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SPREJETA BESEDILA 
 

P8_TA(2015)0358 

Imenovanje namestnika izvršnega direktorja Evropskega sklada za 

strateške naložbe  

Sklep Evropskega parlamenta z dne 14. oktobra 2015 o predlogu za imenovanje 

namestnika izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe (C8-0305/2015 

– 2015/0902(NLE)) 

 

(Odobritev) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga usmerjevalnega odbora Evropskega sklada za strateške naložbe 

(EFSI) z dne 2. oktobra 2015 za imenovanje namestnika izvršnega direktorja sklada 

(C8-0305/2015), 

– ob upoštevanju člena 7(6) Uredbe (EU) 2015/1017 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. junija 2015 o Evropskem skladu za strateške naložbe, Evropskem svetovalnem 

vozlišču za naložbe in Evropskem portalu naložbenih projektov ter o spremembi uredb 

(EU) št. 1291/2013 in (EU) št. 1316/2013 – Evropski sklad za strateške naložbe1, 

– ob upoštevanju Poslovnika, 

– ob upoštevanju skupne razprave Odbora za proračun ter Odbora za ekonomske in 

monetarne zadeve v skladu s členom 55 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun in Odbora za ekonomske in monetarne 

zadeve (A8-0293/2015), 

A. ker člen 7(6) Uredbe (EU) 2015/1017 določa, da izvršnega direktorja in namestnika 

izvršnega direktorja EFSI imenuje Evropska investicijska banka (EIB) po predhodni 

odobritvi Evropskega parlamenta na podlagi odprtega in preglednega postopka v skladu 

s postopki EIB, Evropski parlament pa mora biti v vseh fazah izbirnega postopka 

ustrezno in pravočasno obveščen; 

B. ker je 2. oktobra 2015 usmerjevalni odbor EFSI sprejel predlog za imenovanje 

izvršnega direktorja in namestnika izvršnega direktorja EFSI ter ga posredoval 
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Evropskemu parlamentu; 

C. ker sta 13. oktobra 2015 Odbor za proračun ter Odbor za ekonomske in monetarne 

zadeve poslušala predstavitev predlagane kandidatke za namestnico izvršnega direktorja 

EFSI Ilijane Canove, na kateri je podala uvodno izjavo, nato pa odgovarjala na 

vprašanja članov odborov; 

1. odobri imenovanje Ilijane Canove na položaj namestnice izvršnega direktorja EFSI; 

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu, Komisiji, EIB ter vladam 

držav članic. 

 


