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Powołanie dyrektora zarządzającego EFIS 

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wniosku 

dotyczącego powołania dyrektora zarządzającego Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych (C8-0304/2015 – 2015/0901(NLE)) 

 

(Zatwierdzenie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek rady kierowniczej Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji 

Strategicznych (EFIS) z dnia 2 października 2015 r. dotyczący powołania dyrektora 

zarządzającego Funduszu (C8-0304/2015), 

– uwzględniając art. 7 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i 

Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia 

(UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji 

Strategicznych1,  

– uwzględniając swój Regulamin, 

– uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczej i 

Monetarnej zgodnie z art. 55 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczej i Monetarnej 

(A8–0292/2015), 

A. mając na uwadze, że art. 7 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 2015/1017 stanowi, że 

dyrektor zarządzający i zastępca dyrektora zarządzającego EFIS są powoływani przez 

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski w 

drodze otwartej i przejrzystej procedury wyboru zgodnie z procedurami EBI, podczas 

której na wszystkich etapach należycie i w odpowiednim terminie informuje się 

Parlament Europejski;  

B. mając na uwadze, że w dniu 2 października 2015 r. rada kierownicza EFIS przyjęła 

                                                 
1   Dz.U. L 169 z 1.7.2015, s. 1. 



 

 

wniosek dotyczący powołania dyrektora zarządzającego i zastępcy dyrektora 

zarządzającego EFIS oraz przekazała ten wniosek Parlamentowi Europejskiemu; 

C. mając na uwadze, że w dniu 13 października 2015 r. Komisja Budżetowa oraz Komisja 

Gospodarcza i Monetarna odbyły wysłuchanie z zaproponowanym kandydatem na 

stanowisko dyrektora zarządzającego EFIS Wilhelmem Moltererem, podczas którego 

wygłosił on oświadczenie wstępne, a następnie udzielił odpowiedzi na pytania 

członków komisji; 

1. zatwierdza powołanie Wilhelma Molterera na stanowisko dyrektora zarządzającego 

EFIS; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie, 

Komisji, Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu i rządom państw członkowskich. 

 

 


