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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

ECON_PV(2020)0713_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 13ης Ιουλίου 2020, από τις 15.45 έως τις 17.45

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 15.47, υπό την εξ αποστάσεως προεδρία της Irene Tinagli 
(προέδρου).

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
Απόφαση: Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης εγκρίνεται με τη μορφή που παρατίθεται 

στα παρόντα πρακτικά.

2. Ανακοινώσεις της προέδρου

1. Σύνοψη των αποφάσεων και των συστάσεων από τη συνεδρίαση των συντονιστών της 
16ης Ιουνίου 2020 (βιντεοδιάσκεψη)

1. Διορισμοί

Οι διορισμοί για τους ακόλουθους φακέλους αναβάλλονται:

1. Δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
Δίκαιης Μετάβασης

2. Θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
3. Θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης
4. Τροποποίηση του κανονισμού (EE) 2015/1017 όσον αφορά τη δημιουργία 

Μέσου Στήριξης της Φερεγγυότητας
5. Θέσπιση του προγράμματος InvestEU
6. Ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ με 

τη σύσταση ανεξάρτητου ενωσιακού φορέα δεοντολογίας
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2. Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών: διορισμός εκτελεστικού διευθυντή
Με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας μυστικής ψηφοφορίας με χρήση της εφαρμογής iVote, συμφωνείται να 
διεξαχθεί ακρόαση και ψηφοφορία στην επιτροπή ECON με σκοπό να συμπεριληφθεί 
ο φάκελος στην ημερήσια διάταξη της ολομέλειας του Ιουλίου. 

2. Σύνοψη των αποφάσεων και των συστάσεων από τη συνεδρίαση των συντονιστών της 
25ης Ιουνίου 2020 (βιντεοδιάσκεψη)

1. Διορισμοί
1. Δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Μηχανισμού 

Δίκαιης Μετάβασης, VERTS/ALE
2. Θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, PPE/Renew
3. Θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης, PPE/Renew
4. Τροποποίηση του κανονισμού (EE) 2015/1017 όσον αφορά τη δημιουργία 

Μέσου Στήριξης της Φερεγγυότητας, S&D
5. Θέσπιση του προγράμματος InvestEU, S&D
6. Γνωμοδότηση σχετικά με την ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας 

στα θεσμικά όργανα της ΕΕ με τη σύσταση ανεξάρτητου ενωσιακού φορέα 
δεοντολογίας, ECR

2. Έλεγχος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων
Αναφορικά με τη χωριστή γραπτή διαβούλευση, η πρόεδρος σημειώνει ότι η μεγάλη 
πλειονότητα των ομάδων υποστηρίζει τη διαδικασία «μη  διατύπωσης αντιρρήσεων», 
με ψηφοφορία στην επιτροπή ECON στις 2 Ιουλίου, σχετικά με τη «δέσμη δύο 
κατ’ εξουδιοδότηση πράξεων που αφορούν τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για τα 
κράτη μέλη που προσφεύγουν στην πιστωτική γραμμή  στήριξης του ΕΜΣ κατά της 
πανδημικής κρίσης. (η διαδικασία μη διατύπωσης αντιρρήσεων εγκρίνεται και 
ανακοινώνεται στην ολομέλεια κατά το διάστημα που μεσολαβεί)
3. Προγραμματισμός των εργασιών της επιτροπής ECON κατά τις προσεχείς 
εβδομάδες
Συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

1. Παρά τη σπουδαιότητα όλων των πιθανών σημείων και λόγω της περιορισμένης 
διάρκειας συνεδρίασης της επιτροπής, οι συντονιστές συμφωνούν ότι 
προτεραιότητα για τη συνεδρίαση της επιτροπής στις 13 Ιουλίου (σήμερα) 
αποτελούν α) η ακρόαση με τον ΟΟΣΑ και την Επιτροπή σχετικά με τη 
φορολόγησησ της ψηφιακής οικονομίας και β) η παρουσίαση του σχεδίου 
γνωμοδότησης για τον προϋπολογισμό του 2021.

2. Αν τα χρονικά όρια περιορίζουν τον υπουργό Olaf Scholz, νέο πρόεδρο του 
Συμβουλίου ECOFIN, να προβεί στην παρουσίαση των προτεραιοτήτων της 
προεδρίας στην επιτροπή ECON τον Ιούλιο, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με 
τον υπουργό Olaf Scholz στις 2 Σεπτεμβρίου. (η 2α Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνεται 
στο διάστημα που μεσολαβεί)

3. Συμφωνείται η εξέταση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και τα μέτρων εφαρμογής 
να πραγματοποιηθεί στη επόμενη χρονοθυρίδα ελέγχου, μετά τις θερινές 
διακοπές.

4. Δημόσια ακρόαση σχετικά με τη βελτίωση της λογοδοσίας της ΕΚΤ
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Οι συντονιστές συμφωνούν με τη μορφή και τα θέματα που προτείνει η γραμματεία. 
Επιπλέον, συμφωνούν να αποσταλούν το αργότερο έως τις 26 Ιουνίου προτάσεις για 
πρόσκληση ομιλητών για κάθε μία από τις ομάδες ειδικών (το ανώτερο 1 ομιλητής 
ανά ομάδα εμπειρογνωμόνων ανά πολιτική ομάδα).

5. Ρυθμίσεις σχετικά με τις αγορεύσεις Μη Εγγεγραμμένων μελών και διαδικασία 
«catch the eye» κατά τη διάρκεια ακροάσεων και ανταλλαγής απόψεων με 
προσκεκλημένους εμπειρογνώμονες
Οι συντονιστές συμφωνούν με τις ακόλουθες προτάσεις της προέδρου:

1. Σύμφωνα με πάγια πρακτική, μπορούν να δοθούν χρονοθυρίδες στα Μη 
Εγγεγραμμένα μέλη στο πλαίσιο της διαδικασίας «catch the eye», εφόσον 
υπάρχουν χρονικά περιθώρια και τηρούνται οι πολιτικές ισορροπίες.

2. Αιτήματα σχετικά με τη διαδικασία «catch the eye» θα μπορούν να υποβληθούν 
μόνο μετά την έναρξη της συνεδρίασης, στην αίθουσα συνεδριάσεων, όταν ένα 
μέλος της επιτροπής ECON ή ένα αναπληρωματικό μέλος παρίσταται ή 
συμμετέχει εξ αποστάσεως, εάν δεν βρίσκεται στην αίθουσα.

3. Κατά κανόνα, κάθε πολιτική ομάδα δεν μπορεί να διαθέτει αριθμό χρονοθυρίδων 
για τη διαδικάσια «catch-the-eye» άνω του 50% του αριθμού των μελών της κατά 
τη διάρκεια ακρόασης, με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας χρόνου. Όπου είναι 
δυνατόν, ο/η πρόεδρος θα πρέπει να διασφαλίζει την ισορροπία μεταξύ των 
διαφόρων ομάδων.

6. Αναφορές
Οι προτάσεις της γραμματείας σχετικά με τις δύο αναφορές (αριθ. 0964/2019 και 
0983/2019) εγκρίνονται. 

7. Προτάσεις ψηφίσματος
Αποφασίζεται να μην δοθεί συνέχεια στη πρόταση ψηφίσματος B9-0154/2020.

8. Διάφορα
Όσον αφορά την υπόθεση «Wirecard», συμφωνείται να έρθει σε επαφή η πρόεδρος με 
τον ομόλογό της από την επιτροπή JURI, με σκοπό την αποστολή κοινής επιστολής 
για διάφορα ζητήματα στον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Επιτροπής Valdis 
Dombrovskis. Με βάση τις παρατηρήσεις του τελευταίου, συμφωνείται να διεξαχθεί, 
μετά τις θερινές διακοπές, ακρόαση σχετικά με την ευρωπαϊκή διάσταση και τις 
πτυχές που αφορούν ζητήματα εποπτείας και ελέγχου της υπόθεσης «Wirecard».

3. Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 – 
όλα τα τμήματα
ECON/9/03381

Εισηγήτρια:
Margarida Marques (S&D) PA – PE653.964v01-00

 Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
 Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 25 Αυγούστου 2020, ώρα 12.00

Ομιλητές: Irene Tinagli, Margarida Marques, Olivier Chastel, Kira Marie Peter-
Hansen, Eugen Jurzyca, Δημήτριος Παπαδημούλης.
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4. Ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σχετικά με πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της φορολόγησης 
της ψηφιακής οικονομίας
ECON/9/03439

Ομιλητές: Irene Tinagli, Pascal Saint-Amans, Benjamin Angel, Luděk Niedermayer, 
Paul Tang, Gilles Boyer, Antonio Maria Rinaldi, Mikuláš Peksa, Eugen 
Jurzyca, Lídia Pereira, Pedro Marques, Billy Kelleher.

5. Διάφορα Ουδέν

6. Προσεχείς συνεδριάσεις

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020 (ακριβής ώρα προς επιβεβαίωση)

Η συνεδρίαση λήγει στις 17.34.
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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, Derk Jan Eppink 

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

Gunnar Beck*, Gilles Boyer*, Markus Ferber*, Frances Fitzgerald, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant*, Enikő Győri, Eero 
Heinäluoma*, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy Kelleher*, Ondřej Kovařík*, Georgios Kyrtsos, Pedro Marques, Dimitrios 
Papadimoulis, Lídia Pereira*, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru*, Antonio Maria Rinaldi*, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira*, 
Paul Tang, Inese Vaidere
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Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter
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Chris MacManus, Mikuláš Peksa, Mick Wallace*
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216 (3)
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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:
(*) Present in room
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Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
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Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande
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