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Benoeming van de algemeen directeur van het EFSI  

Besluit van het Europees Parlement van 14 oktober 2015 over het voorstel voor de 

benoeming van de algemeen directeur van het Europees Fonds voor strategische 

investeringen (C8-0304/2015 – 2015/0901(NLE)) 

 

(Goedkeuring) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van het bestuur van het Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI) van 2 oktober 2015 voor de benoeming van zijn algemeen 

directeur (C8-0304/2015), 

– gezien artikel 7, lid 6, van Verordening (EU) 2015/1017 van het Europees Parlement en 

de Raad van 25 juni 2015 betreffende het Europees Fonds voor strategische 

investeringen, de Europese investeringsadvieshub en het Europese 

investeringsprojectenportaal en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 

en (EU) nr. 1316/2013 — het Europees Fonds voor strategische investeringen1,  

– gezien zijn Reglement, 

– gezien het gezamenlijk overleg van de Begrotingscommissie en de Commissie 

economische en monetaire zaken overeenkomstig artikel 55 van het Reglement, 

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie en de Commissie economische en 

monetaire zaken (A8-0292/2015), 

A. overwegende dat in artikel 7, lid 6, van Verordening (EU) 2015/1017 wordt bepaald dat 

de algemeen directeur en adjunct-algemeen-directeur van het EFSI moeten worden 

benoemd door de Europese Investeringsbank (EIB) na goedkeuring door het Europees 

Parlement aan de hand van een open en transparante selectieprocedure, overeenkomstig 

de procedures van de EIB, waarbij het Europees Parlement in elke fase naar behoren en 

tijdig op de hoogte wordt gehouden; 

B. overwegende dat het bestuur van het EFSI op 2 oktober 2015 een voorstel voor de 

benoeming van de algemeen directeur en adjunct-algemeen-directeur van het EFSI heeft 
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goedgekeurd en dit voorstel aan het Europees Parlement heeft toegezonden; 

C. overwegende dat de Begrotingscommissie en de Commissie economische en monetaire 

zaken op 13 oktober 2015 een hoorzitting hebben gehouden met Wilhelm Molterer, de 

voorgestelde kandidaat voor de functie van algemeen directeur van het EFSI, waarbij hij 

een openingsverklaring heeft afgelegd maakt en vervolgens vragen van de 

commissieleden heeft beantwoord; 

1. hecht zijn goedkeuring aan de benoeming van Wilhelm Molterer tot algemeen directeur 

van het EFSI; 

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 

Europese Investeringsbank en de regeringen van de lidstaten. 

 

 


