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Utnämning av Europeiska bankmyndighetens ordförande 
Europaparlamentets beslut av den 14 mars 2019 om utnämningen av Europeiska 
bankmyndighetens ordförande (N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av att Europeiska bankmyndighetens tillsynsstyrelse den 
19 februari 2019 utsåg José Manuel Campa till ordförande för 
Europeiska bankmyndigheten (C8-0052/2019), 

– med beaktande av artikel 48.2 i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk 
tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut 
nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG1,

– med beaktande av artikel 122a i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor 
(A8-0146/2019), och av följande skäl: 

A. I artikel 48.2 i förordning (EU) nr 1093/2010 anges att ordföranden för 
Europeiska bankmyndigheten efter ett öppet urvalsförfarande ska utses utifrån sina 
meriter, färdigheter, kunskaper om finansinstitut och finansmarknader och sin 
erfarenhet med relevans för finansiell tillsyn och reglering.

B. Europeiska bankmyndigheten offentliggjorde den 12 december 2018 ett meddelande om 
utlyst tjänst som myndighetens ordförande. Sista ansökningsdag var den 
11 januari 2019.

C. Den 5 februari 2019 antog Europeiska bankmyndighetens tillsynsstyrelse en slutlista 
över kandidater till befattningen som myndighetens ordförande.

D. Den 19 februari 2019 utsåg Europeiska bankmyndighetens tillsynsstyrelse 
José Manuel Campa till ordförande för Europeiska bankmyndigheten och informerade 
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parlamentet om detta.

E. Parlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor granskade därefter meriterna för den 
kandidat som Europeiska bankmyndighetens tillsynsstyrelse utsett, särskilt i förhållande 
till de krav som anges i artikel 48.2 i förordning (EU) nr 1093/2010.

F. Utskottet för ekonomi och valutafrågor höll den 26 februari 2019 en utfrågning med 
José Manuel Campa, där denne höll ett inledande anförande och därefter besvarade 
utskottsledamöternas frågor.

G. Trots att Europaparlamentet många gånger i samband med tidigare utnämningar begärt 
att en jämn könsfördelning ska respekteras vid framläggandet av kandidatlistor, 
beklagar parlamentet att alla kandidater var män och begär att detta krav respekteras 
i samband med nästa utnämning. Kvinnor är fortfarande underrepresenterade i ledande 
befattningar på området för bankverksamhet och finansiella tjänster. Alla 
EU-institutioner och nationella institutioner och organ bör vidta konkreta åtgärder för 
att säkerställa en jämn könsfördelning.

1. Europeiska tillstyrker utnämningen av José Manuel Campa som ordförande för 
Europeiska bankmyndigheten för en period på fem år.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, 
kommissionen, Europeiska bankmyndigheten och medlemsstaternas regeringar.


