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PROTOKOLL
från sammanträdet den 13 juli 2020 kl. 15.45–17.45

BRYSSEL

Sammanträdet öppnades kl. 15.47 med utskottets ordförande, Irene Tinagli, som ordförande 
på distans.

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

protokoll.

2. Meddelanden från ordföranden

1. Sammanfattning av beslut och rekommendationer från samordnarnas sammanträde 
den 16 juni 2020 (videokonferens)

1. Nomineringar:

Nomineringarna i följande ärenden sköts upp:

1. Lånefaciliteten för den offentliga sektorn inom mekanismen för en rättvis 
omställning

2. Inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens
3. Inrättande av ett instrument för tekniskt stöd
4. Ändring av förordning (EU) 2015/1017 vad gäller inrättandet av ett instrument 

för solvensstöd
5. Inrättande av InvestEU-programmet
6. Stärkande av transparensen och integriteten i EU:s institutioner genom 

inrättande av ett oberoende EU-organ för etiska frågor
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2. Europeiska bankmyndigheten: utnämning av verkställande direktör
Förutsatt att nödvändiga tjänster och funktioner var tillgängliga, inbegripet 
möjligheten att hålla en sluten omröstning via iVote-appen, kom man överens om att 
anordna en utfrågning och hålla en omröstning i ECON så att ärendet kunde tas med 
på föredragningslistan för sammanträdesperioden i juli. 

2. Sammanfattning av beslut och rekommendationer från samordnarnas sammanträde 
den 25 juni 2020 (videokonferens)

1. Nomineringar:
1. Lånefaciliteten för den offentliga sektorn inom mekanismen för en rättvis 

omställning – Verts/ALE
2. Inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens – EPP/Renew
3. Inrättande av ett instrument för tekniskt stöd – EPP/Renew
4. Ändring av förordning (EU) 2015/1017 vad gäller inrättandet av ett instrument 

för solvensstöd – S&D
5. Inrättande av InvestEU-programmet – S&D
6. Yttrande över stärkande av transparensen och integriteten i EU:s institutioner 

genom inrättande av ett oberoende EU-organ för etiska frågor – ECR

2. Granskning av delegerade akter
Med hänvisning till det separata skriftliga samrådet noterade ordföranden att en stor 
majoritet av grupperna stödde förfarandet för tidigt meddelande om att avstå från 
invändningar, med omröstning i ECON den 2 juli, avseende den delegerade akten om 
tvåpacken om rapporteringskrav för medlemsstater som utnyttjar ESM:s krisstöd med 
anledning av pandemin. (förfarandet för tidigt meddelande om att avstå från 
invändningar har sedan dess antagits och tillkännagetts i kammaren)
3. Planering av ECON-utskottets arbete under de kommande veckorna
Man enades om följande:

1. Oaktat betydelsen av samtliga möjliga ärenden och med tanke på den begränsade 
tillgången på tid i utskottet kom samordnarna överens om att prioriteringarna för 
ett utskottssammanträde den 13 juli (i dag) är a) en utfrågning med OECD och 
kommissionen avseende en digital skatt och b) en redogörelse för yttrandet över 
2021 års budgetförslag.

2. Om tidsbegränsningar gjorde det omöjligt för minister Scholz, tillträdande Ecofin-
ordförande, att redogöra för ordförandeskapets prioriteringar i ECON i juli, skulle 
ett möte med minister Scholz äga rum den 2 september (detta datum har sedan 
dess bekräftats).

3. Man kom överens om att nästa granskningstillfälle avseende delegerade akter och 
genomförandeåtgärder skulle äga rum efter sommaruppehållet.

4. Offentlig utfrågning om en förbättring av ECB:s ansvarsskyldighet
Samordnarna godkände det format och de ämnen som sekretariatet föreslagit. 
Dessutom kom de överens om att senast den 26 juni skicka in förslag till talare som 
skulle bjudas in för var och en av panelerna (högst 1 namn per panel per grupp).

5. Arrangemang för hur grupplösa ledamöter får yttra sig och 
ögonkontaktsförfarandet under utfrågningar och diskussioner med inbjudna 
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gäster
Samordnarna godkände följande förslag från ordföranden:

1. I linje med allmän praxis kan grupplösa ledamöter ges talartid under 
ögonkontaktsförfarandet, om tid finns och förutsatt att den politiska balansen 
respekteras.

2. Begäranden om ögonkontaktsförfarandet kan endast göras efter att sammanträdet 
inletts, i sammanträdeslokalen när en ECON-ledamot eller suppleant är närvarande, 
eller på distans om ledamoten i fråga inte är på plats i lokalen.

3. Som allmän regel gäller att en grupps begäranden om talartid via 
ögonkontaktsförfarandet inte får vara fler än 50 % av antalet ledamöter i gruppen 
under en utfrågning, förutsatt att tid finns. Ordföranden ska om möjligt säkerställa 
att det råder balans mellan de olika grupperna.

6. Framställningar
Sekretariatets förslag avseende de två framställningarna (nr 0964/2019 och 
0983/2019) godkändes. 

7. Förslag till resolutioner
Man beslutade att inte följa upp förslag till resolution B9-0154/2020.

8. Övriga frågor
I fråga om ”Wirecard”-ärendet kom man överens om att ordföranden skulle kontakta 
sin motpart i JURI-utskottet i syfte att skicka en gemensam skrivelse om de olika 
frågorna till verkställande vice ordförande Dombrovskis. Mot bakgrund av svaret från 
verkställande vice ordförande Dombrovskis kom man överens om att anordna en 
utfrågning efter sommaruppehållet om ”Wirecard”-ärendets europeiska dimension och 
dess övervaknings- och granskningsaspekter.

3. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 – alla avsnitt
ECON/9/03381

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

 Behandling av förslag till yttrande
 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: den 25 augusti 2020 kl. 12.00

Följande 
yttrade sig:

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

4. Diskussion om den senaste internationella utvecklingen på området för 
beskattning av den digitala ekonomin med företrädare från OECD och 
kommissionen
ECON/9/03439

Följande 
yttrade sig:

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.
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5. Övriga frågor Inga.

6. Kommande sammanträden

Onsdagen den 2 september 2020 (exakt tid bekräftas senare)

Sammanträdet avslutades kl. 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

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

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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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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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

ID

Verts/ALE

ECR

GUE/NGL

NI

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
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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

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Glavna uprava/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/ 
Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni 
direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG EPRS

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG LINC

DG FINS

DG ITEC

DG SAFE
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Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Pravna služba/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/ 
Wydział prawny/Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία της επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Tajništvo odbora/Segreteria della 
commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/ 
Sekretariat komisji/Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Claudia Lindemann

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Brendan Dignam, Maxime Servotte

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/ 
Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/ Viċi 
'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ 
Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Βουλευτής/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Dužnosnik/ 
Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ 
Tjänsteman


