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Europees Parlement
2019-2024

Commissie regionale ontwikkeling

REGI_PV(2019)1204_1

NOTULEN
Vergadering van 4 december 2019, 15.00 - 18.30 uur,

en 5 december 2019, 9.00 - 12.30 uur

BRUSSEL

De vergadering wordt op woensdag 4 december 2019 om 15.08 uur geopend onder 
voorzitterschap van Younous Omarjee (voorzitter).

1. Aanneming van de agenda REGI_OJ(2019)1204_1

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

2. Goedkeuring van de notulen van de vergaderingen van

 21 oktober 2019, gewone vergadering PE 643.049v01-00
 - november 2019 PE 643.081v01-00

De notulen worden goedgekeurd.

3. Mededelingen van de voorzitter

Er zijn geen mededelingen.

4. Studie in opdracht van beleidsondersteunende afdeling B getiteld “Research for 
REGI Committee – Cohesion policy: The European Parliament’s role since the 
Treaty of Lisbon” (Onderzoek voor de commissie REGI – Cohesiebeleid: rol van 
het Europees Parlement sinds het Verdrag van Lissabon)

De heer Haris Martinos en de heer Serafin Pazos Vidal presenteren de studie en gaan in op de 



PE645.077v01-00 2/13 PV\1195901NL.docx

NL

opmerkingen van de leden.

Sprekers: Haris Martinos, Serafin Pazos Vidal, Corina Crețu, Ondřej Knotek, Constanze 
Krehl, Younous Omarjee.

5. Inleiding door de Europese Commissie over regionaal beleid

De heer Eric von Breska (Europese Commissie, DG REGIO) en de heer Moray Gilland 
(Europese Commissie, DG REGIO) geven drie verschillende presentaties en gaan in op de 
opmerkingen van de leden.
Presentaties:
- Ontwikkeling van het regionaal beleid van de EU tot 2014;
- De belangrijkste kenmerken van de programmeringsperiode 2014-2020 en de 

uitvoering ervan;
- Regionaal beleid na 2020.

Sprekers: Eric von Breska (Europese Commissie), Moray Gilland (Europese Commissie), 
Younous Omarjee, Mauri Pekkarinen, Erik Bergkvist, Ondřej Knotek, Jan Olbrycht, Andrey 
Novakov.

6. Kwijting 2018: Algemene begroting van de EU – Europese Commissie

REGI/9/01040
2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Rapporteur voor advies:
Josianne Cutajar (S&D) PA – PE643.053v01-00

Bevoegd:
CONT – Monika Hohlmeier (PPE)

 Behandeling ontwerpadvies

Besluit: Behandeling ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 11 december 2019, 18.00 uur

Sprekers: Josianne Cutajar, Tamás Deutsch, Ondřej Knotek, Moray Gilland (Europese 
Commissie, DG REGIO).

De vergadering wordt om 17.32 uur geschorst.

* * *

7. Met gesloten deuren

De coördinatoren vergaderen met gesloten deuren.

* * *
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5 december 2019, 9.00 - 12.30 uur

De vergadering wordt op donderdag 5 december 2019 om 9.04 uur hervat onder voorzitterschap 
van Younous Omarjee (voorzitter).

*** Stemming ***

8. Vaststelling van het steunprogramma voor hervormingen

REGI/9/00333
***I 2018/0213(COD) COM(2018)0391 – C8-0239/2018

Rapporteur voor advies:
Cristian Ghinea (Renew) AD – PE643.095v01-00

Bevoegd:
BUDG, 
ECON – 

Eider Gardiazabal Rubial
(S&D)
Dragoş Pîslaru (Renew)

 Goedkeuring
Procedurele stemming met het oog op het opnieuw goedkeuren van het advies dat 
door de commissie REGI op 22 november 2018 werd goedgekeurd

Besluit: Goedgekeurd: 19 stemmen voor en 6 tegen, bij 0 onthoudingen
57 amendementen goedgekeurd:
57 amendementen ingediend.

Spreker: Cristian Ghinea

*** Einde stemming ***

9. Eurocities

REGI/9/01891
Gedachtewisseling met Mathias De Clercq, burgemeester van Gent, lid uitvoerend 
comité.

Sprekers: Younous Omarjee, Mathias De Clercq (Eurocities), Isabel Carvalhais, Andrey 
Novakov, Ondřej Knotek, Francesca Donato, Isabel Benjumea Benjumea, Pascal Arimont, 
Julie Ward, Anna Lisa Boni (Eurocities).

10. Advies van het Europees Comité van de Regio’s getiteld “Sociaal-economische 
structurele verandering van steenkoolregio’s in Europa” (ECON-VI/041)

REGI/9/01945
De heer Mark Speich, rapporteur voor het advies van het Europees Comité van de 
Regio’s, presenteert het document en gaat in op de opmerkingen van de leden.

Sprekers: Mark Speich (CvdR), Younous Omarjee, Constanze Krehl, Andrey Novakov, 
Niklas Nienaß, Francesca Donato, Martina Michels, Isabel Benjumea Benjumea, Pedro 
Marques, María Soraya Rodríguez Ramos, Julie Ward, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
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Maria Spyraki.

11. Rondvraag

Geen opmerkingen.

12. Volgende vergaderingen 

 20 januari 2020, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)
 21 januari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

De vergadering wordt om 11.20 uur gesloten.

13. Met gesloten deuren

De coördinatoren vergaderen met gesloten deuren.

Goedkeuring van de besluiten van de coördinatoren

De besluiten van de coördinatoren worden als volgt goedgekeurd:

1. Puntentabel

De coördinatoren nemen kennis van de huidige puntentabel. Ze besluiten 2 punten terug te 
geven aan de S&D-Fractie, aangezien deze fractie oorspronkelijk het advies inzake 
maatregelen op het gebied van civiele bescherming toegewezen had gekregen, maar de 
coördinatoren later besloten een advies in de vorm van een brief van de voorzitter in te dienen 
met de mededeling dat er geen bezwaren zijn tegen het voorstel. 

* * *

2. Verwijzingen

Wetgevingsadviezen

1. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een aantal overgangsbepalingen voor de steun uit het Europees 
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees 
Landbouwgarantiefonds (ELGF) in 2021 en tot wijziging van de Verordeningen 
(EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 en (EU) nr. 1308/2013 wat betreft de 
middelen en verdeling ervan voor 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) 
nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft de middelen 
en toepassing ervan in 2021
2019/0254(COD) - COM(2019)0581

De coördinatoren besluiten een wetgevingsadvies op te stellen.  De rapporteur wordt 
aangewezen door de PPE-Fractie (2 punten).
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2. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van Verordening (EU) 2016/1139 wat betreft de invoering van 
capaciteitsbeperkingen voor kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee, 
gegevensverzameling en controlemaatregelen in de Oostzee, en Verordening (EU) 
nr. 508/2014 wat betreft definitieve stopzetting voor vloten die op kabeljauw in het 
oostelijke deel van de Oostzee vissen
2019/0246(COD) - COM(2019)0564

De coördinatoren besluiten geen advies uit te brengen over dit voorstel.
Niet-wetgevingsadviezen

1. Een nieuwe langetermijnstrategie voor de industriële toekomst van Europa

De coördinatoren besluiten een advies op te stellen over dit initiatiefverslag. De rapporteur 
wordt aangewezen door de S&D-Fractie (2 punten).

2. Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse 
groeianalyse 2020

De coördinatoren besluiten een advies op te stellen over dit initiatiefverslag. De rapporteur 
wordt aangewezen door de ID-Fractie (2 punten).

* **

3. Initiatiefverslagen

De coördinatoren houden een uitgebreide gedachtewisseling over de verschillende door de 
fracties ingediende voorstellen voor initiatiefverslagen.

Ze besluiten een verzoek om toestemming in te dienen voor drie initiatiefverslagen (elk voor 
5 punten):

1. Het cohesiebeleid als hulpmiddel om negatieve demografische tendensen in de regio’s 
van de EU om te buigen (PPE)

3. Het cohesiebeleid en de uitdagingen van de klimaatverandering (S&D)
7. De genderdimensie van het cohesiebeleid (Verts/ALE)

De coördinatoren spreken af dat de fracties met elkaar overleggen om de definitieve titels en 
motiveringen van de voorstellen vast te stellen, die met het oog op het verkrijgen van 
toestemming worden ingediend bij de Conferentie van commissievoorzitters en vervolgens bij 
de Conferentie van voorzitters.  Ze spreken tevens af dat de rapporteurs nauw zullen 
samenwerken met de auteurs van (nog niet geselecteerde) voorstellen over vergelijkbare 
onderwerpen.

De coördinatoren stemmen er in beginsel mee in om in de toekomst een initiatiefverslag over 
eilanden en insulariteit op te stellen.
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* * *

4. Update over de interinstitutionele onderhandelingen over wetgevingsdossiers

De coördinatoren houden een lange gedachtewisseling met de rapporteurs die 
verantwoordelijk zijn voor de interinstitutionele onderhandelingen over de huidige 
wetgevingsdossiers (op uitnodiging van de voorzitter wonen de heer Arimont, rapporteur voor 
Interreg, en de heer Cozzolino, rapporteur voor het EFRO/Cohesiefonds, dit deel van de 
vergadering bij).

De kwestie van het “onderhandelingskader”, dat tot resultaat heeft dat belangrijke punten 
worden geschrapt uit de onderhandelingen, vormt het grootste probleem. De commissie 
BUDG is aan het proberen om een door het hele Parlement gedragen akkoord te bereiken over 
de aanpak van dit probleem, en er wordt besloten dat de commissie REGI haar volledige 
medewerking verleent, met name door de opmerkingen van de commissie over het 
onderhandelingskader door te geven.

Verder wordt de kwestie van de globale plafonds in het voorstel van het Finse voorzitterschap 
voor het nieuwe MFK besproken, aangezien deze als duidelijk onvoldoende worden 
beschouwd.

In verband met de verordening gemeenschappelijke bepalingen (GB-verordening) 
bekrachtigen de coördinatoren het besluit van de corapporteurs (Andrey Novakov en 
Constanze Krehl) om de trialogen voorlopig op te schorten gezien de ernstige misverstanden 
die met het Finse voorzitterschap zijn ontstaan.

In verband met Interreg merkt de rapporteur, Pascal Arimont, op dat er een overeenkomst is 
bereikt over ongeveer de helft van de tekst, maar dat de rest van de tekst afhankelijk is van de 
uitkomst van de onderhandelingen over de GB-verordening en het MFK. Het zijn niet zozeer 
de grote kwesties maar de gedetailleerde bepalingen die voor problemen zorgen in de 
onderhandelingen. Gezien de kwestie van het onderhandelingskader geeft hij aan dat het 
wellicht verstandig is de onderhandelingen binnenkort te onderbreken.

In verband met het EFRO en het Cohesiefonds meldt de rapporteur, Andrea Cozzolino, dat 
dezelfde problemen zijn gerezen. Verdere vorderingen zullen beperkt zijn, aangezien veel 
belangrijke bepalingen samenhangen met de GB-verordening of het MFK en door de Raad 
onder voorbehoud zijn geplaatst binnen het onderhandelingskader. Bovendien wenst de Raad 
vóór het einde van het jaar geen trialoog meer te houden.  De voorzitter en een aantal 
coördinatoren geven echter aan dat ze er voorstander van zijn om indien mogelijk toch een 
eerste trialoog vóór het einde van het jaar te organiseren, om aan te tonen dat het Parlement 
bereid is te onderhandelen over dit dossier, ongeacht de houding van het voorzitterschap van 
de Raad.  

* * *

5. Green Deal en fonds voor een rechtvaardige transitie

De coördinatoren houden een gedachtewisseling over de Green Deal en het nieuwe fonds voor 
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een rechtvaardige transitie.

Ze merken op dat er op 11 december in Brussel een buitengewone plenaire vergadering over 
de Green Deal plaatsvindt. Ze sporen de leden van REGI ertoe aan het woord te vragen om 
het perspectief van het cohesiebeleid aan bod te laten komen in het debat.

De voorzitter meldt dat het voorstel voor het fonds voor een rechtvaardige transitie 
waarschijnlijk begin januari 2020 door de Commissie wordt ingediend. Dit zou onverwachte 
voordelen kunnen opleveren voor de onderhandelingen over met name de GB-verordening.

* * *

6. Rondvraag 

De coördinatoren behandelen het ontwerp van de GUE/NGL-Fractie voor het programma van 
het werkbezoek aan het oosten van Duitsland in april 2020, en keurt het in beginsel goed.
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Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention
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1. Opinion on establishment of the Reform Support Programme

1.1. Final vote

19 +
ECR Andżelika Anna Możdżanowska

ID France Jamet

PPE Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, Lena Düpont, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis 
Kefalogiannis

RENEW Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Viktor Uspaskich

S&D Isabel Carvalhais, Corina Crețu, Constanze Krehl, Tsvetelina Penkova, Julie Ward

6 -
GUE/NGL Martina Michels, Younous Omarjee

ID Rosanna Conte, Francesca Donato

VERTS/ALE Alexandra Geese, Caroline Roose

0 0
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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), Krzysztof Hetman (1st VP), Cristian Ghinea (2nd VP) (2), Isabel Benjumea Benjumea (4th VP)

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

Pascal Arimont, Erik Bergkvist (1), Stéphane Bijoux (1), Franc Bogovič, Andrea Cozzolino (2), Corina Crețu, Tamás Deutsch, Christian 
Doleschal (2), Francesca Donato, Mircea-Gheorghe Hava, Peter Jahr (2), Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Constanze Krehl, 
Elżbieta Kruk (1), Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Martina Michels, Andżelika Anna Możdżanowska (2), Niklas 
Nienaß, Andrey Novakov, Tsvetelina Penkova (2), Caroline Roose, Susana Solís Pérez (2), Viktor Uspaskich (2), Julie Ward (2)

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

Vlad-Marius Botoş (2), Daniel Buda (1), Isabel Carvalhais (2), Rosanna Conte (2), Josianne Cutajar, Lena Düpont (2), Isabel García 
Muñoz (2), Alexandra Geese (2), Mónica Silvana González (1), Elisabetta Gualmini (1), Jan Olbrycht (1), Dimitrios Papadimoulis, 
Mauri Pekkarinen, Peter Pollák (1), Tomislav Sokol, Maria Spyraki (2), Vera Tax (1)

209 (7)

Jamet France (2)

216 (3)

María Soraya Rodríguez Ramos (2)

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:
(1) 4.12.2019
(2) 5.12.2019
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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

Mathias De Clercq, Anna Lisa Boni, Haris Martinos, Serafin Pazos Vidal

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 (*)

Eric von Breska (F), Moray Gilland (F), HélèneLauerière (F), Ioana Rus (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 Mark Speich (M), Claudia Moser (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

Verts/ALE

ID

ECR

GUE/NGL

NI

Pawel Kaleta, Madalina Stoian, Nicolae Banda

Rasa Rudzkyte, Markus Wolschlager, Pirjo Wagello

Bogdan Rogin, Sissel Kvist

Simone Reinhart, Alan Keckes

Vincenzo Matano

Antoine Pièrre Bazantay

Andrea Picone

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 
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