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Forslag til beslutning
punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. udtrykker sin dybe bekymring over 
de oplysninger, som er kommet frem i de 
europæiske medier vedrørende 
virksomhedssponsorering til 
medlemsstater, der varetager Unionens 
formandskab, og deler de bekymringer, 
som unionsborgere og medlemmer har 
givet udtryk for; anerkender, at 
medlemsstaterne forventes at finansiere 
deres egne formandskaber, og beklager, at 
det i de senere år er blevet almindelig 
praksis at anvende 
virksomhedssponsorering til at dække 
nogle af deres udgifter i denne forbindelse; 
er dybt bekymret over den mulige skade på 
omdømmet og risikoen for tab af tillid, 
som denne praksis kan medføre for 
Unionen, dens institutioner og navnlig for 
Rådet i unionsborgernes øjne; støtter fuldt 
ud Ombudsmandens vurdering og 
henstilling til Rådet om at udstede 
retningslinjer9 til medlemsstaterne om dette 
spørgsmål; henstiller desuden kraftigt til 
Rådet at overveje at opføre 
formandskaberne på budgettet; anmoder 
Rådet om at sende dette spørgsmål til 
medlemsstaterne, navnlig til den 
nuværende formandskabstrio;

23. udtrykker sin dybe bekymring over 
de oplysninger, som er kommet frem i de 
europæiske medier vedrørende 
virksomhedssponsorering til 
medlemsstater, der varetager Unionens 
formandskab, og deler de bekymringer, 
som unionsborgere og medlemmer af 
Europa-Parlamentet har givet udtryk for; 
anerkender, at medlemsstaterne forventes 
at finansiere deres egne formandskaber, og 
beklager, at det i de senere år er blevet 
almindelig praksis at anvende 
virksomhedssponsorering til at dække 
nogle af deres udgifter i denne forbindelse; 
er dybt bekymret over den mulige skade på 
omdømmet og risikoen for tab af tillid, 
som denne praksis kan medføre for 
Unionen, dens institutioner og navnlig for 
Rådet i unionsborgernes øjne; bemærker, 
at Rådet anfører, at ansvaret for 
spørgsmålet om sponsorering 
udelukkende påhviler den medlemsstat, 
der har formandskabet; er enig med 
Ombudsmanden i, at offentligheden ikke 
skelner mellem formandskabet for Rådet 
og den medlemsstat, der har det; støtter 
fuldt ud Ombudsmandens vurdering og 
henstilling til Rådet om at udstede 
retningslinjer9 til medlemsstaterne om dette 
spørgsmål; henstiller desuden kraftigt til 
Rådet at overveje at opføre 
formandskaberne på budgettet; anmoder 
Rådet om at videresende dette anliggende 
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til medlemsstaterne, navnlig til den 
nuværende formandskabstrio, og om 
seriøst at overveje disse henstillinger og 
rapportere tilbage til Parlamentet herom;

_________________ _________________
9 Henstilling fra Den Europæiske 
Ombudsmand i sag 1069/2019/MIG om 
virksomhedssponsorering af 
formandskabet for Rådet for Den 
Europæiske Union.

9 Henstilling fra Den Europæiske 
Ombudsmand i sag 1069/2019/MIG om 
virksomhedssponsorering af 
formandskabet for Rådet for Den 
Europæiske Union.

Or. en
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. er dybt bekymret over den 
nuværende praksis med private 
virksomheders sponsorering af 
rådsformandskaber; minder om 
Ombudsmandens henstilling af 6. januar 
2020 til, at der udarbejdes retningslinjer 
for virksomhedssponsorering af 
rådsformandskaber for at afbøde de 
omdømmemæssige risici for Unionen; 
bemærker, at Rådet anfører, at ansvaret 
for spørgsmålet om sponsorering 
udelukkende påhviler regeringen i den 
medlemsstat, der har formandskabet; er 
enig med Ombudsmanden i, at 
offentligheden ikke skelner mellem 
formandskabet for Rådet og det 
medlemsland, der har formandskabet; 
anmoder Rådet om seriøst at overveje 
disse henstillinger og rapportere tilbage til 
Parlamentet herom;

udgår

Or. en


