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Mietintö A9-0016/2020
Costas Mavrides
Euroopan keskuspankki – vuosikertomus 2018
(2019/2129(INI))

Päätöslauselmaesitys
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. palauttaa mieliin, että johtokunnan 
jäsenten nimityksiä olisi valmisteltava 
huolellisesti ja täyttä avoimuutta 
noudattaen sekä yhdessä parlamentin 
kanssa perussopimusten mukaisesti; 
kehottaa neuvostoa laatimaan kaikkien 
avoimien ja tulevaisuudessa avoimiksi 
tulevien virkojen yhteydessä 
sukupuolijakaumaltaan tasapainoisen 
ehdokasluettelon ja toimittamaan sen 
parlamentille, jolloin parlamentilla voi olla 
mielekkäämpi neuvoa-antava rooli 
nimitysmenettelyssä; pitää valitettavana, 
että tähän mennessä ei ole saavutettu 
tyydyttävää edistystä;

42. palauttaa mieliin, että johtokunnan 
jäsenten nimityksiä olisi valmisteltava 
huolellisesti ja täyttä avoimuutta 
noudattaen sekä yhdessä parlamentin 
kanssa perussopimusten mukaisesti; 
kehottaa neuvostoa laatimaan kaikkien 
avoimien ja tulevaisuudessa avoimiksi 
tulevien virkojen yhteydessä 
sukupuolijakaumaltaan tasapainoisen 
ehdokasluettelon ja toimittamaan sen 
parlamentille, jolloin parlamentilla voi olla 
mielekkäämpi neuvoa-antava rooli 
nimitysmenettelyssä; pitää valitettavana, 
että tähän mennessä ei ole saavutettu 
tyydyttävää edistystä; pitää tärkeänä 
sukupuolten tasa-arvosta nimettäessä 
ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa 
koskeviin EU-tehtäviin 14. maaliskuuta 
2019 antamansa päätöslauselman 4 
kohtaa, jossa parlamentti sitoutuu 
olemaan ottamatta huomioon sellaisia 
ehdokasluetteloita, joissa ei ole noudatettu 
tasapuolisen sukupuolijakauman 
periaatetta;
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42 a. muistuttaa äskettäin nimitettyä 
EKP:n pääjohtajaa Christine Lagardea 
Euroopan oikeusasiamiehen 5. 
heinäkuuta 2018 antamasta päätöksestä 
ja suosituksista asiassa 1697/2016/ANA, 
joka koski EKP:n entisen pääjohtajan 
Mario Draghin osallistumista G30-
ryhmään; on eri mieltä EKP:n 
perustelusta, jonka mukaan tällaisten 
foorumeiden jäsenyys on tarpeellinen 
sidosryhmävuoropuhelulle valvottavien 
pankkien kanssa (EKP:n vastaus 
Euroopan parlamentin näkemykseen, 
joka on esitetty sen päätöslauselmassa 
EKP:n vuosikertomuksesta vuodelta 2016, 
huhtikuu 2018); kehottaa EKP:tä 
noudattamaan oikeusasiamiehen 
suosituksia ja tarkastelemaan huolellisesti 
uudelleen sisäisiä toimintaperiaatteitaan 
voidakseen hillitä eturistiriitoja, joita voi 
syntyä pyöröovikäytännöistä ja EKP:n 
johtokunnan ja neuvoston jäsenten 
osallistumisesta epävirallisiin 
foorumeihin, joihin liittyy salaisia 
keskusteluja yksityisen sektorin johtavien 
edustajien kanssa;

Or. en


