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Изменение 8
Исабел Гарсия Муньос
от името на групата S&D

Доклад A9-0038/2020
Томаш Здеховски
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Съвет и Европейски съвет
2019/2057(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. изразява дълбока загриженост 
относно информацията, публикувана от 
някои европейски медии, за 
корпоративно спонсориране на държави 
членки, които са домакини на 
председателството на Съюза, и споделя 
опасенията, изразени от европейски 
граждани и членове на Парламента по 
този въпрос; отбелязва, че от държавите 
членки се очаква да осигуряват 
необходимото финансиране за своите 
председателства и изразява съжаление 
за това, че през последните години се е 
установила общата практика да се 
използва корпоративно спонсориране за 
покриване на част от разходите в тази 
връзка; изразява сериозна загриженост 
относно евентуалното накърняване на 
репутацията и риска от загуба на 
доверие, който тази практика може да 
породи за Съюза и неговите 
институции, и по-специално за Съвета, в 
очите на гражданите на Съюза; напълно 
подкрепя оценката и препоръката на 
Омбудсмана9 за това, че Съветът следва 
да дава насоки на държавите членки по 
този въпрос; освен това настоятелно 
препоръчва Съветът да обмисли 
включването на председателствата в 
бюджета; отправя искане към Съвета да 
сподели това опасение с държавите 
членки, и по-специално с настоящата 

23. изразява дълбока загриженост 
относно информацията, публикувана от 
европейски медии, във връзка с 
корпоративно спонсориране на държави 
членки, които са домакини на 
председателството на Съвета, и 
споделя опасенията, изразени от 
европейски граждани и членове на 
Европейския парламент по този 
въпрос; отбелязва, че от държавите 
членки се очаква да осигуряват 
необходимото финансиране за своите 
председателства и изразява съжаление 
за това, че през последните години се е 
установила общата практика да се 
използва корпоративно спонсориране за 
покриване на част от разходите в тази 
връзка; изразява сериозна загриженост 
относно евентуалното накърняване на 
репутацията и риска от загуба на 
доверие, който тази практика може да 
породи за Съюза и неговите 
институции, и по-специално за Съвета, в 
очите на гражданите на Съюза; 
отбелязва, че според Съвета въпросът 
за спонсорирането е отговорност 
единствено на държавата членка, 
която председателства Съвета; 
споделя становището на Омбудсмана, 
че обществеността не прави разлика 
между председателството на Съвета 
и председателстващата държава 
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тройка председателства; членка; напълно подкрепя оценката и 
препоръката на Омбудсмана9 за това, че 
Съветът следва да дава насоки на 
държавите членки по този въпрос; освен 
това настоятелно препоръчва Съветът да 
обмисли включването на 
председателствата в бюджета; отправя 
искане към Съвета да сподели това 
опасение с държавите членки, и по-
специално с настоящата тройка 
председателства, да вземе сериозно 
предвид тези препоръки и да докладва 
на Парламента за това;

_________________ _________________
9 Препоръка на Европейския омбудсман 
по дело 1069/2019/MIG относно 
спонсорирането на председателството 
на Съвета на Европейския съюз

9 Препоръка на Европейския омбудсман 
по дело 1069/2019/MIG относно 
спонсорирането на председателството 
на Съвета на Европейския съюз
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Изменение 9
Исабел Гарсия Муньос
от името на групата S&D

Доклад A9-0038/2020
Томаш Здеховски
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Съвет и Европейски съвет
2019/2057(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 25

Предложение за резолюция Изменение

25. изразява дълбока загриженост 
във връзка с настоящата практика за 
спонсориране на председателствата 
на Съвета от частни дружества; 
припомня препоръката на 
Омбудсмана от 6 януари 2020 г. за 
публикуването на насоки относно 
спонсорирането на 
председателствата на Съвета с цел 
смекчаване на рисковете за 
репутацията на Съюза; отбелязва, че 
според Съвета въпросът за 
спонсорирането е отговорност 
единствено на правителството на 
държавата членка, която 
председателства Съвета; споделя 
становището на Омбудсмана, че 
обществеността не прави разлика 
между председателството на Съвета 
и председателстващата държава 
членка; призовава Съвета да вземе 
сериозно предвид тези препоръки и да 
докладва на Парламента;

заличава се
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