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Evropský parlament
2019-2024

Hospodářský a měnový výbor

ECON_PV(2019)1104_1

ZÁPIS
ze schůze konané dne 4. listopadu 2019 od 15:00 do 18:30

BRUSEL

Schůze byla zahájena v 15:05 a předsedala jí Irene Tinagli (předsedkyně).

1. Přijetí pořadu jednání
Rozhodnutí: Návrh pořadu jednání byl přijat ve znění uvedeném v tomto zápisu.

2. Sdělení předsedkyně

3 návrhy korigend

Výbor ECON obdržel 3 návrhy oprav:
 Nařízení, kterým se pozměňují tato nařízení (postup 2017/0230 (COD))

o EBA - nařízení (EU) č. 1093/2010
o EIOPA - nařízení (EU) č. 1094/2010
o ESMA - nařízení (EU) č. 1095/2010
o MiFIR - nařízení (EU) č. 600/2014
o Referenční hodnoty - nařízení (EU) 2016/1011
o Převod prostředků - nařízení (EU) 2015/847

 směrnice, kterou se pozměňují tyto směrnice (postup 2017/0231 (COD))
o MiFID II - směrnice 2014/65/EU
o Solventnost II - směrnice 2009/138/ES
o AMLD - směrnice (EU) 2015/849

 nařízení, kterým se pozměňuje nařízení o ESRB (postup 2017/0232 (COD))

Veškeré návrhy byly členům výboru ECON rozeslány v pátek 18. října 2019 ve všech 
jazykových verzích.
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V souladu s článkem 241 jednacího řádu budou korigenda předložena Parlamentu, pokud 
výbor nevysloví námitku. Budou předložena na prvním listopadovém plenárním zasedání 
(BRUSEL) a budou považována za schválená, pokud politická skupina nebo poslanci 
dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty (38 poslanců) nepožádají ohledně 
příslušného korigenda o hlasování.

Schůze koordinátorů ze dne 11. září 2019, jež pokračovala dne 16. září a 2. října 2019 – 
Shrnutí doporučení a rozhodnutí

1. Kandidatura

 Správní rámec pro rozpočtový nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost pro 
eurozónu:  Renew

 Udělení absolutoria evropským orgánům dohledu: předsednictvo

2. Nedokončené záležitosti - vývoj:

 Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: Bylo dohodnuto, že pozměňovací návrhy 
předložené v 8. volebním období se považují za neplatné a že ty, které si skupiny přejí 
zachovat, budou muset být znovu předloženy. Totéž platí obdobně pro dříve předložené 
návrhy zpráv. 

 Rozpočtový pakt: Bylo dohodnuto, že tento spis již nebude platný. 
 Program na podporu reforem a evropská funkce investiční stabilizace: Bylo dohodnuto, 

že pro uvedené téma bude zachován stávající tým zpravodajů i stínových zpravodajů. 
Pokud jde o evropskou funkci investiční stabilizace (EISF), bylo dohodnuto, že by se 
měla práce znovu zahájit prostřednictvím nového návrhu zprávy, neboť 
spoluzpravodajové již nejsou poslanci Evropského parlamentu.

3. Slyšení kandidátů na komisaře

 Koordinátoři schválili dotazníky pro kandidáty na komisaře Vestagerové, 
Dombrovskise a Gentiloniho. 

4. Pracovní skupiny

Bylo rozhodnuto pokračovat, pokud jde o pracovní skupinu pro bankovní unii, pracovní 
skupinu pro hospodářskou soutěž a pracovní skupinu pro finanční pomoc a zřídit nové 
pracovní skupiny pro země přistupující k euru, malé a střední podniky a finanční technologie. 
Bylo rozhodnuto nepokračovat, co se týče stálého týmu pro IFRS.

Bylo dohodnuto požádat o povolení ke zřízení podvýboru pro daňové záležitosti v rámci 
výboru ECON. 

5. Průběžný odborný program pro výbor ECON

Byly schváleny následující návrhy informačních schůzek:
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1. Zelená ekonomika 
2. Virtuální měny
3. Finanční technologie a umělá inteligence 
4. Finanční služby: ratingové agentury
5. Měnová politika 
6. HMU 
7. Bankovní unie
8. Boj proti praní peněz

Tematická sekce A zašle koordinátorům podrobný přehled schválených návrhů, a poté budou  
ke schválení koordinátorů předloženy konkrétní návrhy.

6. Postupy jmenování

 Evropský statistický poradní výbor (ESAC): Skupiny byly požádány, aby zaslaly 
písemné návrhy na jmenování odborníka Parlamentem.

7. Kontrola aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření

 Byly schváleny aktualizované pokyny výboru ECON.
 Čas na přezkum: Bylo rozhodnuto, že nastal čas k projednání přezkumu panevropského 

osobního penzijního produktu (PEPP).   

8. Veřejná slyšení do června 2020

V současné době nebudou požadována žádná veřejná slyšení.

9. Pracovní cesty v roce 2020

Byly schváleny následující pracovní cesty:
 Návštěva ECB v pondělí (Štrasburk) v prvním čtvrtletí: 12 členů
 Návštěva Basileje (FSB, BCBS, IAIS) – pondělí (Štrasburk) na jaře 2020: 12 členů
 Paříž (EBA, OECD), Francie: 6.-7. dubna 2020: 7 členů a předsedkyně.
 Berlín, Německo: 18.-19. května 2020: 6 členů a předsedkyně.
 Washington, USA: 20.–23. července 2020: 7 členů včetně předsedkyně.
 Londýn, Spojené království (po brexitu): 21.-24. září 2020: 7 členů včetně předsedkyně.
 výroční zasedání MMF, Washington, USA: 15.-18. října 2020: 7 členů včetně 

předsedkyně.
 Lisabon, Portugalsko: 4.-5. listopadu 2020: 6 členů a předsedkyně.

Přidělení mandátů bude projednáno na příštím zasedání poté, co příslušné řídící orgány 
schválí pracovní mise.

10. Petice

 Pokyny výboru ECON: Byly schváleny aktualizované pokyny výboru ECON.
 Petiční síť: Koordinátoři byli požádáni, aby do 25. října navrhli jména plného 

a náhradního člena petiční sítě.
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 Slyšení na téma podávání informací o zahraničních účtech pro daňové účely (FATCA): 
Bylo stanoveno, že výbor ECON by měl být zapojen do organizace veřejného slyšení 
výboru PETI.

11. Síť pro gender mainstreaming

Koordinátoři byli požádáni, aby do 25. října navrhli jména plného a náhradního člena pro 
gender mainstreaming.

12. Technická jednání s ohledem na politický trialog

 Byly schváleny aktualizované pokyny výboru ECON. 
 Na základě žádosti předložené koordinátorem skupiny ECR bylo dohodnuto, že by 

každá politická skupina mohla vyslat jednoho akreditovaného parlamentního asistenta 
nebo jednoho svého poradce jako pozorovatele na technické schůze týkající se složek 
na téma skupinové financování. 

13. Sdělení předsedkyně

 Usnesení o erozi základu daně a přesouvání zisku (BESP): Koordinátoři schválili žádost 
koordinátora skupiny S&D ohledně vypracování usnesení výboru ECON o BEPS 2.0 
a o zdanění digitální ekonomiky.

 Koordinátoři potvrdili uspořádání veřejné schůze koordinátorů s finančním 
a hospodářským výborem Všečínského shromáždění lidových zástupců ve dnech 4. 
nebo 5. listopadu.

 Bylo dohodnuto, že sekretariát by měl sestavit pro koordinátory do konce října tabulku 
s odpověďmi Komise na různé otázky vznesené ve zprávách z vlastního podnětu i 
usneseních výboru ECON z roku 2019, včetně usnesení o skandálu cum-ex. 
Koordinátoři potom informace, které jim poskytne Komise, zhodnotí.

3. Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních

Třístranné jednání o složkách na téma skupinového financování konané dne 22. 
října 2019

Poté, co se výbor ECON dne 23. září rozhodl zahájit interinstitucionální jednání 
(na začátku druhého čtení), proběhlo první průzkumné třístranné jednání dne 22. října 
ve Štrasburku, kde Parlament a Rada představily své postoje. Během prvního třístranného 
jednání byly zdůrazněny některé klíčové rozdíly mezi oběma pozicemi, zejména včetně 
stupně harmonizace evropského režimu pro poskytovatele služeb skupinového 
financování. Oblast působnosti návrhu bude důležitým tématem debaty na příštím 
třístranném jednání, které je plánováno na 6. listopad. 

Rámec pro udržitelné investování - třístranná jednání ze dne 23. října 2019

První třístranné jednání se konalo ve středu 23. října, následně po přijetí společného 
rozhodnutí výborů ECON a ENVI o zahájení interinstitucionálních jednání z pondělí 21. 
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října. 

Rada představila hlavní prvky svého obecného přístupu, na němž se dohodl Výbor 
stálých zástupců (Coreper) dne 25. září. Parlament představil hlavní prvky svého postoje 
přijatého v prvním čtení. V návaznosti na prezentace proběhla první výměna názorů a 
Komise byla požádána o poskytnutí dalších informací o vazbách mezi návrhem 
taxonomie a nedávno přijatým nařízením o zveřejňování informací. Vyjednávací strany 
se rovněž dohodly na mandátu k práci na technické úrovni a na trojstranných schůzích ve 
dnech 20. a 27. listopadu a 3. prosince.

4. Schválení zápisů ze schůzí:
 22. července 2019 PV – PE639.942v01-00

Rozhodnutí: Zápis byl schválen.

 4.-5. září 2019 PV – PE641.383v01-00

Rozhodnutí: Zápis byl schválen.

 16. září 2019 PV – PE642.891v01-00

Rozhodnutí: Zápis byl schválen.

 23.-24. září 2019 PV – PE641.399v01-00

Rozhodnutí: Zápis byl schválen.

 2. října 2019 PV – PE641.395v01-00

Rozhodnutí: Zápis byl schválen.

 7. října 2019 PV – PE641.410v01-00

Rozhodnutí: Zápis byl schválen.

5. Slyšení Gabriela Bernardina, předsedy Evropského orgánu pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění a předsedy Smíšeného výboru evropských 
orgánů dohledu (ESA) a v této funkci druhého místopředsedy Evropské rady pro 
systémová rizika (ESRB)
ECON/9/00488

Vystoupili: Irene Tinagli, Gabriel Bernardino, José Manuel Campa, Steven J. 
Maijoor, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, Luis Garicano, Stasys 
Jakeliūnas, Antonio Maria Rinaldi, Derk Jan Eppink, José Gusmão, 
Stefan Berger, Paul Tang, Billy Kelleher, Enikő Győri, Pedro Marques, 
Molly Scott Cato, Gunnar Beck.

6. Slyšení s Josem Manuelem Campou, předsedou Evropského orgánu pro 
bankovnictví
ECON/9/00487
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Vystoupili: Irene Tinagli, Gabriel Bernardino, José Manuel Campa, Steven J. 
Maijoor, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, Luis Garicano, Stasys 
Jakeliūnas, Antonio Maria Rinaldi, Derk Jan Eppink, José Gusmão, 
Stefan Berger, Paul Tang, Billy Kelleher, Enikő Győri, Pedro Marques, 
Molly Scott Cato, Gunnar Beck.

7. Slyšení se Stevenem Maijoorem, předsedou Evropského orgánu pro cenné papíry 
a trhy
ECON/9/00486

Vystoupili: Irene Tinagli, Gabriel Bernardino, José Manuel Campa, Steven J. 
Maijoor, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, Luis Garicano, Stasys 
Jakeliūnas, Antonio Maria Rinaldi, Derk Jan Eppink, José Gusmão, 
Stefan Berger, Paul Tang, Billy Kelleher, Enikő Győri, Pedro Marques, 
Molly Scott Cato, Gunnar Beck.

Předsednictví schůze se dále ujal čtvrtý místopředseda José Gusmão.

8. Požadavky na poskytovatele platebních služeb
ECON/9/00407
* 2018/0412(CNS) COM(2018)0812 – C8-0015/2019

Zpravodajka:
Lídia Pereira (PPE) PR – PE641.418v01-00

Příslušný výbor:
ECON

 projednání návrhu zprávy
 Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 11. listopadu 2019, 18:00

Vystoupili: José Gusmão, Markus Ferber, Csaba Molnár, Ondřej Kovařík, Molly 
Scott Cato, Eugen Jurzyca, Martin Schirdewan.

9. Opatření k posílení správní spolupráce za účelem boje proti podvodům v oblasti 
DPH
ECON/9/00408
* 2018/0413(CNS) COM(2018)0813 – C8-0016/2019

Zpravodajka:
Lídia Pereira (PPE) PR – PE641.419v01-00

Příslušný výbor:
ECON

 projednání návrhu zprávy
 Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 11. listopadu 2019, 18:00

Vystoupili: José Gusmão, Markus Ferber, Csaba Molnár, Ondřej Kovařík, Molly 
Scott Cato, Eugen Jurzyca, Martin Schirdewan.
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10. Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném 
systému daně z přidané hodnoty a směrnice 2008/118/ES o obecné úpravě 
spotřebních daní, pokud jde o obranné úsilí v rámci Unie
ECON/9/00466
* 2019/0096(CNS) COM(2019)0192 – C9-0003/2019

Zpravodaj:
Paul Tang (S&D) PR – PE641.258v01-00

Příslušný výbor:
ECON

 projednání návrhu zprávy

Vystoupili: Paul Tang, Christian Doleschal, Ondřej Kovařík, Molly Scott Cato, 
Eugen Jurzyca, Martin Schirdewan.

11. Evropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2018
ECON/9/00498

2019/2129(INI)

Zpravodaj:
Costas Mavrides (S&D) PR – PE642.911v01-00

Příslušný výbor:
ECON

 projednání návrhu zprávy

Rozhodnutí: projednání návrhu zprávy

 Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 12. listopadu 2019, 12.00
Vystoupili: Costas Mavrides, Agnès Evren, Luis Garicano, Stasys Jakeliūnas, Gunnar 

Beck, Derk Jan Eppink, Martin Schirdewan.

12. Různé žádné

13. Příští schůze Potvrzeno
čtvrtek 7. listopadu 2019, 11:30–12:30 (ECON-LIBE)
pondělí 18. listopadu 2019, 15:00–18:30

Schůze skončila v 18:12.



PE643.073v02-00 8/11 PV\1192136CS.docx

CS

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 (*)

Irene Tinagli, Luděk Niedermayer, Derk Jan Eppink, José Gusmão

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

Gunnar Beck, Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Markus Ferber, Jonás Fernández, Luis Garicano, Enikő Győri, Eero 
Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Csaba 
Molnár, Luisa Porritt, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Martin Schirdewan, Joachim Schuster, Molly Scott Cato, Paul Tang

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

Christian Doleschal, Agnès Evren, Niels Fuglsang, Christophe Hansen, Eugen Jurzyca, Margarida Marques, Pedro Marques, Ville 
Niinistö, Nicolas Schmit, Monica Semedo

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)
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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 (*)

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

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/ 
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