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Raport A9-0056/2021
Pascal Durand
Descărcarea de gestiune 2019:  bugetul general al UE - Consiliul și Consiliul European
2020/2142(DEC)

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. este conștient de rolul esențial al 
Consiliului în procedurile de nominalizare 
și numire în instituțiile și organele Uniunii, 
în special în Consiliul European, Comisie, 
Curte și comitetele consultative (Comitetul 
Regiunilor și Comitetul Economic și Social 
European); recomandă ferm revizuirea 
acestui rol din perspectiva principiilor etice 
adoptate de Uniune, inclusiv în ceea ce 
privește integritatea și demnitatea; 
reamintește declarația Curții potrivit căreia 
conduita etică „contribuie la o mai bună 
gestiune financiară și la sporirea încrederii 
publice, ceea ce este indispensabil pentru 
reușita politicilor publice” și, în special, că 
„orice comportament neetic al personalului 
și al membrilor instituțiilor și organismelor 
Uniunii Europene (UE) suscită un nivel 
ridicat de interes public și diminuează 
încrederea în UE”; consideră, prin 
urmare, că este necesar să se evite 
numirea ca membri ai instituțiilor și 
organelor Uniunii a candidaților care 
reprezintă un risc pentru reputația întregii 
Uniuni, cum ar fi candidații cu 
comportament neetic confirmat de OLAF 
sau care fac obiectul unor proceduri 
judiciare în curs;

25. este conștient de rolul esențial al 
Consiliului în procedurile de nominalizare 
și numire în instituțiile și organele Uniunii, 
în special în Consiliul European, Comisie, 
Curte și comitetele consultative (Comitetul 
Regiunilor și Comitetul Economic și Social 
European); recomandă ferm revizuirea 
acestui rol din perspectiva principiilor etice 
adoptate de Uniune, inclusiv în ceea ce 
privește integritatea și demnitatea; 
reamintește declarația Curții potrivit căreia 
conduita etică „contribuie la o mai bună 
gestiune financiară și la sporirea încrederii 
publice, ceea ce este indispensabil pentru 
reușita politicilor publice” și, în special, că 
„orice comportament neetic al personalului 
și al membrilor instituțiilor și organismelor 
Uniunii Europene (UE) suscită un nivel 
ridicat de interes public și diminuează 
încrederea în UE”; îndeamnă statele 
membre să se asigure că numai candidații 
cu un angajament ferm față de conduita 
etică și respectarea normelor etice sunt 
numiți de Consiliu ca membri ai unei 
instituții a UE;
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36. subliniază faptul că, la 29 iunie 
2020, Secretariatul General al Consiliului a 
trimis delegațiilor proiectul de orientări 
pentru președințiile Consiliului privind cele 
mai bune practici în materie de 
sponsorizare, în urma aprobării de către 
Consiliu a recomandării Ombudsmanului 
European (Ombudsmanul) privind 
orientările pentru statele membre în 
legătură cu sponsorizarea și a atenționărilor 
periodice ale Comisiei pentru control 
bugetar a Parlamentului; reiterează faptul 
că orice conflict de interese real sau 
perceput pune în pericol reputația 
Consiliului și a Uniunii în ansamblul său;

36. subliniază faptul că, la 29 iunie 
2020, Secretariatul General al Consiliului a 
trimis delegațiilor proiectul de orientări 
pentru președințiile Consiliului privind cele 
mai bune practici în materie de 
sponsorizare, în urma aprobării de către 
Consiliu a recomandării Ombudsmanului 
European (Ombudsmanul) privind 
orientările pentru statele membre în 
legătură cu sponsorizarea și a atenționărilor 
periodice ale Comisiei pentru control 
bugetar a Parlamentului; reiterează faptul 
că conflictul de interese pune în pericol 
reputația Consiliului și a Uniunii în 
ansamblul său;

Or. en



AM\1229665RO.docx PE690.758v01-00

RO Unită în diversitate RO

22.4.2021 A9-0056/5

Amendamentul 5
Jeroen Lenaers
în numele Grupului PPE

Raport A9-0056/2021
Pascal Durand
Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Consiliul și Consiliul European
2020/2142(DEC)

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. subliniază că se așteaptă ca statele 
membre să își finanțeze singure 
președințiile Consiliului și regretă că 
acestea recurg la sponsorizări din partea 
întreprinderilor pentru a-și acoperi o parte 
din cheltuieli; este foarte preocupat că 
această practică ar putea aduce prejudicii 
reputației Consiliului și Uniunii; 
îndeamnă președințiile să evite să recurgă 
la sponsorizări corporative pentru a 
acoperi cheltuielile și solicită Consiliului, 
în această privință, să aibă în vedere 
stabilirea unui buget pentru președinții;

37. reamintește că resursele financiare 
din bugetele naționale variază 
semnificativ de la un stat membru la altul; 
reamintește că, prin urmare, costurile pe 
care le presupune o președinție a 
Consiliului vor conduce probabil la o 
sarcină financiară mai mare pe cap de 
locuitor pentru contribuabilii din statele 
membre mai mici; consideră că fiecare 
stat membru, indiferent de dimensiunea 
sa și de mijloacele sale bugetare, ar trebui 
să aibă șanse egale de a organiza o 
președinție a Consiliului reușită fără 
creșterea sarcinii fiscale a cetățenilor săi; 
ia act de faptul că sponsorizarea 
corporativă permit statelor membre să 
reducă sarcina fiscală asupra cetățenilor 
atunci când acestea își finanțează 
președinția; subliniază că nu trebuie să se 
aducă prejudicii reputației Consiliului din 
cauza conflictelor de interese generate de 
sponsorizarea corporativă a unei 
președinții; subliniază, prin urmare, că 
statele membre trebuie să solicite 
sponsorizarea corporativă a președințiilor 
lor numai atunci când absența 
conflictelor de interese este pe deplin 
asigurată în mod transparent;
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