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2020 m. liepos 13 d. 15.45–17.45 val. posėdis

BRIUSELIS

Posėdis pradėtas 15.47 val., nuotoliniu būdu pirmininkaujant komiteto pirmininkei Irene 
Tinagli.

1. Darbotvarkės tvirtinimas
Sprendimas: Patvirtintas toks darbotvarkės projektas, koks pateikiamas šiame 

protokole.

2. Pirmininkės pranešimai

1. 2020 m. birželio 16 d. koordinatorių posėdyje (per vaizdo konferenciją) priimtų 
sprendimų ir rekomendacijų santrauka

1. Paskyrimai

Atidėti paskyrimai dėl šių dokumentų:

1. „Viešojo sektoriaus paskolų priemonė pagal Teisingos pertvarkos mechanizmą“
2. „Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės nustatymas“
3. „Techninės paramos priemonės nustatymas“
4. „Dalinis Reglamento (ES) 2015/1017 keitimas, kiek tai susiję su kuriama 

Mokumo palaikymo priemone“
5. „Programos „InvestEU“ nustatymas“
6. „Skaidrumo ir sąžiningumo didinimas ES institucijose įsteigiant nepriklausomą 

ES etikos organą“

2. Europos bankininkystės institucijos vykdomojo direktoriaus skyrimas
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Atsižvelgiant į galimybę naudotis įranga, įskaitant galimybę surengti slaptą balsavimą 
naudojantis taikomąja programa „iVote“, buvo susitarta surengti klausymą ir 
balsavimą ECON komitete siekiant įtraukti dokumentą į liepos mėn. plenarinės sesijos 
darbotvarkę. 

2. 2020 m. birželio 25 d. koordinatorių posėdyje (per vaizdo konferenciją) priimtų 
sprendimų ir rekomendacijų santrauka

1. Paskyrimai
1. „Viešojo sektoriaus paskolų priemonė pagal Teisingos pertvarkos mechanizmą“ 

– VERTS frakcijai
2. „Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės nustatymas“ – PPE 

frakcijai / RENEW frakcijai
3. „Techninės paramos priemonės nustatymas“ – PPE frakcijai / RENEW frakcijai
4. „Dalinis Reglamento (ES) 2015/1017 keitimas, kiek tai susiję su kuriama 

Mokumo palaikymo priemone“ – S&D frakcijai
5. „Programos „InvestEU“ nustatymas“ – S&D frakcijai
6. „Skaidrumo ir sąžiningumo didinimas ES institucijose įsteigiant nepriklausomą 

ES etikos organą“ – ECR frakcijai
2. Deleguotųjų aktų tikrinimas
Kalbėdama apie atskiras konsultacijas raštu, pirmininkė pažymėjo, kad didžioji 
dauguma frakcijų pritarė „iš anksto pareiškiamo neprieštaravimo“ procedūrai, kai 
liepos 2 d. ECON komitete buvo balsuojama dėl dviejų deleguotųjų aktų dėl ataskaitų 
teikimo reikalavimų valstybėms narėms, gaunančioms paramą pagal Europos 
stabilumo mechanizmą (ESM) kovai su pandemijos krize (iš anksto pareiškiamas 
neprieštaravimas buvo patvirtintas ir jau paskelbtas plenariniame posėdyje).
3. ECON komiteto darbo ateinančiomis savaitėmis planavimas
Sutarta:

1. nepaisant visų galimų klausimų svarbos ir atsižvelgiant į tai, kad komitetas turi 
nedaug laiko, koordinatoriai sutarė, kad komiteto liepos 13 d. (šiandienos) 
posėdžio prioritetai yra: a) klausymas su EBPO ir Komisija, susijęs su 
skaitmeniniu mokesčiu, ir b) nuomonės projekto dėl 2021 m. biudžeto 
pristatymas.

2. jei dėl laiko stokos būsimasis ECOFIN tarybos pirmininkas ministras O. Scholz 
liepos mėn. ECON komitete negalės pristatyti pirmininkaujančios valstybės narės 
prioritetų, susitikimas su juo įvyks rugsėjo 2 d. (jau patvirtinta rugsėjo 2 d.).

3. kitą deleguotųjų aktų ir įgyvendinimo priemonių tikrinimą atlikti po vasaros 
atostogų.

4. Viešasis klausymas dėl ECB atskaitomybės gerinimo
Koordinatoriai pritarė sekretoriato pasiūlytam formatui ir temoms. Be to, jie susitarė 
ne vėliau kaip birželio 26 d. atsiųsti pasiūlymus dėl pranešėjų, kurie būtų pakviesti į 
kiekvieną iš grupių (kiekvienoje grupėje ne daugiau kaip po 1 pranešėją iš kiekvienos 
frakcijos).

5. Nepriklausomų narių kalbėjimo tvarka ir procedūros „prašau žodžio“ 
taikymas klausymuose ir keičiantis nuomonėmis su kviestiniais svečiais
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Koordinatoriai pritarė šiems pirmininkės pasiūlymams:

1. pagal bendrą praktiką nepriklausomiems nariams gali būti skiriama laiko pasisakyti 
remiantis procedūra „prašau žodžio“, jei tam yra laiko ir jei išlaikoma politinė 
pusiausvyra.

2. prašymai taikyti procedūrą „prašau žodžio“ gali būti teikiami tik prasidėjus 
posėdžiui – posėdžių salėje, kai posėdyje dalyvauja ECON komiteto narys arba 
pavaduojantis narys, arba nuotoliniu būdu, jei jo/jos nėra posėdžių salėje.

3. paprastai kiekvienai frakcijai gali skiriamas laiko tarpsnių pagal procedūrą „prašau 
žodžio“ skaičius negali viršyti 50 proc. klausyme dalyvaujančių frakcijos narių 
skaičiaus, atsižvelgiant į laiko apribojimus. Jei įmanoma, pirmininkas turėtų 
užtikrinti įvairioms frakcijoms skiriamų laiko tarpsnių pusiausvyrą.

6. Peticijos
Buvo patvirtinti sekretoriato pasiūlymai dėl dviejų peticijų (Nr. 0964/2019 ir 
0983/2019). 

7. Pasiūlymai dėl rezoliucijos
Nuspręsta nesiimti jokių tolesnių veiksmų dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos B9-
0154/2020.

8. Kiti klausimai

Kalbant apie „Wirecard“ klausimą, buvo susitarta, kad pirmininkė susisieks su kolega 
iš JURI komiteto, kad Europos Komisijos pirmininkės vykdomajam pavaduotojui 
V. Dombrovskiui būtų nusiųstas bendras laiškas įvairiais klausimais. Atsižvelgiant į 
Europos Komisijos pirmininkės vykdomojo pavaduotojo V. Dombrovskio atsakymą, 
buvo susitarta po vasaros atostogų surengti klausymą, susijusį su „Wirecard“ 
europiniu aspektu ir priežiūros bei audito klausimais.

3. Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
ECON/9/03381

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

 Nuomonės projekto svarstymas
 Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. rugpjūčio 25 d. 12.00 val.

Kalbėjo: Irene Tinagli, Margarida Marques, Olivier Chastel, Kira Marie Peter-
Hansen, Eugen Jurzyca, Dimitrios Papadimoulis.

4. Keitimasis nuomonėmis su EBPO ir Europos Komisijos atstovais apie naujausius 
tarptautinius pokyčius skaitmeninio sektoriaus apmokestinimo srityje
ECON/9/03439

Kalbėjo: 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. Kiti klausimai Nebuvo.
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6. Kitas posėdis

2020 m. rugsėjo 2 d., trečiadienis (tikslus laikas dar bus patvirtintas)

Posėdis baigtas 17.34 val.
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