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Módosítás 3
Jeroen Lenaers
a PPE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0056/2021
Pascal Durand
2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Tanács és Európai Tanács
2020/2142(DEC)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
25 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

25. tudatában van a Tanácsnak az uniós 
intézmények és szervek – különösen az 
Európai Tanács, a Bizottság, a 
Számvevőszék és a tanácsadó bizottságok 
(a Régiók Bizottsága és az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság) – jelölési 
és kinevezési eljárásaiban játszott 
kulcsszerepével; határozottan javasolja 
ezen szerep felülvizsgálatát az Unió által 
elfogadott etikai elvek, köztük a 
feddhetetlenség és a méltóság elvének 
figyelembevételével; emlékeztet a 
Számvevőszék azon kijelentésére, hogy az 
etikus magatartás „hozzájárul a 
hatékonyabb és eredményesebb 
pénzgazdálkodáshoz és a közbizalom 
erősödéséhez, ami elengedhetetlen a 
közpolitikák sikeréhez”, valamint 
különösen, hogy „az európai uniós 
intézmények és szervek alkalmazottai és 
tagjai által tanúsított bármiféle etikátlan 
magatartás nagymértékben felkelti a köz 
figyelmét, és csökkenti az Unióba vetett 
bizalmat”; ezért úgy véli, el kell kerülni, 
hogy olyan jelölteket nevezzenek ki az 
uniós intézmények és szervek tagjaiként, 
akik reputációs kockázatot jelentenek, 
például akiknek etikátlan magatartása 
megerősítést nyert az OLAF által vagy az 
ellenük folyamatban lévő jogi eljárás 
során;

25. tudatában van a Tanácsnak az uniós 
intézmények és szervek – különösen az 
Európai Tanács, a Bizottság, a 
Számvevőszék és a tanácsadó bizottságok 
(a Régiók Bizottsága és az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság) – jelölési 
és kinevezési eljárásaiban játszott 
kulcsszerepével; határozottan javasolja 
ezen szerep felülvizsgálatát az Unió által 
elfogadott etikai elvek, köztük a 
feddhetetlenség és a méltóság elvének 
figyelembevételével; emlékeztet a 
Számvevőszék azon kijelentésére, hogy az 
etikus magatartás „hozzájárul a 
hatékonyabb és eredményesebb 
pénzgazdálkodáshoz és a közbizalom 
erősödéséhez, ami elengedhetetlen a 
közpolitikák sikeréhez”, valamint 
különösen, hogy „az európai uniós 
intézmények és szervek alkalmazottai és 
tagjai által tanúsított bármiféle etikátlan 
magatartás nagymértékben felkelti a köz 
figyelmét, és csökkenti az Unióba vetett 
bizalmat”; sürgeti a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy a Tanács csak olyan 
jelölteket nevezzen ki uniós intézmény 
tagjaivá, akik határozottan elkötelezettek 
az etikus magatartás és az etikai szabályok 
betartása mellett;
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Módosítás 4
Jeroen Lenaers
a PPE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0056/2021
Pascal Durand
2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Tanács és Európai Tanács
2020/2142(DEC)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
36 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

36. Megállapítja, hogy – miután a 
Tanács jóváhagyta az európai 
ombudsmannak („az ombudsman”) a 
tagállamok számára a szponzorálással 
kapcsolatban nyújtott iránymutatásra 
vonatkozó ajánlását, továbbá a Parlament 
Költségvetési Ellenőrző Bizottságának 
rendszeres emlékeztetői nyomán – a 
Tanács Főtitkársága 2020. június 29-én 
megküldte a delegációknak a Tanács 
elnökségei által a szponzorálással 
kapcsolatban követendő legjobb 
gyakorlatra vonatkozó iránymutatás-
tervezetet; ismételten hangsúlyozza, hogy 
bármilyen valós vagy vélt 
összeférhetetlenség veszélyezteti a Tanács 
és az egész Unió hírnevét;

36. Megállapítja, hogy – miután a 
Tanács jóváhagyta az európai 
ombudsmannak („az ombudsman”) a 
tagállamok számára a szponzorálással 
kapcsolatban nyújtott iránymutatásra 
vonatkozó ajánlását, továbbá a Parlament 
Költségvetési Ellenőrző Bizottságának 
rendszeres emlékeztetői nyomán – a 
Tanács Főtitkársága 2020. június 29-én 
megküldte a delegációknak a Tanács 
elnökségei által a szponzorálással 
kapcsolatban követendő legjobb 
gyakorlatra vonatkozó iránymutatás-
tervezetet; ismételten hangsúlyozza, hogy 
az összeférhetetlenség veszélyezteti a 
Tanács és az egész Unió hírnevét;
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Pascal Durand
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
37 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

37. Megjegyzi, hogy a tagállamoktól 
elvárják saját tanácsi elnökségük 
finanszírozását, és sajnálatosnak tartja, 
hogy azok kiadásaik egy részét vállalati 
szponzorálásból fedezik; komoly 
aggodalmának ad hangot a lehetséges 
hírnévromlás miatt, amelyet ez a 
gyakorlat a Tanács és az Unió számára 
okozhat; sürgeti, hogy az elnökségek 
kerüljék el, hogy a költségek fedezésére 
vállalati szponzorálást alkalmazzanak, és e 
tekintetben kéri a Tanácsot, hogy 
irányozza elő az elnökségek költségvetésbe 
való bevonását;

37. Emlékeztet arra, hogy a nemzeti 
költségvetésekből származó pénzügyi 
források tagállamonként jelentősen 
eltérőek; emlékeztet arra, hogy a Tanács 
elnökségének költségei így valószínűleg 
magasabb egy főre jutó pénzügyi terhet 
rónak az adófizetőkre a kisebb 
tagállamokban; úgy véli, hogy minden 
tagállamnak – méretétől és költségvetési 
lehetőségeitől függetlenül – egyenlő 
esélyekkel kell rendelkeznie a Tanács 
elnökségének sikeres megszervezésére 
úgy, hogy az ne rójon nagyobb adóterhet 
polgáraira; megjegyzi, hogy a vállalati 
szponzorálás lehetővé teszi a tagállamok 
számára, hogy az elnökségük 
finanszírozása során csökkentsék a 
polgárok adóterheit; hangsúlyozza, hogy 
nem kerülhet sor az elnökség vállalati 
szponzorálásából eredő 
összeférhetetlenség miatt a Tanács jó 
hírnevének esetleges megsértésére; 
hangsúlyozza ezért, hogy a tagállamok 
csak akkor kérhetik az elnökségeik 
vállalati szponzorálását, ha teljes 
mértékben és átlátható módon biztosított 
az összeférhetetlenség hiánya;
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