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Europaparlamentet
2019-2024

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

ECON_PV(2019)1104_1

PROTOKOLL
från sammanträdet den 4 november 2019 kl. 15.00-18.30

BRYSSEL

Sammanträdet öppnades kl. 15.05 med utskottets ordförande, Irene Tinagli, som ordförande.

1. Godkännande av föredragningslistan
Beslut: Föredragningslistan godkändes i den form som framgår av detta 

protokoll.

2. Meddelanden från ordföranden

Tre utkast till rättelser

ECON-utskottet hade mottagit tre utkast till rättelser:
 Förordning om ändring av följande förordningar (förfarande 2017/0230(COD)):

o EBA – förordning (EU) nr 1093/2010
o Eiopa – förordning (EU) nr 1094/2010
o Esma – förordning (EU) nr 1095/2010
o Mifir – förordning (EU) nr 600/2014
o Referensvärden – förordning (EU) 2016/1011
o Överföringar av medel – förordning (EU) 2015/847

 Direktiv om ändring av följande direktiv (förfarande 2017/0231(COD)):
o Mifid II – direktiv 2014/65/EU
o Solvens II – direktiv 2009/138/EG
o Penningtvättsdirektivet – direktiv (EU) 2015/849

 Förordning om ändring av ESRB-förordningen (förfarande 2017/0232(COD)):

Utkasten hade skickats ut till ECON-utskottets ledamöter fredagen den 18 oktober 2019 i alla 
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språkversioner.

I enlighet med artikel 241 i arbetsordningen ska rättelserna, såvida utskottet inte har några 
invändningar, inges till kammaren. De skulle tillkännages vid sammanträdesperioden 
november I (Bryssel) och ska anses ha godkänts om det inte inkommit en begäran från en 
politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärde (38 ledamöter) som 
krävs för att rättelserna ska bli föremål för omröstning.

Samordnarnas sammanträde av den 11 september 2019, återupptaget den 16 september och 
den 2 oktober 2019 – sammanfattning av rekommendationer och beslut

1. Tilldelning av förslag

 En styrningsram för budgetinstrumentet för konvergens och konkurrenskraft för 
euroområdet: Renew

 Ansvarsfrihet för Europeiska tillsynsmyndigheten: Presidiet

2. Oavslutade ärenden – uppföljning:

 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: Man kom överens om att de ändringsförslag 
som ingetts under den åttonde valperioden hade förfallit och att grupperna var tvungna 
att inge dem på nytt om de ville behålla dem. Samma sak gällde för tidigare ingivna 
förslag till betänkanden. 

 Finanspakten: Man kom överens om att detta ärende skulle utgå. 
 Reformstödsprogrammet och Europeiska investeringsstabiliseringsfunktionen: Man 

kom överens om att behålla den befintliga gruppen för reformstödsprogrammet 
bestående av föredragande och skuggföredragande. Beträffande EISF kom man överens 
om att arbetet skulle återupptas med ett nytt förslag till betänkande, med tanke på att 
medföredragandena inte längre är ledamöter av Europaparlamentet.

3. Utfrågningar av nominerade kommissionsledamöter

 Samordnarna godkände frågeformulären för de nominerade kommissionsledamöterna 
Vestager, Dombrovskis och Gentiloni. 

4. Arbetsgrupper

Man beslutade att fortsätta med de respektive arbetsgrupperna för bankunionen, 
konkurrensfrågor och ekonomiskt stöd, och att inrätta nya arbetsgrupper för länder som 
ansöker om tillträde till euroområdet, för små och medelstora företag och för finansteknik. 
Man beslutade att låta den ständiga IFRS-gruppen upphöra.

Man kom överens om att begära tillstånd om att inrätta ett underutskott under ECON-utskottet 
om skatterelaterade frågor. 

5. Rullande expertprogram för ECON-utskottet

Följande förslag till briefingar godkändes:
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1. Den gröna ekonomin 
2. Virtuella valutor
3. Finansteknik och artificiell intelligens 
4. Finansiella tjänster: kreditvärderingsinstitut
5. Penningpolitik 
6. EMU 
7. Bankunionen
8. Bekämpning av penningtvätt

Utredningsavdelning A skulle skicka en detaljerad sammanfattning av de godkända förslagen 
till samordnarna, och därefter skulle specifika förslag läggas fram för godkännande av 
samordnarna.

6. Utnämningsförfaranden

 Europeiska rådgivande kommittén för statistik: Grupperna uppmanades att inge 
skriftliga förslag på en expert som skulle utnämnas av parlamentet.

7. Granskning av delegerade akter och genomförandeåtgärder

 De uppdaterade ECON-riktlinjerna godkändes.
 Granskningstid: Man beslutade att fastställa en granskningstid för PEPP.

8. Offentliga utfrågningar fram till juni 2020

Inga utfrågningar skulle tillsvidare begäras.

9. Utskottsresor 2020

Man kom överens om följande utskottsresor:
 Besök till ECB – en måndag under sammanträdesperioden i Strasbourg det första 

kvartalet: 12 ledamöter
 Besök till Basel (FSB, Baselkommittén, IAIS) – en måndag under 

sammanträdesperioden i Strasbourg under våren 2020: 12 ledamöter
 Paris (EBA, OECD), Frankrike: 6–7 april 2020: 7 ledamöter och ordföranden
 Berlin, Tyskland: 18–19 maj 2020: 6 ledamöter och ordföranden
 Washington, USA: 20–23 juli 2020: 7 ledamöter och ordföranden
 London, Förenade kungariket (efter brexit): 21–24 september 2020: 7 ledamöter och 

ordföranden
 IMF:s årsmöte, Washington, USA: 15–18 oktober 2020: 7 ledamöter och ordföranden
 Lissabon, Portugal: 4–5 oktober 2020: 6 ledamöter och ordföranden

Tilldelningen av platser skulle diskuteras vid ett senare sammanträde så snart utskottsresorna 
godkänts av relevanta ledningsorgan.

10. Framställningar
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 ECON-riktlinjer: De uppdaterade ECON-riktlinjerna godkändes.
 Nätverket för framställningar: Samordnarna uppmanades att föreslå personer som skulle 

ingå som ordinarie medlem respektive suppleant i nätverket för framställningar senast 
den 25 oktober.

 FATCA-utfrågning: Man kom överens om att ECON skulle delta i anordnandet av 
PETI:s offentliga utfrågning.

11. Nätverket för jämställdhetsintegrering

Samordnarna uppmanades att föreslå personer som skulle ingå som ordinarie medlem 
respektive suppleant i nätverket för jämställdhetsintegrering senast den 25 oktober.

12. Tekniska möten i samband med trepartsmöten

 De uppdaterade ECON-riktlinjerna godkändes. 
 På begäran av ECR-gruppens samordnare kom man överens om att en ackrediterad 

assistent eller en rådgivare per grupp skulle få delta som tyst observatör i de tekniska 
mötena i samband med gräsrotsfinansieringsärendena.

13. Meddelanden från ordföranden

 BEPS-resolutionen: Samordnarna godkände begäran från S&D-gruppens samordnare 
om att det skulle utarbetas ett ECON-betänkande om BEPS 2.0 och beskattning av den 
digitala ekonomin.

 Samordnarna bekräftade att det skulle anordnas ett öppet samordnarmöte med den 
kinesiska nationella folkkongressens finansiella och ekonomiska utskott den 4 eller 
5 november.

 Man kom överens om att sekretariatet senast i slutet av oktober skulle sammanställa en 
tabell för samordnarna med de svar som inkommit från kommissionen på de olika frågor 
som tagits upp i initiativbetänkanden och förslag till resolution från ECON under 2019, 
inbegripet cum-ex-resolutionen. Samordnarna skulle sedan utvärdera kommissionens 
svar.

3. Rapport om pågående interinstitutionella förhandlingar

Gräsrotsfinansieringsärenden – trepartsmötet av den 22 oktober 2019

Efter ECON:s beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar (tidigt i andra 
behandlingen) den 23 september ägde ett första sonderande trepartsmöte rum den 
22 oktober, i Strasbourg, där både parlamentet och rådet lade fram sina ståndpunkter. Vid 
detta första trepartsmöte lyftes vissa viktiga skillnader mellan de två ståndpunkterna 
fram, inte minst graden av harmonisering av en EU-ordning för tillhandahållare av 
gräsrotsfinansieringstjänster. Förslagets räckvidd blir en viktig diskussionsfråga vid det 
efterföljande trepartsmötet den 6 november. 

Ramen för hållbara investeringar – trepartsmötet av den 23 oktober 2019
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Det första trepartsmötet ägde rum onsdagen den 23 oktober efter det att ECON- och 
ENVI-utskotten måndagen den 21 oktober fattat ett gemensamt beslut om att inleda 
interinstitutionella förhandlingar. 

Rådet redogjorde för huvuddelarna i sin allmänna riktlinje i enlighet med 
överenskommelsen i Coreper den 25 september. Parlamentet redogjorde för huvuddelarna 
i sin ståndpunkt såsom den antagits i första behandlingen. Efter redogörelserna hölls en 
första diskussion, och kommissionen uppmanades att lämna ytterligare information om 
kopplingarna mellan taxonomiförslaget och den nyligen antagna förordningen om 
offentliggörande av information. Förhandlingsparterna kom också överens om ett mandat 
för arbete på teknisk nivå och om trepartsmöten den 20 och 27 november och den 
3 december.

4. Justering av sammanträdesprotokoll
 22 juli 2019 PV – PE639.942v01-00

Beslut: Protokollet justerades.

 4–5 september 2019 PV – PE641.383v01-00

Beslut: Protokollet justerades.

 16 september 2019 PV – PE642.891v01-00

Beslut: Protokollet justerades.

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

Beslut: Protokollet justerades.

 2 oktober 2019 PV – PE641.395v01-00

Beslut: Protokollet justerades.

 7 oktober 2019 PV – PE641.410v01-00

Beslut: Protokollet justerades.

5. Utfrågning av Gabriel Bernardino, ordförande för Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten samt ordförande för den gemensamma kommittén 
för de europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA-myndigheterna), och i denna 
egenskap förste vice ordförande för Europeiska systemrisknämnden (ESRB)
ECON/9/00488

Följande 
yttrade sig:

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. Utfrågning med José Manuel Campa, ordförande för Europeiska 
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bankmyndigheten
ECON/9/00487

Följande 
yttrade sig:

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. Utfrågning med Steven Maijoor, ordförande för Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten
ECON/9/00486

Följande 
yttrade sig:

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.

Sammanträdet fortsatte med fjärde vice utskottsordförande José Gusmão som ordförande.

8. Krav för betaltjänstleverantörer
ECON/9/00407
* 2018/0412(CNS) COM(2018)0812 – C8-0015/2019

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

Ansvarigt utskott:
ECON

 Behandling av förslag till betänkande
 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: den 11 november 2019 kl. 18.00

Följande 
yttrade sig:

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

9. Åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet för att bekämpa 
mervärdesskattebedrägeri
ECON/9/00408
* 2018/0413(CNS) COM(2018)0813 – C8-0016/2019

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

Ansvarigt utskott:
ECON

 Behandling av förslag till betänkande
 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: den 11 november 2019 kl. 18.00
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Följande 
yttrade sig:

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

10. Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett 
gemensamt system för mervärdesskatt och direktiv 2008/118/EG om allmänna 
regler för punktskatt på gemensamma försvarsinsatser inom unionen
ECON/9/00466
* 2019/0096(CNS) COM(2019)0192 – C9-0003/2019

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

Ansvarigt utskott:
ECON

 Behandling av förslag till betänkande

Följande 
yttrade sig:

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

11. Europeiska centralbanken – årsrapport 2018
ECON/9/00498

2019/2129(INI)

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

Ansvarigt utskott:
ECON

 Behandling av förslag till betänkande

Beslut: Behandling av ett förslag till betänkande

 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: den 12 november 2019 kl. 12.00
Följande 
yttrade sig:

Costas Mavrides, Agnès Evren, Luis Garicano, Stasys Jakeliūnas, Gunnar 
Beck, Derk Jan Eppink, Martin Schirdewan.

12. Övriga frågor Inga övriga frågor.

13. Kommande sammanträden Bekräftade
Torsdagen den 7 november 2019, kl. 11.30–12.30 (ECON-LIBE)
Måndagen den 18 november 2019, kl. 15.00–18.30

Sammanträdet avslutades kl. 18.12.
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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 (*)

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/ 
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

Jose Botella, Eriks Dauksts, Jan Wisswaesser

Miguel Carapeto, Aurore Chardonnet, Luca Fossati, Stine Larsen, Susanne Reither

Claire Donlon, Petra Solli

Catherine Olier

Andrea Curri, Alexandre Heuzey, Xavier Everaert

Luc Rochtus

Tobias Gross, Charalampos Kontonis, Ana Resende Vieira

Marianna Lorenzano

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
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