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NOTULEN
Vergadering van 14 oktober 2021, 9.00 - 9.30 uur (coördinatorenvergadering) en 9.45 -

 11.00 uur en 11.30 - 13.00 uur (buitengewone gezamenlijke vergadering)

BRUSSEL

14 oktober 2021, 9.00 - 9.30 uur (alleen fysieke aanwezigheid)

1. Coördinatorenvergadering (besluiten)

De coördinatoren nemen de volgende besluiten (die vervolgens per e-mail worden 
meegedeeld aan de leden):

1. Puntentabel

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

2. Verwijzingen

De coördinatoren nemen kennis van de volgende ter informatie ontvangen documenten:

1. Werkdocument van de diensten van de Commissie over de territoriale plannen voor 
een rechtvaardige transitie 
SWD(2021)0275

2. Werkdocument van de diensten van de Commissie getiteld “For a resilient, 
innovative, sustainable and digital energy-intensive industries ecosystem: Scenarios 
for a transition pathway” (Voor een veerkrachtig, innovatief, duurzaam en digitaal 
ecosysteem van energie-intensieve industrieën: scenario’s voor een transitietraject)
SWD(2021)0277
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3. Hoorzitting met de burgemeesters van Europese steden (6 december)

De voorzitter deelt mee dat de fracties 18 sprekers hebben voorgesteld voor de hoorzitting 
met burgemeesters van Europese steden over de tenuitvoerlegging van de initiatieven CRII en 
CRII+.  Hij stelt een panel van vijf sprekers voor, dat volgens hem getuigt van een evenwicht 
tussen de fracties, gender, oost/west, kleine/middelgrote/grote steden, en steden op het 
vasteland en in de ultraperifere gebieden.  De coördinatoren stemmen in met de volgende 
sprekerslijst:

Sprekers:
- Kalin Kamenov, burgemeester van Vratsa (Bulgarije)  
- Krystyna Danilecka-Wojewódzka, burgemeester van Słupsk (Polen)  
- Pierluigi Biondi, burgemeester van L’Aquila (Italië)
- Ada Colau, burgemeester van Barcelona (Spanje)  
- Ericka Bareights, burgemeester van Saint-Denis de la Réunion (Frankrijk) 

Besluit: Er wordt overeengekomen dat de burgemeesters in de schriftelijke uitnodiging 
ook zullen worden verzocht hun zegje te doen over de uitvoering van de 
partnerschapsovereenkomsten, de uitvoering van de toekomstige programma’s 
en de manier waarop zij de uitvoering van de nationale herstelplannen zien, 
met betrokkenheid van hun steden en regio’s.

4. Langetermijnvisie voor de plattelandsgebieden van de EU: verzoek om 
toepassing van de procedure van artikel 58: stand van zaken

De voorzitter deelt mee dat de Conferentie van commissievoorzitters op 5 oktober het verzoek 
van de commissie AGRI om een INI-verslag alsook de brief van de commissie REGI met het 
verzoek om toepassing van artikel 58 (gezamenlijke commissieprocedure) heeft behandeld. 
Op 20 oktober staat een vergadering van beide voorzitters gepland.  De voorzitter zal verslag 
uitbrengen over de voortgang van de besprekingen.

5. Het nieuw Europees Bauhaus: stand van zaken en mogelijke toepassing van de 
procedure van artikel 58

De coördinatoren merken op dat de commissie ITRE de Conferentie van commissievoorzitters 
op 12 oktober schriftelijk heeft verzocht om samen met de commissie CULT een INI-verslag 
te mogen opstellen overeenkomstig artikel 58 van het Reglement.

Besluit: De coördinatoren besluiten dat de commissie REGI moet verzoeken om ook 
bij het INI-verslag te worden betrokken op grond van artikel 58.

6. Mogelijk gezamenlijk initiatief met de commissie CONT

De coördinatoren nemen kennis van de inhoud van een door het CONT-secretariaat 
opgestelde gezamenlijke ontwerpbrief van de commissies CONT en REGI aan de 
commissarissen Vestager en Ferreira over een mogelijke toekomstige nationalisering van een 
luchthaven (in Hongarije) en mogelijke oneerlijke voordelen voor Chinese bedrijven bij 
projecten voor openbare werken (in Kroatië).  

Besluit: De coördinatoren besluiten: 



PV\1242675NL.docx 3/10 PE699.079v02-00

NL

- dat zij geen bezwaar hebben tegen het initiatief van de commissie CONT; 
- dat zij graag zouden zien dat REGI-leden individueel de gelegenheid krijgen om een 

hoorzitting met de twee commissarissen bij te wonen; 
- dat zij niettemin van mening zijn dat deze kwesties tot de kernbevoegdheden van 
CONT behoren;  
- en dat het daarom niet nodig is de commissie REGI formeel bij het initiatief te 
betrekken.

7. Werkbezoek aan Slowakije, week 44

De coördinatoren stippen aan dat de voorzitter tijdens de vorige vergadering heeft uitgelegd 
dat het voorgestelde werkbezoek van REGI qua bestemming, tijdstip en programma 
grotendeels overlapt met een werkbezoek dat door de commissie EMPL is voorgesteld.

De voorzitter deelt mee dat hij op 28 september een ontmoeting heeft gehad met de voorzitter 
van de commissie EMPL (mevrouw NICHOLSONOVA) om te proberen deze werkbezoeken 
optimaal te benutten.  Het resultaat van hun vergadering is dat de commissie REGI haar 
werkbezoek aan Slowakije tot een later tijdstip in de zittingsperiode zal uitstellen en dat de 
commissie EMPL geïnteresseerde REGI-leden aan haar werkbezoek van 3 t/m 5 november 
zal laten deelnemen (mits het Bureau daar op 18 oktober toestemming voor verleent).

Besluit: Leden die van 3 t/m 5 november aan het werkbezoek van de commissie EMPL 
willen deelnemen, dienen zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het 
secretariaat van EMPL (met het secretariaat van REGI ter informatie in kopie).

8. Werkbezoek aan Spanje, week 51

De coördinatoren herinneren aan hun besluit van 13 juli om toestemming te vragen voor een 
werkbezoek van REGI-leden aan Spanje (Castilla-La Mancha) in week 51. 

Besluit: In het licht van de huidige reisproblemen besluiten zij dit werkbezoek uit te 
stellen tot 2022.

9. Werkbezoeken in de eerste helft van 2022: voorstellen van de fracties

De coördinatoren nemen kennis van het grote aantal voorstellen voor werkbezoeken van 
REGI in 2022 dat binnen de door de voorzitter vastgestelde termijn is ontvangen.  Zij 
herinneren eraan dat zij politieke prioriteit hechten aan een werkbezoek aan de grensregio 
België/Nederland/Duitsland, die in de zomer van 2021 door overstromingen is getroffen, en 
dat zij in het voorjaar of de zomer van 2022 een werkbezoek aan Slowakije willen brengen.

Besluit: In het licht van het bovenstaande en de verdeling van groene weken in het 
vergaderrooster van 2022 stemmen de coördinatoren in met het onderstaande 
door de voorzitter voorgestelde jaarprogramma van REGI-werkbezoeken:

1. Nederland, Duitsland, België: grensoverschrijdende overstromingen (21-25 februari)
2. Spanje:Madrid (stad of regio), Toledo (Castilla-La Mancha) en La Vega Baja 

(Alicante) (23-25 mei)
3. Slowakije (zo vroeg mogelijk in juli, week 28 of 29)
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4. Italië: grensoverschrijdende samenwerking bij branden op Sardinië (reserve – als er 
voldoende plaatsen voor werkbezoeken overblijven van het jaarlijkse quotum van 25) 
(datum nog te bevestigen)

10. Rondvraag

i) De voorzitter deelt mee dat mevrouw DONATO (voorheen lid van de ID-Fractie) niet 
langer lid is van REGI. Daarom kan zij, overeenkomstig artikel 53, lid 1, niet langer 
aanblijven als rapporteur voor het INI-verslag van de commissie over eilanden in de 
EU en moet zij worden vervangen.  

De voorzitter deelt mee dat hij van de ID-Fractie een voorstel heeft ontvangen om het 
INI-verslag te behouden en mevrouw Androuet als rapporteur aan te wijzen. Hij vraagt 
de coördinatoren of zij met dit voorstel instemmen, dan wel het verslag liever 
toewijzen aan een andere fractie of een ander lid. 

Alle coördinatoren of fractievertegenwoordigers die het woord voeren, verklaren het 
voorstel van de ID-Fractie niet te kunnen steunen. Zij stellen voor het verslag opnieuw 
toe te wijzen aan een fractie die er punten voor over heeft, of, indien geen enkele 
fractie daartoe bereid is, de voorzitter als rapporteur te laten fungeren, als technische 
dienst voor de commissie (0 punten).

De voorzitter vraagt of een andere fractie een rapporteur wenst aan te wijzen. Geen 
enkele fractie blijkt belangstelling te hebben. Bijgevolg besluiten de coördinatoren de 
voorzitter als rapporteur aan te wijzen. 

ii) De voorzitter deelt mee dat hij de coördinatoren binnenkort twee aan de Commissie 
gerichte ontwerpbrieven ter overweging zal toesturen, enerzijds om het voorstel 
betreffende een Europees mechanisme voor grensoverschrijdende samenwerking nieuw 
leven in te blazen en anderzijds over een voorstel voor een regionaal fonds voor 
aanpassing aan de klimaatverandering.

***

14 oktober 2021, 9.45 - 11.00 uur, 

vergadering van de Commissie regionale ontwikkeling (REGI)

De vergadering wordt op donderdag 14 oktober 2021 om 10.11 uur geopend onder 
voorzitterschap van Younous Omarjee (voorzitter) en met deelname ter plaatse en op afstand 
van leden van REGI.

2. Aanneming van de agenda REGI_OJ(2021)0927_1

Besluit: De agenda wordt aangenomen in de volgorde zoals blijkt uit deze 
notulen.
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3. Mededelingen van de voorzitter

4. De rol van het cohesiebeleid bij het bevorderen van innovatieve en slimme 
transformatie en regionale ICT-connectiviteit

REGI/9/06447
2021/2101(INI) PE 697.552v02-00

Rapporteur: 

Cristina Maestre Martín De Almagro

 Behandeling ontwerpverslag

De rapporteur licht haar ontwerpverslag toe en beantwoordt opmerkingen en vragen van 
de leden.

 Termijn voor de indiening van amendementen: donderdag 21 oktober 2021, 
12.00 uur

Sprekers: Younous Omarjee, Cristina Maestre Martín de Almagro, Isabel 
Benjumea Benjumea, Rosa D’Amato, Ondřej Knotek, Andrey Novakov, 
Dimitrios Papadimoulis, Franc Bogovič en Monika Zsigri (Europese 
Commissie, DG REGIO).

5. Het cohesiebeleid als een instrument om verschillen in de gezondheidszorg te 
verkleinen en grensoverschrijdende samenwerking op gezondheidsgebied te 
verbeteren

REGI/9/06446
2021/2100(INI) PE 697.616v01-00

Rapporteur:

Tomislav Sokol 

Behandeling ontwerpverslag

De rapporteur licht zijn ontwerpverslag toe en beantwoordt opmerkingen en vragen van 
de leden.

Termijn voor de indiening van amendementen: donderdag 28 oktober 2021, 17.00 uur

Sprekers: Tomislav Sokol, Tsvetelina Penkova, Alin Mituța, Dimitrios 
Papadimoulis, Marek Teplansky (Europese Commissie, DG REGIO), 
Chiara Gemma, Younous Omarjee.

6. Datum en plaats volgende vergadering

15 november 2021, 13.45 - 15.45 uur en 16.45 - 18.45 uur
Brussel
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De vergadering wordt om 11.11 uur gesloten.

14 oktober 2021, 11.30 - 13.00 uur 

7. Gezamenlijke vergadering van de Commissie regionale ontwikkeling van het 
Europees Parlement en de commissie Territoriale Samenhang en EU-begroting 
van het Europees Comité van de Regio’s

De vergadering, met deelname ter plaatse en op afstand, wordt om 11.35 uur geopend onder 
covoorzitterschap van Younous Omarjee, voorzitter van de Commissie regionale ontwikkeling 
(REGI) van het Europees Parlement, en Isabelle Boudineau, voorzitter van de commissie 
Territoriale Samenhang en EU-begroting (COTER) van het Europees Comité van de Regio’s.

Sprekers: Younous Omarjee (REGI), Isabelle Boudineau (COTER), Elisa Ferreira 
(EC, commissaris voor Cohesie en Hervormingen), Pascal Arimont 
(REGI), Emil Boc (COTER), Constanze Krehl (REGI), Nathalie 
Sarrabezolles (COTER), Ondřej Knotek (REGI), Rosa D’Amato (REGI), 
Marie-Antoinette Mauperthuis (COTER), Rosanna Conte (REGI), Pavel 
Branda (COTER), Andżelika Anna Możdżanowska (REGI), Caroline 
Dwane Stanley (COTER), Dimitrios Papadimoulis (REGI), Daniel Buda 
(REGI), Hélder Sousa Silva (COTER), Rovana Plumb (REGI), Oldřich 
Vlasák (COTER).

De gezamenlijke vergadering wordt om 13.10 uur gesloten.



PV\1242675NL.docx 7/10 PE699.079v02-00

NL

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 (Chair), Krzysztof Hetman (1st Vice-Chair), Isabel Benjumea Benjumea (4th Vice-Chair)

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

François Alfonsi, Pascal Arimont, Franc Bogovič, Rosanna Conte, Rosa D'Amato (remote), Raffaele Fitto, Chiara Gemma, Ondřej 
Knotek, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín de Almagro, Nora Mebarek, Andżelika Anna Możdżanowska, Andrey Novakov, 
Tsvetelina Penkova, Caroline Roose (remote), André Rougé (remote), Susana Solís Pérez (remote)

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

Daniel Buda, Alin Mituța, Dimitrios Papadimoulis (remote), Rovana Plumb, Bronis Ropė (remote), Tomislav Sokol (remote)

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/Presente 
il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande 
den: 
14.10.2021
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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

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 (*)

Elisa Ferreira (M), Wioletta Dunin-Majewska (F), Anna Franek (F) (remote), Ioana Rus (F) (remote), Kadri Uustal (F) (remote), Witold 
Willak (F) (remote), Monika Zsigri (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 Isabelle Boudineau (COTER Chair), Carlos Aguilar Vázquez (M), Emil Boc (M), Pavel Branda (M), 
Andrzej Buła (M) (remote), Juraj Droba (M) (remote), Stanley Caroline Dwane (M), Robert Godek (M) 
(remote), Andres Jaadla (M) (remote), Marie-Antoinette Maupertuis (M) (remote), Michiel Rijsberman (M) 
(remote), Nathalie Sarrabezolles (M) (remote), Hélder Sousa Silva (M), Adrian Ovidiu Teban (M) (remote), 
Rastislav Trnka (M) (remote), Jobst-Hinrich Ubbelohde (M), Oldřich Vlasák (M)

Lucia Bertola (F) (remote), Rui Cordeiro da Silva (F), Rafal Trzaskowski (F) (remote), Delphine Langlois 
(F) (remote), Gustavo López Cutillas (F)

EESC Georgios Meleas (F) (remote)

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

ID

Verts/ALE

ECR

The Left

NI

Pawel Kaleta, Botond Torok-Illyes, Nicolae Banda

Rasa Rudzkyte, Markus Wolschlager (remote), Pirjo Wagello (remote)

Colin Mark Duggan, Henning Schuchner

Valeria Forlani (remote)

Alan Keckes, Andrea Picone, Simone Reinhart

Karol Marek Kosicinski (remote)

Antoine Bazantai, Lorrain Jean Trierweiler

Olga Voinisiou

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 
Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/ 
Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Glavna uprava/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/ 
Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni 
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