
AM\1204806SV.docx PE647.614v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

8.5.2020 A9-0038/8

Ändringsförslag 8
Isabel García Muñoz
för S&D-gruppen

Betänkande A9-0038/2020
Tomáš Zdechovský
Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – rådet och Europeiska rådet
2019/2057(DEC)

Förslag till resolution
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Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet uttrycker sin 
djupa oro över uppgifterna i europeiska 
medier om att företag sponsrar 
ordförandeskapsländer och delar den oro 
som unionens medborgare och 
parlamentsledamöter uttryckt i detta 
avseende. Parlamentet konstaterar att 
medlemsstaterna förväntas finansiera sina 
egna ordförandeskap och beklagar att det 
blivit gängse praxis under senare år att 
medlemsstaterna tar till företagssponsring 
för att täcka vissa av sina utgifter i detta 
avseende. Parlamentet är mycket bekymrat 
över den eventuella renomméskada och 
risken för förlorat förtroende som denna 
praxis kan medföra för unionen, dess 
institutioner och särskilt för rådet i 
unionsmedborgarnas ögon. Parlamentet 
stöder helhjärtat ombudsmannens 
bedömning och rekommendation9 att rådet 
ska utfärda riktlinjer för medlemsstaterna i 
frågan. Rådet rekommenderas också starkt 
att överväga att integrera ordförandeskapen 
i budgeten. Rådet uppmanas att 
vidarebefordra denna fråga till 
medlemsstaterna, särskilt till den 
nuvarande ordförandeskapstrion.

23. Europaparlamentet uttrycker sin 
djupa oro över uppgifterna i europeiska 
medier om att företag sponsrar 
medlemsstater som innehar 
rådsordförandeskapet och delar den oro 
som unionens medborgare och 
Europaparlamentets ledamöter uttryckt i 
detta avseende. Parlamentet konstaterar att 
medlemsstaterna förväntas finansiera sina 
egna ordförandeskap och beklagar att det 
blivit gängse praxis under senare år att 
medlemsstaterna tar till företagssponsring 
för att täcka vissa av sina utgifter i detta 
avseende. Parlamentet är mycket bekymrat 
över den eventuella renomméskada och 
risken för förlorat förtroende som denna 
praxis kan medföra för unionen, dess 
institutioner och särskilt för rådet i 
unionsmedborgarnas ögon. Parlamentet 
noterar att rådet hävdar att frågan om 
sponsring endast berör den medlemsstat 
som innehar ordförandeskapet. 
Parlamentet håller med ombudsmannen 
om att allmänheten inte gör någon 
åtskillnad mellan rådets ordförandeskap 
och den medlemsstat som innehar 
ordförandeskapet. Parlamentet stöder 
helhjärtat ombudsmannens bedömning och 
rekommendation9 att rådet ska utfärda 
riktlinjer för medlemsstaterna i frågan. 
Rådet rekommenderas också starkt att 
överväga att integrera ordförandeskapen i 
budgeten. Rådet uppmanas att 
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vidarebefordra denna fråga till 
medlemsstaterna, särskilt till den 
nuvarande ordförandeskapstrion, och att 
allvarligt överväga rekommendationerna 
och rapportera tillbaka till parlamentet.

_________________ _________________
9 Europeiska ombudsmannens 
rekommendation beträffande ärende 
1069/2019/MIG om sponsring av 
ordförandeskap i Europeiska unionens råd.

9 Europeiska ombudsmannens 
rekommendation beträffande ärende 
1069/2019/MIG om sponsring av 
ordförandeskap i Europeiska unionens råd.
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25. Europaparlamentet är djupt oroat 
över nuvarande praxis att privata företag 
sponsrar rådsordförandeskap. 
Parlamentet påminner om 
ombudsmannens rekommendation av den 
6 januari 2020 att riktlinjer för sponsring 
av rådsordförandeskap bör utfärdas för 
att minska renommériskerna för unionen. 
Parlamentet noterar att rådet hävdar att 
frågan om sponsring endast berör 
regeringen i den medlemsstat som 
innehar ordförandeskapet. Parlamentet 
håller med ombudsmannen om att 
allmänheten inte gör någon åtskillnad 
mellan rådets ordförandeskap och den 
medlemsstat som innehar 
ordförandeskapet. Rådet uppmanas att 
allvarligt överväga rekommendationerna 
och rapportera tillbaka till parlamentet.

utgår

Or. en


