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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης
(N9-0005/2020 – C9-0009/2020 – 2020/0902(NLE))
(Έγκριση)
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2020, για τον
διορισμό του Pedro Machado ως μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (C90009/2020),

–

έχοντας υπόψη το άρθρο 56 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί
θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων
και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού
Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1093/20101,

–

έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την ισορροπία των
φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού
τομέα2,

–

έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με τα θεσμικά
όργανα και τους οργανισμούς της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: πρόληψη
των συγκρούσεων συμφερόντων μετά τη θητεία σε δημόσια υπηρεσία3,

–

έχοντας υπόψη το άρθρο 131 του Κανονισμού του,

–

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
(A9-0009/2020),

Α.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 56 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
806/2014 προβλέπει ότι τα μέλη του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης που αναφέρονται
στο άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού πρέπει να διορίζονται
με κριτήριο τα προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις για τραπεζικά και
χρηματοπιστωτικά θέματα, καθώς και την πείρα σχετικά με την εποπτεία και ρύθμιση
του χρηματοπιστωτικού τομέα και σχετικά με την εξυγίανση των τραπεζών·

Β.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, παρά τις
υποχρεώσεις που παρατίθενται στο άρθρο 56 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
806/2014 και παρά τις πολυάριθμες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου να τηρείται η
ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων κατά την υποβολή ενός καταλόγου υποψηφίων,
όλοι οι υποψήφιοι ήταν άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο εκφράζει τη
δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται

ΕΕ L 225 της 30.7.2014, σ. 1.
Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0211.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0017.
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σε εκτελεστικές θέσεις στον τομέα των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών και ζητεί να τηρηθεί η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων για την επόμενη
υποψηφιότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της
ΕΕ και των κρατών μελών θα πρέπει να εφαρμόζουν συγκεκριμένα μέτρα ώστε να
διασφαλίζεται η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων·
Γ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 806/2014, η Επιτροπή ενέκρινε στις 13 Νοεμβρίου 2019 πίνακα των
επικρατέστερων υποψηφίων για τη θέση του μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου
Εξυγίανσης που αναφέρεται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω
κανονισμού·

Δ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 806/2014, η Επιτροπή διαβίβασε στο Κοινοβούλιο τον πίνακα των
επικρατέστερων υποψηφίων·

Ε.

λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 14 Ιανουαρίου 2020, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για
τον διορισμό του Pedro Machado ως μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης και
διευθυντή Σχεδιασμού και Αποφάσεων Εξυγίανσης, και διαβίβασε την εν λόγω
πρόταση στο Κοινοβούλιο·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
προχώρησε, στη συνέχεια, στην αξιολόγηση των προσόντων του προτεινόμενου
υποψηφίου για τη θέση του μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, ιδίως από την
άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 56 παράγραφος 4 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 806/2014·
Ζ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Ιανουαρίου 2020, η Επιτροπή Οικονομικής και
Νομισματικής Πολιτικής πραγματοποίησε ακρόαση του Pedro Machado, κατά την
οποία ο υποψήφιος προέβη κατ’ αρχάς σε δήλωση και εν συνεχεία απάντησε σε
ερωτήσεις των μελών της επιτροπής

1.

εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής για τον διορισμό του Pedro Machado ως μέλους
του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για περίοδο πέντε ετών

2.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.
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