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25. se zaveda, da ima Svet osrednjo 
vlogo pri izbiri in imenovanju kandidatov v 
institucije in organe Unije, zlasti Evropski 
svet, Komisijo, Sodišče Evropske unije in 
posvetovalna odbora (Odbor regij in 
Evropski ekonomsko-socialni odbor); toplo 
priporoča pregled te vloge zaradi etičnih 
načel, ki jih je sprejela Unija, tudi glede 
integritete in dostojanstva; spominja na 
izjavo Sveta, da etično ravnanje „prispeva 
k boljšemu finančnemu poslovodenju in 
večjemu zaupanju javnosti, ki sta nujna za 
uspeh javnih politik“ in da „vsako neetično 
vedenje uslužbencev in članov ali 
poslancev institucij in organov EU pritegne 
velik interes javnosti in zmanjša zaupanje v 
EU“; zato meni, da na položaje v 
institucije in organe Unije ne bi smeli 
imenovati kandidatov, ki bi lahko ogrozili 
ugled celotne Unije, na primer 
kandidatov, katerih neetično vedenje je 
potrdil urad OLAF oziroma proti katerim 
potekajo sodni postopki;

25. se zaveda, da ima Svet osrednjo 
vlogo pri izbiri in imenovanju kandidatov v 
institucije in organe Unije, zlasti Evropski 
svet, Komisijo, Sodišče Evropske unije in 
posvetovalna odbora (Odbor regij in 
Evropski ekonomsko-socialni odbor); toplo 
priporoča pregled te vloge zaradi etičnih 
načel, ki jih je sprejela Unija, tudi glede 
integritete in dostojanstva; spominja na 
izjavo Sveta, da etično ravnanje 
�„prispeva k boljšemu finančnemu 
poslovodenju in večjemu zaupanju 
javnosti, ki sta nujna za uspeh javnih 
politik“ in da „vsako neetično vedenje 
uslužbencev in članov ali poslancev 
institucij in organov EU pritegne velik 
interes javnosti in zmanjša zaupanje v 
EU“; poziva države članice, naj 
zagotovijo, da bo Svet kot člane institucije 
EU imenoval le kandidate, ki so povsem 
predani etičnemu ravnanju in spoštovanju 
etičnih pravil;

Or. en



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

SL Združena v raznolikosti SL

22.4.2021 A9-0056/4

Predlog spremembe 4
Jeroen Lenaers
v imenu skupine PPE

Poročilo A9-0056/2021
Pascal Durand
Razrešnica 2019: splošni proračun EU – Svet in Evropski svet
2020/2142(DEC)

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. je seznanjen, da je generalni 
sekretariat Sveta 29. junija 2020 
delegacijam poslal osnutek smernic za 
najboljšo prakso na področju 
pokroviteljstva med predsedovanji Svetu, 
potem ko je Svet odobril priporočilo 
evropske varuhinje človekovih pravic (v 
nadaljnjem besedilu: varuhinja človekovih 
pravic) o smernicah za države članice v 
zvezi s pokroviteljstvom in rednimi 
opomniki Odboru Parlamenta za 
proračunski nadzor; ponavlja, da vsako 
dejansko ali domnevno nasprotje interesov 
ogroža ugled Sveta in Unije kot celote;

36. je seznanjen, da je generalni 
sekretariat Sveta 29. junija 2020 
delegacijam poslal osnutek smernic za 
najboljšo prakso na področju 
pokroviteljstva med predsedovanji Svetu, 
potem ko je Svet odobril priporočilo 
evropske varuhinje človekovih pravic (v 
nadaljnjem besedilu: varuhinja človekovih 
pravic) o smernicah za države članice v 
zvezi s pokroviteljstvom in rednimi 
opomniki Odboru Parlamenta za 
proračunski nadzor; ponavlja, da vsako 
nasprotje interesov ogroža ugled Sveta in 
Unije kot celote;
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37. je seznanjen, da se od držav članic 
pričakuje, da bodo same financirale svoje 
predsedovanje Svetu, in obžaluje, da se 
zatekajo h korporacijskemu sponzorstvu, 
da lahko pokrijejo del svojih stroškov; je 
zelo zaskrbljen zaradi morebitnega 
tveganja za ugled, ki bi ga ta praksa lahko 
povzročila Svetu in Uniji; poziva 
predsedstva, naj se izogibajo uporabi 
korporacijskega sponzorstva za kritje 
stroškov, in v zvezi s tem poziva Svet, naj 
predvidi vključitev predsedstev v 
proračun;

37. opozarja, da se finančna sredstva 
iz nacionalnih proračunov med državami 
članicami močno razlikujejo; spominja, 
da bodo zato stroški predsedovanja Svetu 
za davkoplačevalce v manjših državah 
članicah verjetno povzročili večje 
finančno breme na prebivalca; meni, da 
bi morale imeti vse države članice, ne 
glede na velikost in proračunska sredstva, 
enake možnosti za organizacijo uspešnega 
predsedovanja Svetu, ne da bi svojim 
državljanom naložile višje davčno breme; 
ugotavlja, da korporacijsko sponzorstvo 
državam članicam omogoča, da pri 
financiranju predsedovanja zmanjšajo 
davčno obremenitev državljanov; 
poudarja, da je treba preprečiti morebitno 
tveganje za ugled Sveta zaradi nasprotja 
interesov, ki bi bilo posledica 
korporacijskega sponzorstva 
predsedovanja; zato poudarja, da bi si 
morale države članice prizadevati za 
korporacijsko sponzorstvo predsedovanja 
le, če bi lahko v celoti in pregledno 
zagotovile, da ni nasprotja interesov;
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