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NOTULEN
Buitengewone vergadering op afstand van 8 juni 2020, 12.00 - 14.00 uur

BRUSSEL

De vergadering wordt op maandag 8 juni 2020 om 12.08 uur geopend met deelname op 
afstand van de meeste leden en onder voorzitterschap van Younous Omarjee (voorzitter).

1. Aanneming van de agenda
Besluit: De ontwerpagenda wordt aangenomen. REGI_OJ(2020)0608_1

2. Mededelingen van de voorzitter

Er zijn geen mededelingen.

3. Wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de 
specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief betreft
REGI/9/03077
***I 2020/0086(COD) COM(2020)0206 – C9-0145/2020

Rapporteur:
Younous Omarjee (GUE/NGL) PR – PE652.550v01-00

Bevoegd:
REGI

Adviezen:
BUDG, EMPL, CULT

 Besluit over de toepassing van de vereenvoudigde procedure zonder 
amendementen (art. 52, lid 1)
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Besluit: Goedgekeurd via de vereenvoudigde procedure zonder amendementen 
(art. 52, lid 1). 

Younous Omarjee, voorzitter en rapporteur voor dit dossier, herinnert de EP-leden aan de 
inhoud van het dossier en aan de bepalingen van artikel 25 van het Reglement, controleert of 
er geen bezwaren zijn tegen toepassing van de vereenvoudigde procedure, en verklaart het 
voorstel voor goedgekeurd in de commissiefase.

Sprekers: Laurence Farrenge

4. Gestructureerde dialoog met Elisa Ferreira, commissaris voor Cohesie en 
Hervormingen, over het herstelplan, het nieuwe MFK-voorstel en de toekomst 
van het cohesiebeleid

 Gedachtewisseling met Elisa Ferreira, commissaris voor Cohesie en 
Hervormingen

De commissaris presenteert de gewijzigde voorstellen inzake de verordening 
gemeenschappelijke bepalingen, het EFRO/Cohesiefonds en het Fonds voor een rechtvaardige 
transitie, alsmede het nieuwe ReactEU-voorstel.  Een groot aantal leden neemt deel aan de 
hierop volgende gedachtewisseling.

Sprekers: Younous Omarjee, Elisa Ferreira (commissaris voor Cohesie en Hervormingen), 
Constanze Krehl, Ondřej Knotek, Francesca Donato, Niklas Nienaß, Martina Michels, 
Krzysztof Hetman, Andrey Novakov, Susana Solís Pérez Isabel, Herbert Dorfmann, Mathilde 
Androuët, Monika Vana, Rovana Plumb, Pascal Arimont, Pedro Marques, Irène Tolleret, 
Álvaro Amaro, Alessandro Panza, Vlad-Marius Botoş, Erik Bergkvist, Stelios 
Kympouropoulos, Caroline Roose, André Rougé, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Rosa D'Amato

5. Goedkeuring van de besluiten van de coördinatoren

De commissie stemt in met de besluiten die de REGI-coördinatoren hebben genomen tijdens 
hun vergadering van 5 juni 2020 via videoconferentie, te weten:

Puntentabel

De coördinatoren nemen kennis van de huidige staat van de puntentabel.

Algemene gedachtewisseling over de werkzaamheden van REGI, het herstelplan, de 
voorstellen voor een nieuw MFK en de gevolgen ervan voor de cohesie, en over het 
Duitse voorzitterschap

De coördinatoren houden een grondige gedachtewisseling over diverse onderwerpen die 
momenteel van belang zijn. De discussie omvatte met name de volgende punten:

 de verhouding tussen de traditionele fondsen en de nieuwe voorstellen;
 timing;
 het standpunt van de lidstaten en de Raad inzake de voorstellen;
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 de noodzaak de cohesiefondsen te verdedigen;
 de aanvullende externe financiering, die niet mag leiden tot een verlaging van de 

basisbegroting van de fondsen (met name het EFRO en ESF);
 de aanvullende begroting, waarop de dezelfde voorwaarden en controles van 

toepassing moeten zijn als op de oorspronkelijke fondsen, en die op regionale en niet 
op nationale basis geprogrammeerd moet worden;

 de vermindering van de administratieve lasten;
 de hervatting van de technische vergaderingen in september ter voorbereiding van de 

trialogen.

Verwijzingen

Gewijzigde voorstellen inzake de verordening gemeenschappelijke 
bepalingen, het EFRO/Cohesiefonds en het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie

De coördinatoren besluiten dat de gewijzigde voorstellen inzake de verordening 
gemeenschappelijke bepalingen, het EFRO/Cohesiefonds en het Fonds voor een rechtvaardige 
transitie hetzelfde behandeld moeten worden als het gewijzigde voorstel inzake de 
verordening gemeenschappelijke bepalingen vanaf januari 2020:

 de rapporteur voor de gewijzigde voorstellen is dezelfde persoon als de rapporteur 
voor het oorspronkelijke voorstel;

 de Commissie wordt gevraagd de gewijzigde voorstellen te presenteren in een 
commissievergadering (mits de tijd dit toelaat);

 de gewijzigde voorstellen worden besproken tijdens de interinstitutionele 
vergaderingen (of reeds tijdens de lopende onderhandelingen over de 
compromisamendementen, zoals het geval is bij het voorstel inzake het Fonds voor 
een rechtvaardige transitie);

 Indien noodzakelijk kunnen de rapporteur en de schaduwrapporteur hun 
onderhandelingspositie uiteenzetten in een op consensus gebaseerd werkdocument, dat 
via een stemming in de commissie kan worden goedgekeurd en tevens gepubliceerd 
wordt.

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft uitzonderlijke extra middelen en 
uitvoeringsregelingen in het kader van de doelstelling “investeren in groei en 
werkgelegenheid” om bijstand te verlenen ter bevordering van het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en ter voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie (REACT-EU)
COM(2020)0451 - 2020/0101(COD)

Bevoegd: REGI
Adviezen: EMPL, BUDG, ENVI, ITRE, CULT, CONT

De PPE-Fractie, de S&D-Fractie en de Renew-Fractie maken hun belangstelling voor het 
voorstel kenbaar. De coördinatoren stellen hun definitieve besluit over dit voorstel uit in 
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afwachting van het debat met de commissaris en nader overleg tussen de coördinatoren en de 
fracties. 

Adviezen

De coördinatoren nemen de volgende besluiten over nieuwe wetgevingsadviezen:

 Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van 
Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming 
(2020/0097(COD)), bevoegde commissie: ENVI)

o Geen advies
 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 

leenfaciliteit voor de overheidssector in het kader van het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie (2020/0100(COD)), bevoegde commissie: BUDG) 

o S&D (2 punten)
 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling 

van een instrument voor technische ondersteuning (2020/0103(COD)), bevoegde 
commissie: ECON)

o Geen advies
 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling 

van een faciliteit voor herstel en veerkracht (2020/0104(COD)), bevoegde commissie: 
ECON)

o S&D (2 punten)
 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 

van Verordening (EU) 2015/1017 wat betreft de invoering van een instrument voor 
solvabiliteitssteun (2020/0106(COD)), bevoegde commissie: ECON)

o Geen advies
 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling 

van het InvestEU-programma (2020/0108(COD)), bevoegde commissie: BUDG)
o Geen advies

 Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een herstelinstrument 
voor de Europese Unie ter ondersteuning van het herstel in de nasleep van de COVID-
19-pandemie (2020/0111(NLE)); het Europees Parlement speelt geen rol uit hoofde 
van artikel 122 VWEU - geen medebeslissing, bevoegde commissie: BUDG)

o Geen advies
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6 bij de algemene begroting 2020: rekening 

houden met het herstelplan voor Europa in de begroting 2020 (2020/2093(BUD)), 
bevoegde commissie: BUDG)

o Geen advies

De coördinatoren nemen de volgende besluiten over de MFK-adviezen:

 Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 
2014-2020 (bevoegde commissie: BUDG, geen medebeslissing)

o Geen advies
 (Gewijzigd) voorstel voor een verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig 
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financieel kader voor de jaren 2021-2027 (bevoegde commissie: BUDG, geen 
medebeslissing)

o S&D (2 punten)
Na toezending van het ontwerp door de Raad stelt REGI voor dit dossier een 
advies op (goedkeuringsprocedure).

De coördinatoren nemen kennis van de gewijzigde voorstellen voor wetgevingsadviezen en 
delen mee dat de commissie REGI deze niet in behandeling neemt, tenzij de bevoegde 
commissie verzoekt om hernieuwde voorlegging:

 Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het Europees Sociaal Fonds (ESF+) (bevoegde commissie: EMPL)

 Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, 
en tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding; besluit van het 
Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het specifieke programma tot 
uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie; 
verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument 
voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking; verordening 
van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake steun 
voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees 
Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad; en 
Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement (vallen onder diverse 
lopende procedures - bevoegde commissie:  ITRE)

De coördinatoren nemen kennis van de nieuwe niet-wetgevingsdocumenten voor advies en 
delen mee dat de commissie REGI deze niet in behandeling neemt, tenzij de bevoegde 
commissie toestemming vraagt om een INI-verslag over deze documenten op te stellen:

 COM(2020)0440: Mededeling over het aangepaste werkprogramma van de 
Commissie voor 2020 (bevoegde commissie: AFCO)

 COM(2020)0442: Mededeling over het herstelplan (bevoegde commissie: BUDG)
 COM(2020)0456: Mededeling over de volgende generatie (bevoegde commissie: 

ECON)

Follow-up van de mondelinge vraag

De coördinatoren nemen ter kennis dat de Conferentie van voorzitters geen mondelinge 
vragen van de commissies op de agenda van de vorige plenaire vergadering heeft geplaatst. 
Overeengekomen wordt dat het verzoek gehandhaafd blijft voor de komende plenaire 
vergaderingen.

Gestructureerde dialoog over het herziene werkprogramma van de Commissie (27 mei)

De coördinatoren komen na de gedachtewisseling met commissaris Ferreira op 8 juni overeen 
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dat de commissie REGI haar bijdrage aan de gestructureerde dialoog levert in de vorm van 
een brief van de commissievoorzitter.

Onderzoek voor de commissie REGI - voorstellen voor de tweede helft van 2020

De coördinatoren keuren het volgende gewijzigde onderzoeksprogramma voor de tweede 
helft van 2020 goed, dat met de volgende aanvullingen wordt doorgestuurd naar 
beleidsondersteunende afdeling B:

1. Het cohesiebeleid en de uitdagingen van de klimaatverandering - studie

In deze studie wordt tevens aandacht besteed aan de bijzondere gevolgen voor 
plattelandsgebieden, de rol van fossiele brandstoffen als kolen en gas, en de 
gevolgen voor het cohesiebeleid van de overgang naar klimaatneutraliteit.

2. Maatregelen in het kader van het cohesiebeleid in reactie op de COVID-19-pandemie - 
studie

In deze studie ligt tevens de nadruk op de gevolgen voor plattelandsgebieden.

3. Gevolgen van de door de COVID-19-pandemie veroorzaakte crisis voor de cohesie in de 
EU - studie

In deze studie moet de nadruk liggen op de gevolgen voor verschillende 
regio’s.

Actieplan gendermainstreaming

De coördinatoren keuren het actieplan gendermainstreaming uit de vorige zittingsperiode 
opnieuw goed.

Diversen 

Geen opmerkingen.
* * *

6. Rondvraag

Geen opmerkingen.

7. Volgende vergaderingen

6 juli 2020, 15.00 - 17.00 uur (Brussel)

De vergadering wordt om 14.10 uur gesloten.
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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) (in the room), Krzysztof Hetman (1st VP), Cristian Ghinea (2nd VP)

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

François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Erik Bergkvist, Stéphane Bijoux (in the room), Franc Bogovič, Rosa D'Amato, 
Francesca Donato (in the room), Raffaele Fitto, Chiara Gemma, Mircea‑Gheorghe Hava (in the room), Mircea‑Gheorghe Hava (in the 
room), Manolis Kefalogiannis (in the room), Ondřej Knotek (in the room), Constanze Krehl, Pedro Marques, Nora Mebarek, Martina 
Michels, Andżelika Anna Możdżanowska (in the room), Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, 
Caroline Roose, André Rougé (in the room), Susana Solís Pérez (in the room), Irène Tolleret, Monika Vana

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

Álvaro Amaro, Vlad‑Marius Botoş (in the room), Rosanna Conte (in the room), Anna Deparnay-Grunenberg, Herbert Dorfmann, 
Herbert Dorfmann (in the room), Lena Düpont (in the room), Laurence Farreng, Sandro Gozi (in the room), Hannes Heide (in the room), 
Krzysztof Jurgiel, Stelios Kympouropoulos, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Mauri Pekkarinen, Rovana Plumb, Bronis Ropė, Simone 
Schmiedtbauer, 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/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
8.6.2020
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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
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Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Elisa Ferreira (M), Dominika Chroszcz-Koczerga (F), Simeona Manova (F), Urszula Romanska (F), Andriana Sukova (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 Tadhg Browne (F), Chantal Fontaine (F)

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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