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23. väljendab suurt muret Euroopa 
meedias esitatud info pärast, mille kohaselt 
äriühingud sponsivad nõukogu 
eesistujariigiks olevaid liikmesriike, ning 
kinnitab omalt poolt liidu kodanike ja 
parlamendiliikmete poolt väljendatud 
muret; märgib, et eeldatakse, et 
liikmesriigid rahastavad oma eesistumist 
ise, ja väljendab kahetsust, et äriühingute 
sponsorluse kasutamine osa kulude 
katmiseks on viimastel aastatel muutunud 
tavaks; väljendab muret, et selline tava 
võib kahjustada liidu mainet liidu kodanike 
silmis ning põhjustada liidu, selle 
institutsioonide ja eriti nõukogu suhtes 
usalduse kaotuse ohtu; toetab täielikult 
ombudsmani poolt nõukogule antud 
hinnangut ja soovitust9 anda 
liikmesriikidele selles küsimuses suuniseid; 
soovitab peale selle nõukogul 
eesistumisega seotud kulud eelarvesse 
kanda; palub, et nõukogu edastaks selle 
mureküsimuse liikmesriikidele, eelkõige 
praegusele eesistujariikide kolmikule;

23. väljendab suurt muret Euroopa 
meedias esitatud info pärast, mille kohaselt 
äriühingud sponsivad nõukogu 
eesistujariigiks olevaid liikmesriike, ning 
kinnitab omalt poolt liidu kodanike ja 
Euroopa Parlamendi liikmete poolt 
väljendatud muret; märgib, et eeldatakse, et 
liikmesriigid rahastavad oma eesistumist 
ise, ja väljendab kahetsust, et äriühingute 
sponsorluse kasutamine osa kulude 
katmiseks on viimastel aastatel muutunud 
tavaks; väljendab muret, et selline tava 
võib kahjustada liidu mainet liidu kodanike 
silmis ning põhjustada liidu, selle 
institutsioonide ja eriti nõukogu suhtes 
usalduse kaotuse ohtu; märgib, et nõukogu 
väitel kuulub sponsorlusküsimus nõukogu 
eesistujariigina tegutseva liikmesriigi 
ainupädevusse; on ombudsmaniga samal 
arvamusel, et üldsus ei tee nõukogu 
eesistujal ja eesistujariigina tegutseval 
liikmesriigil vahet; toetab täielikult 
ombudsmani poolt nõukogule antud 
hinnangut ja soovitust9 anda 
liikmesriikidele selles küsimuses suuniseid; 
soovitab peale selle nõukogul 
eesistumisega seotud kulud eelarvesse 
kanda; palub, et nõukogu edastaks selle 
mureküsimuse liikmesriikidele, eelkõige 
praegusele eesistujariikide kolmikule, 
kaaluks nende soovituste järgimist tõsiselt 
ja annaks sellest Euroopa Parlamendile 
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_________________ _________________
9 Euroopa Ombudsmani soovitus juhtumi 
1069/2019/MIG kohta, mis käsitleb 
Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi 
sponsorlust.

9 Euroopa Ombudsmani soovitus juhtumi 
1069/2019/MIG kohta, mis käsitleb 
Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi 
sponsorlust.
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25. on sügavalt mures praeguse tava 
pärast, mille kohaselt saavad nõukogu 
eesistujariigid eraettevõtetelt rahalist 
toetust; tuletab meelde, et ombudsman 
soovitas 6. jaanuaril 2020, et nõukogu 
eesistujariikide sponsorluse kohta tuleks 
anda välja suunised, et liidu mainega 
seotud riske leevendada; märgib, et 
nõukogu väidab, et sponsorlusküsimus 
kuulub nõukogu eesistujariigina 
tegutseva liikmesriigi valitsuse 
ainupädevusse; on ombudsmaniga samal 
arvamusel, et üldsus ei tee nõukogu 
eesistujariigil ja eesistujariigina 
tegutseval liikmesriigil vahet; palub 
nõukogul neid soovitusi tõsiselt arvesse 
võtta ja Euroopa Parlamendile aru anda;

välja jäetud
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