________________________________________

Als antwoord op het verzoek van de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters, 
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de heer Tajani, in verband met het rooster voor de vergaderingen met nationale parlementen 
voor de resterende maanden van 2019, hebben de coördinatoren besloten de procedure uit het 
verleden voor vergaderingen met nationale parlementen te volgen:

(i) toestemming voor het organiseren van interparlementaire vergaderingen wordt per geval 
op het passende tijdstip gevraagd, en 

(ii) REGI blijft in de mate van het mogelijke vergaderingen met vertegenwoordigers van 
nationale parlementen opnemen in het programma van alle REGI-werkbezoeken.

2. Werkbezoeken in de tweede helft van 2019 en de eerste helft van 2020 
___________________________________________________________________________

Werkbezoeken in 2019

De coördinatoren hebben besloten 6 leden in week 44 naar Castilla-La Mancha (Spanje) te 
sturen volgens de volgende verdeling onder de fracties:

PPE - 2; S&D - 2; Renew - 1; VERTS/ALE - 1; ID - 0; ECR - 0; GUE/NGL - 0;   Niet-
fractiegebonden leden (NI) - 0.

Werkbezoeken in 2020

De coördinatoren hebben besloten dat de 25 plaatsen voor REGI voor werkbezoeken in 2020 
als volgt worden verdeeld:  

PPE - 7; S&D - 6; Renew - 4; VERTS/ALE - 2; ID - 2; ECR - 2; GUE/NGL - 1;   Niet-
fractiegebonden leden (NI) - 1.

De fracties is verzocht om uiterlijk op donderdag 19 september om 12.00 uur voorstellen in te 
dienen bij het REGI-secretariaat: vervolgens zullen de coördinatoren op hun vergadering van 
2 en 3 oktober een besluit nemen. 

3. Puntensysteem voor de toewijzing van verslagen en adviezen 
___________________________________________________________________________

De coördinatoren hebben uitgebreid gediscussieerd over de voordelen die het biedt om het 
bestaande puntensysteem te gebruiken voor de nieuwe parlementaire zittingsperiode:

 aan het begin van elke helft van de zittingsperiode ontvangt elke fractie 5 punten voor 
elk gewoon lid (elk niet-fractiegebonden lid ontvangt 5 punten als individu);

 elke fractie levert 5 punten in telkens wanneer zij een rapporteur benoemt; zij levert 
2 punten in telkens wanneer zij een rapporteur voor advies benoemt; 

 de fractie die vervolgens het hoogste aantal punten over heeft, mag als eerste kiezen of 
zij het volgende verslag/advies dat wordt toegewezen, wil opeisen;

 het secretariaat zorgt na elke coördinatorenvergadering voor een bijgewerkte 
puntentabel;
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 punten die aan het eind van de eerste halve zittingsperiode niet zijn gebruikt, komen te 
vervallen;

 als een lid tijdens de eerste of tweede helft van een zittingsperiode van fractie 
verandert, mag het naar de nieuwe fractie het aantal punten meenemen dat 
overeenkomt met het resterende aantal van de halve zittingsperiode die aan de gang is 
minus de punten die hij/zij eventueel al heeft gebruikt.

Er is besloten dat de VERTS/ALE-Fractie een voorstel zal rondsturen voor een gewijzigd 
systeem; op de volgende vergadering van de coördinatoren zal dan een definitief besluit 
worden genomen.

4. Openbare hoorzittingen in de tweede helft van 2019 en de eerste helft van 2020
___________________________________________________________________________

De coördinatoren hebben besloten het huidige systeem voor het vragen van toestemming voor 
hoorzittingen voort te zetten. In plaats van op voorhand een besluit te nemen over een 
programma voor elk semester, zou de commissie als volgt te werk gaan:

- alle suggesties voor hoorzittingen worden per geval besproken door de coördinatoren;
- indien wordt ingestemd met een suggestie vraagt de voorzitter één maand van tevoren 

toestemming voor het organiseren van de hoorzitting door zich rechtstreeks tot de 
Voorzitter te richten met een brief.  

Er werd benadrukt dat hoorzittingen alleen mogen plaatsvinden als kan worden gegarandeerd 
dat er voldoende leden aanwezig zijn.

5. Voortzetting onafgedane zaken: wetgevingsdossiers 
___________________________________________________________________________

De Renew-Fractie heeft om een formele stemming verzocht over de voortzetting van 
onafgedane zaken. De coördinatoren hebben met 34 stemmen voor en 6 tegen (gewogen naar 
de omvang van de Fracties) besloten zich aan te sluiten bij het voorstel van de voorzitter:

 de commissie zal geen verzoek indienen voor een hernieuwde voorlegging van een 
van de zes lopende dossiers, aangezien dit tot onnodige vertragingen zou leiden;

 wat het gebruik van de prestatiereserve betreft zal de commissie haar verzoek herhalen 
dat de Commissie het voorstel zou intrekken;

 alle herverkozen rapporteurs worden opnieuw benoemd (Novakov en Krehl voor de 
GB-verordening, Cozzolino voor het EFRO-Cohesiefonds, Arimont voor Interreg)

 voor de twee lopende dossiers waarvan de rapporteur niet is herverkozen (ECBM en 
voorfinanciering) zullen de fracties aan wie deze twee dossiers in de voorbije 
zittingsperiode zijn toegewezen een rapporteur benoemen zonder dat er opnieuw 
punten moeten worden ingeleverd. Voor het ECBM-dossier zal Renew een naam 
doorgeven. Voor het voorfinancieringsdossier wordt Andżelika Anna Możdżanowska 
(ECR) de nieuwe rapporteur.
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6. Vergaderrooster REGI voor 2020
___________________________________________________________________________

De coördinatoren hebben het vergaderrooster van REGI voor 2020 goedgekeurd (zie onder). 
Indien nodig worden er buitengewone vergaderingen belegd in Straatsburg op maandagavond 
(19.00-23.00 uur) en donderdagochtend (9.00-12.00 uur).

De coördinatoren hebben besloten dat de middagsessies van de vergaderingen in 2020 om 
15.00 uur zullen beginnen.

Week Dag Moment
maandag 20 januari middag
dinsdag 21 januari ochtend4
dinsdag 21 januari middag
woensdag 19 februari middag8
donderdag 20 februari ochtend
maandag 16 maart middag

12
dinsdag 17 maart ochtend
woensdag 29 april middag

18
donderdag 30 april ochtend
woensdag 27 mei middag

22
donderdag 28 mei ochtend
maandag 22 juni middag

26
dinsdag 23 juni ochtend
woensdag 15 juli ochtend
woensdag 15 juli middag29
donderdag 16 juli ochtend
dinsdag 1 september ochtend36
dinsdag 1 september middag
maandag 26 oktober middag

44
dinsdag 27 oktober ochtend
maandag 9 november middag

46
dinsdag 10 november ochtend
woensdag 2 december middag

49 donderdag 3 december ochtend
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7. Procedure voor gedelegeerde en uitvoeringshandelingen 
___________________________________________________________________________

De coördinatoren hebben de volgende regels goedgekeurd in verband met de behandeling van 
gedelegeerde en uitvoeringshandelingen:

I. Kennisgeving van ontwerpen van gedelegeerde handelingen, uitvoeringshandelingen 
en maatregelen volgens de regelgevingsprocedure met toetsing (RPT-maatregelen)

Zodra deze van de Commissie worden ontvangen, zendt het secretariaat (voor)ontwerpen van 
gedelegeerde handelingen, uitvoeringshandelingen, RPT-maatregelen en eventuele latere 
wijzigingen hiervan toe aan alle commissieleden, vergezeld van de volgende gegevens:

a) de rechtsgrond en de procedure;
b) een korte toelichting bij de ontwerphandeling;
c) of er al dan niet bezwaar of verlenging mogelijk is;
d) de uiterste termijn voor bezwaar of verlenging.

II. Behandeling van ontwerpen van gedelegeerde handelingen

Ontwerpen van gedelegeerde handelingen worden op de agenda van de volgende 
commissievergadering geplaatst om te worden toegelicht door de Commissie. Na een 
presentatie en een gedachtewisseling kunnen de leden verzoeken om een stemming over een 
eventueel bezwaar tegen het ontwerp van gedelegeerde handeling of een verlenging van de 
behandelingstermijn. Indien het om een dringende handeling gaat, kan de commissie ook 
stemmen over een vroegtijdige verklaring van geen bezwaar. Als er geen verzoeken worden 
ingediend in verband met een bezwaar, verlenging of vroegtijdige verklaring van geen 
bezwaar, wordt de behandeling van het ontwerp van gedelegeerde handeling afgesloten.

Indien er in de agenda van de commissie geen ruimte is voor de behandeling van een ontwerp 
van gedelegeerde handeling tijdens een commissievergadering, kan het besluit in verband met 
bezwaar, verlenging of vroegtijdige verklaring van geen bezwaar door de coördinatoren 
worden genomen via de schriftelijke procedure.

In het geval van een bezwaar, verlenging of vroegtijdige verklaring van geen bezwaar stelt het 
secretariaat een ontwerpresolutie (of brief) op en zendt deze toe aan de coördinatoren om via 
de schriftelijke procedure te worden goedgekeurd.

III. Behandeling van ontwerpen van uitvoeringshandelingen

Ontwerpen van uitvoeringshandelingen worden normaal gezien niet op de agenda van 
commissievergaderingen geplaatst. Toch kan een uitvoeringshandeling in uitzonderlijke 
omstandigheden op de agenda van de volgende commissievergadering worden geplaatst, 
bijvoorbeeld wanneer het ernaar uitziet dat het ontwerp van uitvoeringshandeling de bij de 
basishandeling verleende uitvoeringsbevoegdheden overschrijdt of anderszins juridisch 
ondeugdelijk is (artikel 112, lid 2, van het Reglement). De leden kunnen verzoeken om te 
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stemmen over een eventueel bezwaar tegen een ontwerp van uitvoeringshandeling. Indien 
nodig kan een dergelijk besluit ook worden genomen door de coördinatoren via de 
schriftelijke procedure.

In het geval van een bezwaar stelt het secretariaat een ontwerpresolutie op en zendt deze toe 
aan de coördinatoren om via de schriftelijke procedure te worden goedgekeurd. Resoluties 
van het Parlement waarmee bezwaar gemaakt tegen een uitvoeringshandeling hebben geen 
rechtsgevolg.

IV. Behandeling van ontwerpen van maatregelen volgens de regelgevingsprocedure met 
toetsing (RPT-maatregelen)

Heel uitzonderlijk worden er ontwerpen van RPT-maatregelen ontvangen. RPT-maatregelen 
zijn een specifieke categorie van uitvoeringshandelingen die zijn goedgekeurd op grond van 
bepalingen van vóór het Verdrag van Lissabon, waarbij het Parlement het recht heeft bezwaar 
te maken. Ontwerpen van RPT-maatregelen worden normaal gezien niet op de agenda van 
commissievergaderingen geplaatst. Toch kan een RPT-maatregel in uitzonderlijke 
omstandigheden op de agenda van de volgende commissievergadering worden geplaatst, 
bijvoorbeeld wanneer het ernaar uitziet dat het ontwerp van RPT-maatregel de bij de 
basishandeling verleende uitvoeringsbevoegdheden overschrijdt (artikel 112, lid 4, van het 
Reglement). De leden kunnen verzoeken om te stemmen over een eventueel bezwaar tegen 
een ontwerp van uitvoeringshandeling. Indien nodig kan een dergelijk besluit ook worden 
genomen door de coördinatoren via de schriftelijke procedure.

In het geval van een bezwaar stelt het secretariaat een ontwerpresolutie op en zendt deze toe 
aan de coördinatoren om via de schriftelijke procedure te worden goedgekeurd.

V. Deskundigengroep- en comitologievergaderingen

Deskundigengroepen en comitologiecomités bestaan uit vertegenwoordigers van de lidstaten 
en andere deskundigen. Deze groepen vormen een overlegforum van de Commissie en de 
lidstaten in de periode die voorafgaat aan de vaststelling van gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen.

Het REGI-secretariaat ontvangt gewoonlijk een uitnodiging voor de vergaderingen van de 
volgende deskundigengroepen en comitologiecomités: 

a) Deskundigengroep voor de Europese structuur- en investeringsfondsen (EGESIF);
b) Deskundigengroep voor territoriale samenwerking en stedelijke aangelegenheden 

(EGTCUM);
c) Deskundigengroep voor gedelegeerde en uitvoeringshandelingen in verband met de 

Europese structuur- en investeringsfondsen (EGDIA);
d) Coördinatiecomité voor de Europese structuur- en investeringsfondsen (COESIF).

Indien dit relevant is voor de werkzaamheden van de commissie woont een medewerker van 
het secretariaat de vergaderingen bij en wordt er een kort verslag opgesteld. Het secretariaat 
zendt de verslagen en alle documenten die op de vergaderingen worden behandeld toe aan alle 
leden van commissie.
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VI. Archivering

Het REGI-secretariaat houdt elektronische kopieën bij van alle relevante documenten.
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8. Rondvraag 
___________________________________________________________________________

De voorzitter heeft de coördinatoren meegedeeld dat hij een brief heeft ontvangen van de heer 
Barnier, EU-onderhandelaar voor de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk, met het 
aanbod om een commissievergadering bij te wonen om de effecten van de brexit op het 
gebied van regionaal beleid te bespreken.

De coördinatoren hebben besloten dat de heer Barnier nog voor de dag van de brexit 
(31 oktober) moet worden uitgenodigd om de commissie toe te spreken en zijn opvattingen 
over de gevolgen van de brexit met de commissie te delen.

Op voorstel van de voorzitter hebben de coördinatoren tevens besloten een of twee speciale 
rapporteurs voor de brexit te benoemen die de kwestie namens de commissie zullen volgen.

10. Rondvraag

Geen opmerkingen.

11. Volgende vergaderingen
 2 oktober 2019, 9.00-12.30 uur en 15.00-18.30 uur (Brussel)
 3 oktober 2019, 9.00-12.30 uur (Brussel)

De vergadering wordt om 18.20 uur gesloten.
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