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Amendement 8
Isabel García Muñoz
namens de S&D-Fractie

Verslag A9-0038/2020
Tomáš Zdechovský
Kwijting 2018: Algemene begroting van de Europese Unie - Raad en Europese Raad
2019/2057(DEC)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. spreekt zijn ernstige bezorgdheid 
uit over de berichten in de Europese media 
dat de lidstaten die het voorzitterschap van 
de Unie bekleden worden gesponsord door 
bedrijven, en herhaalt de bezorgdheid 
hierover waaraan uiting is gegeven door 
burgers van de Unie en leden van het 
Parlement; wijst erop dat de lidstaten 
geacht worden hun voorzitterschap zelf te 
financieren en betreurt het feit dat de keuze 
voor sponsoring door bedrijven om een 
deel van de uitgaven te dekken de 
afgelopen jaren een gangbare praktijk is 
geworden; maakt zich grote zorgen over de 
mogelijke reputatieschade en het eventuele 
vertrouwensverlies die de Unie en haar 
instellingen, met name de Raad, als gevolg 
van deze praktijk bij de burgers van de 
Unie kunnen lijden; schaart zich volledig 
achter de beoordeling en de aanbeveling 
van de Ombudsman9 dat de Raad de 
lidstaten hierover richtsnoeren moet 
verstrekken; beveelt de Raad bovendien 
met klem aan te overwegen de 
voorzitterschappen op te nemen in de 
begroting; verzoekt de Raad de hier 
uitgesproken bezorgdheid over te brengen 
aan de lidstaten, met name aan het huidige 
voorzitterschapstrio;

23. spreekt zijn ernstige bezorgdheid 
uit over de berichten in de Europese media 
dat de lidstaten die het voorzitterschap van 
de Raad bekleden worden gesponsord door 
bedrijven, en herhaalt de bezorgdheid 
hierover waaraan uiting is gegeven door 
burgers van de Unie en leden van het 
Parlement; wijst erop dat de lidstaten 
geacht worden hun voorzitterschap zelf te 
financieren en betreurt het feit dat de keuze 
voor sponsoring door bedrijven om een 
deel van de uitgaven te dekken de 
afgelopen jaren een gangbare praktijk is 
geworden; maakt zich grote zorgen over de 
mogelijke reputatieschade en het eventuele 
vertrouwensverlies die de Unie en haar 
instellingen, met name de Raad, als gevolg 
van deze praktijk bij de burgers van de 
Unie kunnen lijden; merkt op dat de Raad 
aanvoert dat de sponsoringkwestie de 
exclusieve bevoegdheid is van de lidstaat 
die het voorzitterschap bekleedt; is het met 
de Ombudsman eens dat het publiek geen 
onderscheid maakt tussen het 
voorzitterschap van de Raad en de lidstaat 
die dit bekleedt; schaart zich volledig 
achter de beoordeling en de aanbeveling 
van de Ombudsman9 dat de Raad de 
lidstaten hierover richtsnoeren moet 
verstrekken; beveelt de Raad bovendien 
met klem aan te overwegen de 
voorzitterschappen op te nemen in de 
begroting; verzoekt de Raad de hier 
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uitgesproken bezorgdheid over te brengen 
aan de lidstaten, met name aan het huidige 
voorzitterschapstrio, deze aanbevelingen 
ernstig te nemen en hierover verslag uit te 
brengen aan het Parlement;

_________________ _________________
9 Aanbeveling van de Europese 
Ombudsman in zaak 1069/2019/MIG 
betreffende sponsoring van het 
voorzitterschap van de Raad van de 
Europese Unie.

9 Aanbeveling van de Europese 
Ombudsman in zaak 1069/2019/MIG 
betreffende sponsoring van het 
voorzitterschap van de Raad van de 
Europese Unie.

Or. en
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is ernstig bezorgd over de huidige 
praktijk waarbij Raadsvoorzitterschappen 
worden gesponsord door particuliere 
bedrijven; herinnert aan de aanbeveling 
van de Ombudsman van 6 januari 2020 
om richtsnoeren te verstrekken over de 
sponsoring van Raadsvoorzitterschappen 
en zo de mogelijke reputatieschade voor 
de Unie te beperken; merkt op dat de 
Raad aanvoert dat de sponsoringkwestie 
de exclusieve bevoegdheid is van de 
regering van de lidstaat die het 
voorzitterschap bekleedt; is het met de 
Ombudsman eens dat het publiek geen 
onderscheid maakt tussen het 
voorzitterschap van de Raad en de lidstaat 
die het voorzitterschap bekleedt; verzoekt 
de Raad deze aanbevelingen ernstig te 
nemen en hierover verslag uit te brengen 
aan het Parlement;

Schrappen

Or. en


