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23. ilmaisee syvän huolensa 
eurooppalaisissa tiedotusvälineissä 
esitetyistä tiedoista, joiden mukaan 
yritykset sponsoroivat unionin 
puheenjohtajavaltioita, ja jakaa unionin 
kansalaisten ja parlamentin jäsenten 
huolestumisen asiasta; on tietoinen siitä, 
että jäsenvaltioiden odotetaan rahoittavan 
oman puheenjohtajakautensa, ja pitää 
valitettavana, että turvautumisesta yritysten 
sponsorointiin joidenkin kustannusten 
kattamiseksi on viime vuosina tullut 
yleinen käytäntö; on erittäin huolestunut 
siitä, että tämä käytäntö saattaa aiheuttaa 
vahinkoa unionin, sen toimielinten ja 
etenkin neuvoston maineelle ja johtaa 
unionin kansalaisten luottamuksen 
menettämiseen; tukee täysin 
oikeusasiamiehen arviota ja suositusta9, 
jonka mukaan neuvoston olisi annettava 
asiassa ohjeistusta jäsenvaltioille; 
suosittelee lisäksi painokkaasti, että 
neuvosto harkitsisi puheenjohtajakausien 
sisällyttämistä talousarvioon; pyytää 
neuvostoa välittämään tiedon tästä 
huolestumisesta jäsenvaltioille ja erityisesti 
nykyiselle puheenjohtajakolmikolle;

23. ilmaisee syvän huolensa 
eurooppalaisissa tiedotusvälineissä 
esitetyistä tiedoista, joiden mukaan 
yritykset sponsoroivat neuvoston 
puheenjohtajavaltioita, ja jakaa unionin 
kansalaisten ja Euroopan parlamentin 
jäsenten huolestumisen asiasta; on 
tietoinen siitä, että jäsenvaltioiden 
odotetaan rahoittavan oman 
puheenjohtajakautensa, ja pitää 
valitettavana, että turvautumisesta yritysten 
sponsorointiin joidenkin kustannusten 
kattamiseksi on viime vuosina tullut 
yleinen käytäntö; on erittäin huolestunut 
siitä, että tämä käytäntö saattaa aiheuttaa 
vahinkoa unionin, sen toimielinten ja 
etenkin neuvoston maineelle ja johtaa 
unionin kansalaisten luottamuksen 
menettämiseen; toteaa neuvoston 
väittävän, että sponsorointi kuuluu 
ainoastaan puheenjohtajavaltiona 
toimivan jäsenvaltion vastuulle; yhtyy 
oikeusasiamiehen näkemykseen siitä, että 
yleisön silmissä neuvoston 
puheenjohtajuus ja puheenjohtajavaltio 
ovat sama asia; tukee täysin 
oikeusasiamiehen arviota ja suositusta9, 
jonka mukaan neuvoston olisi annettava 
asiassa ohjeistusta jäsenvaltioille; 
suosittelee lisäksi painokkaasti, että 
neuvosto harkitsisi puheenjohtajakausien 
sisällyttämistä talousarvioon; pyytää 
neuvostoa välittämään tiedon tästä 
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huolestumisesta jäsenvaltioille ja erityisesti 
nykyiselle puheenjohtajakolmikolle, 
harkitsemaan suosituksia vakavasti ja 
raportoimaan asiasta parlamentille;

_________________ _________________
9 Euroopan oikeusasiamiehen suositus 
asiassa 1069/2019/MIG Euroopan unionin 
neuvoston puheenjohtajavaltion 
sponsoroinnista.

9 Euroopan oikeusasiamiehen suositus 
asiassa 1069/2019/MIG Euroopan unionin 
neuvoston puheenjohtajavaltion 
sponsoroinnista.
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25. on syvästi huolestunut siitä, että 
neuvoston puheenjohtajavaltioilla on 
tapana käyttää yksityisyrityksiä 
sponsoreinaan; palauttaa mieliin 
oikeusasiamiehen 6. tammikuuta 2020 
antaman suosituksen siitä, että neuvoston 
puheenjohtajakauden sponsoroinnista 
olisi annettava ohjeistusta, jotta unionin 
maineeseen kohdistuvia riskejä voitaisiin 
lieventää; toteaa neuvoston väittävän, että 
sponsorointi kuuluu ainoastaan 
puheenjohtajavaltiona toimivan 
jäsenvaltion hallituksen vastuulle; yhtyy 
oikeusasiamiehen näkemykseen siitä, että 
yleisön silmissä neuvoston 
puheenjohtajuus ja puheenjohtajavaltio 
ovat sama asia; pyytää neuvostoa 
harkitsemaan näitä suosituksia vakavasti 
ja raportoimaan asiasta parlamentille;

Poistetaan.
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