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22.4.2021 A9-0056/3

Pozměňovací návrh 3
Jeroen Lenaers
za skupinu PPE

Zpráva A9-0056/2021
Pascal Durand
Udělení absolutoria na rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Rada a Evropská rada
2020/2142(DEC)

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. je si vědom klíčové úlohy Rady při 
navrhování a jmenování orgánů a institucí 
Unie, zejména Evropské rady, Komise, 
Účetního dvora a poradních výborů (Výbor 
regionů a Evropský hospodářský a sociální 
výbor); důrazně doporučuje přezkum této 
úlohy s ohledem na etické zásady přijaté 
Unií, včetně respektování integrity a 
důstojnosti; připomíná prohlášení Účetního 
dvora, že etické chování „přispívá k 
řádnému finančnímu řízení a ke zvýšení 
důvěry veřejnosti, které je nezbytné, mají-li 
mít veřejné politiky úspěch“, a zejména že 
„jakékoli neetické chování zaměstnanců a 
členů orgánů EU vyvolává vysokou míru 
veřejného zájmu a snižuje důvěru v EU“; 
považuje proto za nezbytné zabránit tomu, 
aby byli členy orgánů a institucí Unie 
jmenováni kandidáti, kteří představují 
riziko poškození pověsti pro celou Unii, 
jako jsou kandidáti s neetickým 
chováním, které potvrdil úřad OLAF, 
nebo kandidáti, proti kterým probíhají 
soudní řízení;

25. je si vědom klíčové úlohy Rady při 
navrhování a jmenování orgánů a institucí 
Unie, zejména Evropské rady, Komise, 
Účetního dvora a poradních výborů (Výbor 
regionů a Evropský hospodářský a sociální 
výbor); důrazně doporučuje přezkum této 
úlohy s ohledem na etické zásady přijaté 
Unií, včetně respektování integrity a 
důstojnosti; připomíná prohlášení Účetního 
dvora, že etické chování „přispívá k 
řádnému finančnímu řízení a ke zvýšení 
důvěry veřejnosti, které je nezbytné, mají-li 
mít veřejné politiky úspěch“, a zejména že 
„jakékoli neetické chování zaměstnanců a 
členů orgánů EU vyvolává vysokou míru 
veřejného zájmu a snižuje důvěru v EU“; 
naléhavě žádá členské státy, aby zajistily, 
že Rada bude jako členy orgánů EU 
jmenovat pouze kandidáty se silným 
závazkem vůči etickému jednání a 
dodržování etických pravidel;
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22.4.2021 A9-0056/4

Pozměňovací návrh 4
Jeroen Lenaers
za skupinu PPE

Zpráva A9-0056/2021
Pascal Durand
Udělení absolutoria na rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Rada a Evropská rada
2020/2142(DEC)

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. bere na vědomí skutečnost, že 
návrh pokynů pro osvědčený postup pro 
předsednictví týkající se sponzorování byl 
zaslán dne 29. června 2020 generálním 
sekretariátem Rady delegacím v návaznosti 
na schválení doporučení evropské veřejné 
ochránkyně práv Radou, pokud jde 
o pokyny pro členské státy v souvislosti se 
sponzorováním, a pravidelné připomínky 
Výboru Parlamentu pro rozpočtovou 
kontrolu; znovu opakuje, že jakýkoli 
skutečný či údajný střet zájmů poškozuje 
dobré jméno Rady a celé Unie;

36. bere na vědomí skutečnost, že 
návrh pokynů pro osvědčený postup pro 
předsednictví týkající se sponzorování byl 
zaslán dne 29. června 2020 generálním 
sekretariátem Rady delegacím v návaznosti 
na schválení doporučení evropské veřejné 
ochránkyně práv Radou, pokud jde 
o pokyny pro členské státy v souvislosti se 
sponzorováním, a pravidelné připomínky 
Výboru Parlamentu pro rozpočtovou 
kontrolu; znovu opakuje, že střet zájmů 
poškozuje dobré jméno Rady a celé Unie;
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Pozměňovací návrh 5
Jeroen Lenaers
za skupinu PPE

Zpráva A9-0056/2021
Pascal Durand
Udělení absolutoria na rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Rada a Evropská rada
2020/2142(DEC)

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. konstatuje, že se očekává, že 
členské státy budou financovat svá vlastní 
předsednictví Rady, a vyjadřuje politování 
nad tím, že se uchylují k podnikovému 
sponzorství, aby pokryly některé své 
náklady; je velmi znepokojen možným 
poškozením dobré pověsti, které by tato 
praktika mohla způsobit Radě a Unii; 
naléhavě žádá předsednictví, aby se 
neuchylovala k podnikovému sponzorství 
na úhradu výdajů a žádá v této souvislosti 
Radu, aby zvážila zahrnutí předsednictví 
do rozpočtu;

37. připomíná, že finanční zdroje z 
vnitrostátních rozpočtů se mezi členskými 
státy významně liší; připomíná, že náklady 
na předsednictví Rady mohou tedy v 
menších členských státech vést k vyššímu 
finančnímu zatížení daňových poplatníků 
na obyvatele; domnívá se, že každý 
členský stát, bez ohledu na jeho velikost a 
rozpočtové prostředky, by měl mít rovnou 
příležitost uspořádat úspěšné 
předsednictví Rady, aniž by to vedlo k 
vyššímu daňovému zatížení jeho občanů; 
konstatuje, že podnikové sponzorství 
členským státům umožňuje snížit daňové 
zatížení občanů při financování 
předsednictví; zdůrazňuje, že nesmí dojít k 
možnému poškození dobré pověsti Rady 
kvůli střetům zájmů vyplývajícím z 
podnikového sponzorství; zdůrazňuje 
proto, že členské státy by podnikové 
sponzorství pro svá předsednictví měly 
využívat jen tehdy, pokud je plně a 
transparentně zajištěna absence střetů 
zájmů;
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