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Amendamentul 8
Isabel García Muñoz
în numele Grupului S&D

Raport A9-0038/2020
Tomáš Zdechovský
Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE - Consiliul și Consiliul European
2019/2057(DEC)

Propunere de rezoluție
Punctul 23 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. își exprimă îngrijorarea profundă în 
legătură cu informațiile publicate în mass-
mediile europene cu privire la 
sponsorizarea corporativă a statelor 
membre care asigură Președinția Uniunii și 
reiterează preocupările exprimate de 
cetățenii europeni și de deputații în 
Parlamentul European în această privință; 
recunoaște că statele membre ar trebui să 
își finanțeze perioadele de președinție și 
regretă faptul că recurgerea la 
sponsorizarea corporativă pentru a acoperi 
unele cheltuieli în acest sens a devenit o 
practică curentă în ultimii ani; își exprimă 
profunda îngrijorare cu privire la posibilele 
prejudicii aduse reputației Uniunii, a 
instituțiilor sale și, în special, a Consiliului, 
precum și la riscul ca acești actori să piardă 
încrederea cetățenilor din cauza acestei 
practici; sprijină pe deplin evaluarea 
realizată de Ombudsmanul European și 
recomandarea aferentă9, potrivit căreia 
Consiliul ar trebui să emită orientări 
adresate statelor membre cu privire la 
această chestiune; recomandă, de 
asemenea, insistent Consiliului să prevadă 
includerea în buget a președințiilor; solicită 
Consiliului să aducă această preocupare la 
cunoștința statelor membre, în special a 
actualului trio de președinții;

23. își exprimă îngrijorarea profundă în 
legătură cu informațiile publicate în mass-
media europeană cu privire la 
sponsorizarea corporativă a statelor 
membre care asigură Președinția 
Consiliului și reiterează preocupările 
exprimate de cetățenii europeni și de 
deputații în Parlamentul European în acest 
domeniu; recunoaște că statele membre ar 
trebui să își finanțeze perioadele de 
președinție și regretă faptul că recurgerea 
la sponsorizarea corporativă pentru a 
acoperi unele cheltuieli în acest sens a 
devenit o practică curentă în ultimii ani; își 
exprimă profunda îngrijorare cu privire la 
posibilele prejudicii aduse reputației 
Uniunii, a instituțiilor sale și, în special, a 
Consiliului, precum și la riscul ca acești 
actori să piardă încrederea cetățenilor din 
cauza acestei practici; ia act de poziția 
adoptată de Consiliu, potrivit căreia 
chestiunea sponsorizării este 
responsabilitatea exclusivă a statului 
membru care deține președinția; 
împărtășește opinia Ombudsmanului, 
conform căreia publicul nu face 
deosebirea între președinția Consiliului și 
statul membru care o deține; sprijină pe 
deplin evaluarea realizată de 
Ombudsmanul European și recomandarea 
aferentă9, potrivit căreia Consiliul ar trebui 
să emită orientări adresate statelor membre 
cu privire la această chestiune; recomandă, 
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de asemenea, insistent Consiliului să 
prevadă includerea în buget a 
președințiilor; solicită Consiliului să aducă 
această preocupare la cunoștința statelor 
membre, în special a actualului trio de 
președinții, să examineze aceste 
recomandări cu seriozitate și să prezinte 
un raport Parlamentului;

_________________ _________________
9 Recomandarea Ombudsmanului 
European în cazul 1069/2019/MIG privind 
sponsorizarea Președinției Consiliului 
Uniunii Europene.

9 Recomandarea Ombudsmanului 
European în cazul 1069/2019/MIG privind 
sponsorizarea Președinției Consiliului 
Uniunii Europene.
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Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. este profund îngrijorat de actuala 
practică de sponsorizare a președințiilor 
Consiliului de către companii private; 
reamintește faptul că, la 6 ianuarie 2020, 
Ombudsmanul a transmis recomandarea 
de a publica orientări privind 
sponsorizarea președințiilor Consiliului, 
pentru a reduce riscul de degradare a 
reputației Uniunii; ia act de poziția 
adoptată de Consiliu, potrivit căreia 
chestiunea sponsorizării este 
responsabilitatea exclusivă a guvernului 
statului membru care deține președinția; 
împărtășește opinia Ombudsmanului, 
conform căreia publicul nu face 
deosebirea între președinția Consiliului și 
statul membru care deține președinția; 
solicită Consiliului să țină seama în mod 
corespunzător de aceste recomandări și să 
informeze în acest sens Parlamentul;

eliminat

Or. en


