
PV\1210184PL.docx PE655.674v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Gospodarcza i Monetarna

ECON_PV(2020)0713_1

PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniu 13 lipca 2020 r. w godz. 15.45–17.45

BRUKSELA

Przewodnicząca Irene Tinagli otworzyła posiedzenie zdalne o godz. 15.47.

1. Przyjęcie porządku obrad
Decyzja: Projekt porządku obrad został przyjęty w formie przedstawionej w 

niniejszym protokole.

2. Komunikaty przewodniczącej

1. Streszczenie decyzji i zaleceń z posiedzenia koordynatorów w dniu 16 czerwca 2020 r. 
(odbytego w formie wideokonferencji)

1. Nominacje

Nominacje dotyczące następujących aktów zostały przełożone na późniejszy termin:

1. Instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji

2. Ustanowienie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
3. Ustanowienie Instrumentu Wsparcia Technicznego
4. Zmiana rozporządzenia (UE) 2015/1017 w odniesieniu do utworzenia 

instrumentu wsparcia wypłacalności
5. Ustanowienie Programu InvestEU
6. Wzmocnienie przejrzystości i uczciwości w instytucjach UE poprzez 

ustanowienie niezależnego unijnego organu ds. etyki

2. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego: powołanie Dyrektora Wykonawczego
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Z zastrzeżeniem dostępności infrastruktury, w tym możliwości przeprowadzenia 
głosowania tajnego za pośrednictwem aplikacji iVote, postanowiono zorganizować 
wysłuchanie i głosowanie w komisji ECON z myślą o włączeniu tej kwestii do 
porządku obrad lipcowej sesji plenarnej. 

2. Streszczenie decyzji i zaleceń z posiedzenia koordynatorów w dniu 25 czerwca 2020 r. 
(odbytego w formie wideokonferencji)

1. Nominacje
1. Instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu 

sprawiedliwej transformacji Verts/ALE
2. Ustanowienie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności 

PPE/Renew
3. Ustanowienie Instrumentu Wsparcia Technicznego PPE/Renew
4. Zmiana rozporządzenia (UE) 2015/1017 w odniesieniu do utworzenia 

instrumentu wsparcia wypłacalności S&D
5. Ustanowienie Programu InvestEU S&D
6. Wzmocnienie przejrzystości i uczciwości w instytucjach UE poprzez 

ustanowienie niezależnego unijnego organu ds. etyki ECR
2. Kontrola aktów delegowanych
W odniesieniu do odrębnej pisemnej konsultacji przewodnicząca zauważyła, że 
znaczna większość grup poparła procedurę wczesnego oświadczenia o braku 
sprzeciwu, z głosowaniem w komisji ECON w dniu 2 lipca, na temat dwupaku aktów 
delegowanych w sprawie wymogów dotyczących sprawozdawczości w odniesieniu do 
państw członkowskich korzystających ze wsparcia z tytułu kryzysu pandemicznego w 
ramach Europejskiego Mechanizmu Stabilności. (w międzyczasie przyjęto i ogłoszono 
na posiedzeniu plenarnym wczesne oświadczenie o braku sprzeciwu)
3. Plan prac komisji ECON w najbliższych tygodniach
Postanowiono, co następuje:

1. Niezależnie od znaczenia wszystkich możliwych punktów programu działalności 
oraz biorąc pod uwagę ograniczony czas dostępny na posiedzenia komisji, 
koordynatorzy uzgodnili, że priorytety na posiedzenie komisji w dniu 13 lipca 
(dzisiaj) to: a) wysłuchanie z udziałem OECD i Komisji dotyczące podatku 
cyfrowego oraz b) przedstawienie opinii w sprawie projektu budżetu na 2021 r.

2. Jeżeli ze względu na ograniczenia czasowe minister O. Scholz, nowy 
przewodniczący ECOFIN, nie będzie mógł przedstawić priorytetów prezydencji 
na posiedzeniu komisji ECON w lipcu, w dniu 2 września zostanie zorganizowane 
posiedzenie z jego udziałem. (data 2 września została w międzyczasie 
potwierdzona)

3. Uzgodniono, że kolejna kontrola aktów delegowanych i środków wykonawczych 
zostanie przeprowadzona po przerwie letniej.

4. Wysłuchanie publiczne na temat poprawy rozliczalności EBC
Koordynatorzy zgodzili się na format i tematy wysłuchania zaproponowane przez 
sekretariat. Uzgodnili ponadto, że nie później niż do dnia 26 czerwca przesłane 
zostaną propozycje dotyczące prelegentów zaproszonych na poszczególne panele 
wysłuchania (maksymalnie 1 prelegent na panel na grupę).
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5. Uzgodnienia dotyczące posłów niezrzeszonych i procedury pytań z sali podczas 
wysłuchań i wymiany poglądów z zaproszonymi gośćmi
Koordynatorzy zgodzili się z następującymi propozycjami przewodniczącej:

1. Zgodnie z ogólną praktyką w ramach procedury pytań z sali, jeżeli czas na to 
pozwala i pod warunkiem zachowania równowagi politycznej, posłom 
niezrzeszonym może zostać przydzielony czas na pytania.

2. Wnioski o pytania z sali mogą być zgłaszane dopiero po rozpoczęciu posiedzenia, 
w sali posiedzeń, jeżeli członek komisji ECON lub zastępca członka jest obecny, 
lub zdalnie, jeżeli poseł nie jest obecny w sali posiedzeń.

3. W czasie wysłuchania, co do zasady i z zastrzeżeniem dostępności czasu, 
poszczególne grupy nie mogą otrzymać przydziałów w ramach procedury pytań z 
sali w liczbie przewyższającej 50 % liczby członków danej grupy. Tam, gdzie to 
możliwe, przewodniczący powinien zapewnić równowagę między poszczególnymi 
grupami.

6. Petycje
Zatwierdzono propozycje sekretariatu dotyczące dwóch petycji (nr 0964/2019 i 
0983/2019). 

7. Projekty rezolucji
Postanowiono nie podejmować żadnych działań w związku z projektem rezolucji B9-
0154/2020.

8. Sprawy różne

W odniesieniu do sprawy Wirecard uzgodniono, że przewodnicząca skontaktuje się ze 
swoim odpowiednikiem z komisji JURI w celu wysłania do wiceprzewodniczącego 
wykonawczego V. Dombrovskisa wspólnego pisma dotyczącego kilku różnych 
kwestii. W świetle informacji zwrotnych otrzymanych od wiceprzewodniczącego 
wykonawczego V. Dombrovskisa uzgodniono, że po przerwie letniej zorganizowane 
zostanie wysłuchanie poświęcone wymiarowi europejskiemu sprawy Wirecard oraz jej 
aspektom związanym z nadzorem i audytem.

3. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wszystkie sekcje
ECON/9/03381

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

 Rozpatrzenie projektu opinii
 Termin składania poprawek: 25 sierpnia 2020 r., godz. 12.00

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

4. Wymiana poglądów na temat ostatnich wydarzeń międzynarodowych w 
dziedzinie opodatkowania działalności cyfrowej z udziałem przedstawicieli 
OECD i Komisji Europejskiej
ECON/9/03439
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Głos zabrali: 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. Sprawy różne Brak

6. Następne posiedzenia

Środa 2 września 2020 r. (dokładna godzina do potwierdzenia)

Posiedzenie zakończyło się o godz. 17.34.
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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, 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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Marc Angel*, Damien Carême*, Fabio Massimo Castaldo*, Olivier Chastel*, Christophe Hansen*, Martin Hlaváček, Eugen Jurzyca*, 
Chris MacManus, Mikuláš Peksa, Mick Wallace*

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/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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Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
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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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