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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o boji proti korupcii a nadviazaní na uznesenie výboru CRIM 

(2015/2110(INI)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na článok 3 Zmluvy o Európskej únii, článok 67 a články 82 až 89 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie a na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej 

články 5, 6, 8, 17, 32, 38 a 41, 47 až 50 a 52, 

– so zreteľom na závery Rady SVV zo 16. júna 2015 o obnovenej stratégii vnútornej 

bezpečnosti Európskej únie na roky 2015 – 2020, 

– so zreteľom na závery Európskej rady z 25. a 26. júna v oblasti bezpečnosti, 

– so zreteľom na príslušné dohovory OSN, najmä Dohovor OSN proti nadnárodnému 

organizovanému zločinu a Dohovor OSN proti korupcii (UNCAC), 

– so zreteľom na trestnoprávny dohovor a občianskoprávny dohovor Rady Európy 

o korupcii, ktoré boli otvorené na podpis 27. januára a 4. novembra 1999 v Štrasburgu, 

a na rezolúcie (98) č. 7 a (99) č. 5, ktoré prijal Výbor ministrov Rady Európy 5. mája 

1998 a 1. mája 1999, ktorými sa zakladá Skupina štátov proti korupcii (GRECO), 

– so zreteľom na odporúčanie CM/Rec (2014) 7 o ochrane informátorov prijaté Výborom 

ministrov Rady Európy 30. apríla 2014,  

– so zreteľom na Dohovor OECD o boji proti podplácaniu zahraničných verejných 

činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách otvorený na podpis v Paríži 

17. decembra 1997, na jeho odporúčania a na najnovšie monitorovacie správy 

pre jednotlivé krajiny, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/40/EÚ z 12. augusta 

2013 o útokoch na informačné systémy, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 

2005/222/SVV, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ z 3. apríla 2014 

o zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/41/EÚ z 3. apríla 2014 

o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/62/EÚ z 15. mája 2014 

o trestnoprávnej ochrane eura a ostatných mien proti falšovaniu, ktorou sa nahrádza 

rámcové rozhodnutie Rady 2000/383/SVV, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 

2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí 

alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES 

a smernica Komisie 2006/70/ES, 
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– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 

2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/847 z 20. mája 

2015 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, a ktorým sa zrušuje 

nariadenie (ES) č. 1781/2006,  

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 513/2014 

zo 16. apríla 2014, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje 

nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej 

činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia a ktorým sa zrušuje 

rozhodnutie Rady 2007/125/SVV, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2219 

z 25. novembra 2015 o Agentúre Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti 

presadzovania práva (CEPOL) a ktorým sa nahrádza a zrušuje rozhodnutie Rady 

2005/681/SVV, 

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/845/SVV zo 6. decembra 2007 o spolupráci 

medzi úradmi pre vyhľadávanie majetku v členských štátoch pri vypátraní 

a identifikácii príjmov z trestnej činnosti alebo iného majetku súvisiaceho s trestnou 

činnosťou, 

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 29. novembra 2012, 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012, pokiaľ ide 

o financovanie európskych politických strán (COM(2012)0712),  

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 

2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi 

na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania 

alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení 

rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 

2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 

údajov), 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/343 z 9. marca 

2016 o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní 

pred súdom v trestnom konaní, 

– so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom 

poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva 

(COM(2012)0363), 

– so zreteľom na návrh nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry 

(COM(2013)0534), 

– so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-105/14 (Taricco a i.), 
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v ktorom Súdny dvor uviedol, že pojem „podvod“, ako sa vymedzuje v článku 1 

Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev, sa vzťahuje aj na 

príjmy pochádzajúce z DPH; 

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej 

únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) (COM(2013)0535), 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 29. apríla 2015 o návrhu nariadenia Rady o zriadení 

Európskej prokuratúry1, 

– so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti terorizmu, 

ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV o boji proti terorizmu, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 

2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva 

(Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 

2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV, 

– so zreteľom na správu Komisie Rade a Európskemu parlamentu z 3. februára 2014 

s názvom Správa EÚ o boji proti korupcii (COM(2014)0038), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 28. apríla 2015 

s názvom Európsky program v oblasti bezpečnosti (COM(2015)0185), 

– so zreteľom na hodnotenie týkajúce sa hrozieb závažnej a organizovanej trestnej 

činnosti (SOCTA) z marca 2013 a posúdenie hrozieb internetovej organizovanej trestnej 

činnosti (IOCTA) z 30. septembra 2015, ktoré vypracoval Europol, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júla 2015 o európskom programe v oblasti 

bezpečnosti2, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2013 o organizovanej trestnej činnosti, 

korupcii a praní špinavých peňazí: odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré sa 

majú vykonať (záverečná správa)3, 

– so zreteľom na štúdie vypracované výskumnou službou Európskeho parlamentu 

o nákladoch v prípade nekonania na úrovni EÚ v oblasti organizovanej trestnej činnosti 

a korupcie, 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

a stanoviská Výboru pre rozvoj a Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0284/2016), 

A. keďže organizovaná trestná činnosť je globálnou hrozbou a ako taká si vyžaduje 

spoločnú a koordinovanú reakciu zo strany EÚ a jej členských štátov; 

                                                 
1 Prijaté texty, P8_TA(2015)0173. 
2 Prijaté texty, P8_TA(2015)0269. 
3 Prijaté texty, P7 TA(2013)0444. 
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B. keďže zatiaľ stále celkom nerozumieme zložitému javu organizovaného zločinu 

a nebezpečenstvu, ktoré predstavuje infiltrácia zločineckých organizácií do sociálnej, 

hospodárskej, podnikateľskej, politickej a inštitucionálnej štruktúry členských štátov; 

C. keďže organizované zločinecké skupiny preukázali tendenciu a veľkú schopnosť 

diverzifikovať svoje činnosti, prispôsobiť sa rôznym geografickým oblastiam, 

hospodárskym a sociálnym podmienkam a využívať ich nedostatky, pričom pôsobia 

súčasne na rôznych trhoch a využívajú rôzne ustanovenia právnych poriadkov 

jednotlivých štátov s cieľom rozvíjať svoje činnosti a maximalizovať zisk; 

D. keďže zločinecké organizácie zmenili svoj spôsob práce a využívajú podporu 

odborníkov, bánk, úradníkov a politikov, ktorí síce nie sú členmi zločineckej 

organizácie, ale podporujú jej činnosť na rôznych úrovniach; 

E. keďže zločinecké organizácie preukázali vysokú mieru prispôsobivosti aj pri využívaní 

nových technológií vo svoj prospech; 

F. keďže nebezpečný charakter schopnosti zastrašovania, ktorú prináša samotné členstvo 

v organizácii, nie je prioritou v porovnaní s bojom proti trestným činom, ktoré sú 

cieľom zločineckých organizácií, a keďže sa tým vytvorilo regulačné a operačné 

vákuum na európskej úrovni, čo uľahčilo nadnárodnú činnosť organizovaných 

zločineckých skupín; 

G. keďže organizovaná trestná činnosť spôsobuje okrem zjavnejšieho nebezpečenstva 

pre verejný poriadok a verejnú bezpečnosť, ktoré predstavujú typické prejavy násilia 

zločineckých organizácií, aj rovnako závažné problémy prenikania do legálnej 

ekonomiky a s tým súvisiaceho korupčného správania voči verejným činiteľom, ktorého 

dôsledkom je infiltrácia inštitúcií a verejnej správy; 

H. keďže nelegálne príjmy z trestných činov spáchaných zločineckými organizáciami sa 

vo veľkej miere legalizujú v oficiálnom európskom hospodárstve; keďže takýto kapitál 

predstavuje po vstupe do legálnej ekonomiky závažnú hrozbu pre slobodu podnikania 

a hospodársku súťaž, lebo ich môže vážne narušiť; 

I. keďže zločinecké skupiny vstupujú do politického a administratívneho života, aby si 

zabezpečili prístup k finančným prostriedkom verejnej správy a ovplyvnili jej činnosť 

s tichým súhlasom politikov, úradníkov a podnikateľského sektora; keďže 

ovplyvňovanie politického a administratívneho aparátu sa prejavuje najmä v oblasti 

verejného obstarávania a zákaziek na verejné práce; verejného financovania, likvidácie 

šrotu a odpadu; priameho zadávania zákaziek na kúpu tovaru akéhokoľvek druhu 

a poskytovania služieb; 

J. keďže hlavným cieľom organizovanej trestnej činnosti je zisk; keďže orgány 

presadzovania práva preto musia mať potrebnú kapacitu na to, aby mohli objasniť 

financovanie organizovanej trestnej činnosti, ktoré je často úzko spojené s korupciou, 

podvodmi, falšovaním a pašeráctvom; 

K. keďže informátori zohrávajú ústrednú úlohu v boji proti korupcii, lebo môžu odhaliť 

prípady podvodu, ktoré by inak zostali utajené; keďže informátorstvo sa považuje 

za jeden z najúčinnejších spôsobov na zastavenie nekalej činnosti a jej predchádzanie, 
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ako aj na jej odhalenie, ak už k nej došlo; 

L. keďže žiadne európske právne predpisy by sa nemali vykladať ako predpisy 

obmedzujúce činnosť informátorov; 

M. keďže organizovaná trestná činnosť, korupcia a pranie špinavých peňazí predstavujú 

vážnu hrozbu pre hospodárstvo EÚ, lebo značne znižujú daňové príjmy členských 

štátov a EÚ ako celku, a tiež hrozbu pre zodpovednosť spojenú s verejnými projektmi 

financovanými EÚ, keďže zločinecké skupiny pôsobia v rôznych sektoroch, z ktorých 

mnohé podliehajú vládnej kontrole; 

N. keďže v roku 2014 bolo oznámených 1 649 pochybení, hlásených ako podvod súvisiaci 

s rozpočtovými prostriedkami EÚ v celkovej výške 538,2 milióna EUR, a to na strane 

výdavkov, ako aj na strane príjmov, ale keďže nie sú k dispozícii žiadne oficiálne údaje 

o percentuálnom podiele podvodov, ktoré možno pripísať organizovanej trestnej 

činnosti; 

 

Úvod 

1. zdôrazňuje podstatu svojho uznesenia z 23. októbra 2013 o organizovanej trestnej 

činnosti, korupcii a praní špinavých peňazí a odporúčania v ňom uvedené; opätovne 

zdôrazňuje najmä svoju výzvu na prijatie európskeho akčného plánu na odstránenie 

organizovanej trestnej činnosti, korupcie a prania špinavých peňazí, ktorý musí mať 

primerané finančné zdroje a kvalifikovaných pracovníkov, aby mohol byť účinný; 

2. víta 18-mesačný program Rady EÚ pre holandské, slovenské a maltské predsedníctvo, 

v ktorom sa komplexný a integrovaný prístup k organizovanej trestnej činnosti uvádza 

ako jedna z priorít; poukazuje na to, že boj proti podvodom, korupcii a praniu špinavých 

peňazí musí byť pre inštitúcie EÚ politickou prioritou, a policajná a justičná spolupráca 

medzi členskými štátmi má preto zásadný význam; 

3. chce sa zamerať na konkrétne oblasti, v ktorých je v súčasných podmienkach nutné 

urýchlene konať; 

 

Zabezpečenie správnej transpozície súčasných pravidiel, monitorovanie ich 

uplatňovania a hodnotenie ich účinnosti 

4. poukazuje na to, že v rámci boja proti organizovanej trestnej činnosti, korupcii a praniu 

špinavých peňazí by mali členské štáty transponovať a uplatňovať existujúce nástroje 

EÚ a medzinárodné nástroje; 

 5. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr dokončila hodnotenie opatrení prijatých na 

transpozíciu týchto nástrojov, informovala Parlament v plnom rozsahu o zisteniach 

a v prípade potreby začala konania vo veci porušenia predpisov; predovšetkým vyzýva 

Komisiu, aby predložila hodnotiacu správu o transpozícii rámcového rozhodnutia Rady 

2008/841/SVV o boji proti organizovanému zločinu a smernice Európskeho parlamentu 
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a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia 

prostredníctvom trestného práva; 

6. žiada členské štáty, aby správne transponovali smernicu Európskeho parlamentu a Rady 

o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach, ktorá je zásadným nástrojom 

na posilnenie policajnej a justičnej spolupráce v Európskej únii; 

7. nabáda členské štáty, aby urýchlene transponovali 4. smernicu o boji proti praniu 

špinavých peňazí; 

8. odporúča, aby sa EÚ stala členom skupiny GRECO; žiada, aby sa EÚ zúčastňovala na 

Partnerstve pre otvorené vládnutie, plnila si svoje oznamovacie povinnosti vyplývajúce 

z Dohovoru OSN proti korupcii, ktorého je zmluvnou stranou, a podporovala technickú 

pomoc poskytovanú úradom OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) v rámci 

uvedeného dohovoru OSN; naliehavo vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila 

Európskemu parlamentu správu o pokroku pri príprave na členstvo EÚ v skupine 

GRECO, v ktorej uvedie aj prehľad právnych problémov a ich možných riešení; 

9. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia ešte neuverejnila svoju 2. správu o boji proti 

korupcii, ktorá mala byť vydaná začiatkom roka 2016; vyzýva Komisiu, aby ju 

predložila čo najskôr; pripomína, že správy o boji proti korupcii by sa nemali 

obmedzovať len na situáciu v členských štátoch, ale mali by obsahovať aj kapitolu 

o inštitúciách Európskej únie; vyzýva preto Komisiu, aby našla vhodný spôsob 

monitorovania korupcie v inštitúciách, orgánoch a agentúrach EÚ; 

10. vyzýva Komisiu, aby zvážila možnosť spojiť rôzne kontrolné mechanizmy na úrovni 

Únie vrátane mechanizmu na zaistenie spolupráce a overovania, správy EÚ o boji proti 

korupcii, a porovnávacieho prehľadu EÚ v oblasti justície do širšieho rámca na 

monitorovanie zásad právneho štátu, ktorý by sa mohol uplatňovať vo všetkých 

členských štátoch, ako aj v inštitúciách, orgánoch a agentúrach EÚ; v tejto súvislosti sa 

domnieva, že inštitúcie Európskej únie by mali byť príkladom a podporovať čo 

najvyššiu úroveň transparentnosti a mali by zabezpečiť existenciu odrádzajúcich 

a účinných sankcií pre osoby, ktoré tieto zásady porušia; vyzýva Komisiu, aby 

regulovala lobizmus a ukladala sankcie v prípade konfliktu záujmov; 

11. pripomína, že účinné predchádzanie organizovanej trestnej činnosti a boj proti nej si 

vyžaduje multidisciplinárny prístup; v tejto súvislosti zdôrazňuje úlohu Európskej siete 

na predchádzanie trestnej činnosti a potrebu finančne podporovať túto sieť; 

12. odporúča, aby Komisia vypracovala štúdiu o vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré 

sú v oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii najpokrokovejšie, 

s cieľom vytvoriť účinnú a modernú európsku legislatívu; vyzýva Komisiu, aby 

vypracovala štúdiu o vyšetrovacích postupoch, ktoré sa používajú v členských štátoch 

v boji proti organizovanej trestnej činnosti, s osobitným dôrazom na používanie 

nástrojov, ako je odpočúvanie telefónov a priestorov, pátracie postupy, dodatočné 

zatknutie, dodatočná konfiškácia, tajné operácie, kontrolované a sledované zásielky;  

13. vyzýva členské štáty, aby väčšmi investovali do podpory kultúry zákonnosti, a to najmä 

vzhľadom na to, že prvá a najúčinnejšia forma prevencie spočíva vo výchove nových 

generácií občanov EÚ predovšetkým prostredníctvom podpory osobitných akcií 
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v školách; 

Priority a operačné štruktúry boja proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii 

14. zastáva názor, že v súčasnom politickom cykle EÚ týkajúcom sa boja proti 

organizovanej trestnej činnosti by sa mal klásť dôraz na boj proti trestným činom, ako je 

príslušnosť k zločineckej organizácii, a nie iba na boj proti zločinom, ktoré tieto 

organizácie chcú spáchať; predovšetkým považuje za potrebné, aby členstvo 

v zločineckej organizácii bolo trestným činom bez ohľadu na samotné spáchanie 

trestného činu; pripomína, že medzi priority tohto politického cyklu by mal patriť aj boj 

proti praniu špinavých peňazí, korupcii a obchodovaniu s ľuďmi v rámci skutočnej 

európskej stratégie boja proti korupcii; 

15. žiada, aby sa stanovili priority, ktoré budú v súlade s európskymi politikami 

predchádzania trestnej činnosti a s hospodárskymi a sociálnymi politikami a politikami 

zamestnanosti a vzdelávania, a aby bol Parlament plne zapojený do tohto procesu; 

16. požaduje vytvorenie špecializovanej jednotky Europolu na boj proti organizovaným 

zločineckým skupinám, ktoré pôsobia súčasne v niekoľkých odvetviach; zastáva názor, 

že členské štáty by mali v súčasnom inštitucionálnom rámci zaviesť bezpečné a účinné 

mechanizmy, ktorými sa zabezpečí koordinácia vyšetrovania organizovanej trestnej 

činnosti a posilnenie vzájomnej dôvery medzi orgánmi presadzovania práva v členských 

štátoch; 

Silnejší právny rámec 

17. vyzýva Komisiu, aby na základe hodnotenia transpozície a vykonávania súčasných 

pravidiel navrhla právne predpisy na preklenutie medzier, ktoré existujú v boji proti 

organizovanej trestnej činnosti a korupcii, a na zlepšenie cezhraničnej justičnej 

spolupráce; vyzýva ju najmä, aby: 

a) preskúmala platné právne predpisy s cieľom zaviesť účinné, primerané 

a odrádzajúce sankcie a aby objasnila spoločné vymedzenia pojmov trestných 

činov vrátane pojmu členstva v zločineckej skupine alebo organizácii, ktorý by sa 

mohol vykladať ako štruktúrovaná skupina, ktorá existuje počas určitého obdobia 

a ktorú tvoria najmenej dve osoby, ktoré spolupracujú s cieľom nezákonne získať, 

priamo alebo nepriamo, akúkoľvek formu finančnej alebo materiálnej výhody, 

čím vážne ohrozuje sociálnu a hospodársku súdržnosť EÚ a jej členských štátov; 

b)  predložila revidovaný legislatívny návrh zameraný na boj proti environmentálnej 

trestnej činnosti s cieľom posilniť trestnoprávnu reakciu na nezákonné spaľovanie 

odpadu a aby sa nezákonné zneškodňovanie „nových znečisťujúcich látok“ stalo 

trestným činom s trestnými sankciami, rovnako ako sa ustanovuje v smernici 

2008/99/ES; 

18. žiada Komisiu, aby stanovila minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných 

činov a sankcií; žiada najmä: 

a) horizontálne uplatňovanie všeobecných pojmov „zamestnanec verejnej správy“, 

trestný čin podvodu a trestný čin korupcie; v tejto súvislosti pripomína, že v rámci 
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rokovaní o smernici o ochrane finančných záujmov sa uvádzajú aj definície týchto 

pojmov, ale len na účely tejto smernice; poznamenáva, že tieto rokovania sú 

v súčasnosti zablokované v Rade, a vyzýva na ich bezodkladné obnovenie; 

b) nový legislatívny návrh týkajúci sa osobitného typu zločineckej skupiny, ktorej 

členovia využívajú schopnosť zastrašovania, ktorú prináša členstvo v takejto 

skupine, a z nej vyplývajúce dôsledky, ktorými sú podriadenie sa a mlčanie, aby 

páchali trestné činy, riadili alebo nejakým spôsobom kontrolovali, či už priamo 

alebo nepriamo, ekonomické činnosti, koncesie, povolenia, verejné zákazky 

a verejné služby, alebo aby dosiahli nelegálne zisky alebo výhody pre seba alebo 

iné osoby; 

c) legislatívny návrh, ktorým by sa zaviedol osobitný európsky program na ochranu 

svedkov a osôb, ktoré spolupracujú v súdnom procese tým, že oznamujú 

zločinecké organizácie a organizácie opísané v písmene b); 

d) legislatívny návrh, v ktorom by sa vymedzili a stanovili spoločné pravidlá 

na ochranu oznamovateľov; žiada, aby sa takýto návrh prijal do konca roku 2017; 

e) ďalšie legislatívne iniciatívy na posilnenie práv podozrivých alebo obvinených 

osôb v trestnom konaní okrem iného vzhľadom na rozhodovanie o vyšetrovacej 

väzbe, aby bolo zabezpečené právo na spravodlivý proces, ako je uznané 

v Európskom dohovore o ľudských právach a v Charte základných práv EÚ; 

f) osobitné právne predpisy na boj proti vývozu rádioaktívneho materiálu 

a nebezpečného odpadu a proti nezákonnému obchodu s faunou a flórou, pretože 

podľa združení a MVO na ochranu životného prostredia zohrávajú obchod s voľne 

žijúcimi druhmi a drevom a obchodovanie s rádioaktívnym materiálom 

a nebezpečným odpadom a ich vývoz do tretích krajín zásadnú úlohu pri 

financovaní organizovanej trestnej činnosti;  

Účinnejšia policajná a justičná spolupráca na úrovni EÚ 

19. konštatuje, že organizovaná trestná činnosť, korupcia a pranie špinavých peňazí sú javy, 

ktoré majú zvyčajne cezhraničný rozmer, ktorý si vyžadujú úzku spoluprácu medzi 

príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, ako aj medzi vnútroštátnymi orgánmi 

a príslušnými agentúrami EÚ; 

20. domnieva sa, že pre prijatie účinných opatrení na boj proti korupcii a organizovanej 

trestnej činnosti má zásadný význam policajná a justičná spolupráca spočívajúca 

vo výmene informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi; 

21. vyzýva Komisiu, aby zaviedla konkrétne opatrenia na zlepšenie európskej spolupráce 

v oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti, korupcii a praniu špinavých peňazí, 

ako aj na zvýšenie informovanosti o negatívnych dôsledkoch týchto javov na ľudské 

životy, spoločnosť a hospodárstvo; 

22. vyjadruje poľutovanie nad tým, že cezhraničnú policajnú a justičnú spoluprácu zaťažujú 

príliš zdĺhavé byrokratické postupy, ktoré narúšajú jej účinnosť a ohrozujú efektívnosť 

boja proti organizovanej trestnej činnosti, korupcii a praniu špinavých peňazí na úrovni 
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EÚ; vyzýva členské štáty, aby sa zasadili o posilnenie, zlepšenie účinnosti 

a zintenzívnenie cezhraničnej policajnej a justičnej spolupráce a výmeny informácií 

medzi nimi aj prostredníctvom Europolu a Eurojustu, zabezpečili riadnu odbornú 

prípravu a technickú podporu aj prostredníctvom agentúry CEPOL a Európskej justičnej 

vzdelávacej siete, podporovali vzájomnú prípustnosť dôkazov medzi členskými štátmi 

a zabezpečili častejšie využívanie spoločných vyšetrovacích tímov; 

23. vyzýva členské štáty, aby systematicky dopĺňali, využívali a vymieňali si všetky 

potrebné a relevantné informácie o osobách odsúdených za trestné činy spojené 

s organizovanou trestnou činnosťou v existujúcich európskych databázach a aby 

nabádali agentúry EÚ Europol a Eurojust k uľahčeniu tejto výmeny informácií; v tejto 

súvislosti vyzýva na zlepšenie fungovania infraštruktúry, aby sa zaručila bezpečná 

komunikácia a efektívne využívanie všetkých existujúcich nástrojov Europolu, pričom 

sa musia v plnom rozsahu dodržiavať právne predpisy o ochrane údajov; 

24. zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné vytvoriť účinnejší systém komunikácie a výmeny 

informácií medzi justičnými orgánmi v rámci EÚ, ktorý v prípade potreby nahradí 

tradičné nástroje vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach; žiada Komisiu, aby 

posúdila potrebu legislatívnych opatrení v tejto oblasti a vytvorila riadny systém EÚ na 

výmenu informácií medzi justičnými orgánmi EÚ; 

25. vyzýva členské štáty, aby si systematicky vymieňali všetky potrebné a relevantné údaje 

z osobných záznamov o cestujúcich (PNR) týkajúce sa osôb spájaných s organizovanou 

trestnou činnosťou; 

Zhabanie majetku zločineckých organizácií a jeho využitie na sociálne účely 

26. domnieva sa, že zavedenie jednotného postupu na zhabanie majetku zločineckých 

organizácií v celej EÚ by bolo opatrením s odrádzajúcim účinkom na zločincov; vyzýva 

členské štáty, aby urýchlene transponovali smernicu 2014/42/EÚ o konfiškácii majetku 

z trestnej činnosti; žiada Komisiu, aby čo najskôr predložila legislatívny návrh, ktorým 

sa zaistí vzájomné uznávanie príkazov na zaistenie a konfiškáciu majetku v súvislosti 

vnútroštátnymi opatreniami na ochranu majetku; 

27. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili opatrenia EÚ týkajúce sa: 

a) vyhľadávania, zaistenia a konfiškácie príjmov z trestnej činnosti, okrem iného 

prostredníctvom kriminalizácie prevodu vlastníctva kapitálu alebo majetku 

s cieľom vyhnúť sa zaisteniu alebo konfiškácii a akceptovania vlastníctva alebo 

dostupnosti tohto kapitálu, alebo umožnením konfiškácie pred vynesením 

konečného obviňujúceho rozsudku; 

b) podpory správy zaisteného a skonfiškovaného majetku a jeho využitia na sociálne 

účely a na odškodnenie rodín obetí a podnikov postihnutých úžerou a vydieraním; 

c) rozvoja administratívnej, policajnej a justičnej spolupráce s cieľom vyhľadať, 

zhabať a skonfiškovať majetok pochádzajúci z trestnej činnosti v celej Únii 

a zlepšenia fungovania vnútroštátnych úradov pre vyhľadávanie majetku, ktorým 

by sa mali poskytnúť primerané zdroje; 
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28. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili spoluprácu a výmenu najlepších 

postupov v tejto oblasti v rámci existujúcich platforiem určených na stretnutia, ako je 

napríklad Poradný výbor na koordináciu prevencie sprenevery (COCOLAF) a iné; 

Predchádzanie prenikaniu organizovanej trestnej činnosti a korupcie do legálneho 

hospodárstva 

29. poukazuje na to, že korupcia, najmä korupcia súvisiaca so zadávaním verejných 

zákaziek a s verejno-súkromnými partnerstvami, uľahčuje prenikanie organizovaného 

zločinu do legálneho hospodárstva; 

30. vyzýva na zavedenie komplexného systému elektronického verejného obstarávania 

v celej EÚ s cieľom znížiť riziko korupcie pri verejnom obstarávaní; 

31. vyzýva členské štáty a európske inštitúcie, aby zaviedli nástroje na monitorovanie 

verejného obstarávania, vypracovali čierny zoznam všetkých podnikov, pri ktorých sa 

preukázalo prepojenie s organizovanou trestnou činnosťou a/alebo účasť na korupčných 

praktikách, a zabránili im vstupovať do hospodárskych vzťahov s verejným orgánom 

a využívať finančné prostriedky EÚ; vyzýva členské štáty, aby na vnútroštátnej úrovni 

vytvorili špecializované štruktúry na odhaľovanie zločineckých skupín a vylúčenie 

hospodárskych subjektov, ktoré sa dopúšťajú korupčných praktík alebo prania 

špinavých peňazí, z verejných súťaží; zdôrazňuje, že zaradenie na čiernu listinu môže 

predstavovať účinný spôsob, ako odradiť spoločnosti od korupčného správania 

a podnietiť ich k tomu, aby zlepšili a posilnili svoje vnútorné postupy v oblasti integrity; 

vyzýva členské štáty, aby zaviedli systém na osvedčovanie toho, že spoločnosti nie sú 

prepojené s organizovaným zločinom, a žiada, aby sa umožnila automatická výmena 

príslušných informácií na úrovni EÚ; 

32. pripomína, že dvadsaťjeden členských štátov stále netransponovalo súbor smerníc 

o verejnom obstarávaní; domnieva sa, že pravidlá verejného obstarávania majú zásadný 

význam, aby sa podarilo vniesť transparentnosť a zodpovednosť do jednej z oblastí, 

v ktorých najviac hrozí výskyt korupcie; 

33. pripomína, že vo všetkých členských štátoch treba zabezpečiť transparentné účtovné 

pravidlá, ktoré možno preskúmať, a to nielen na úrovni ústrednej vlády, ale aj na 

regionálnej a miestnej úrovni; 

34. vyjadruje znepokojenie nad často sa vyskytujúcou praxou zločineckých spoločností 

zapojených do prania špinavých peňazí, ktoré predkladajú vo verejných súťažiach 

o veľké projekty ponuky pod úrovňou nákladov; vyzýva Komisiu, aby vykonávala 

posudzovanie návrhov dodávateľských spoločností, ktoré získali zákazky, aj 

subdodávok z ekonomického hľadiska; 

35. poukazuje na to, že pranie špinavých peňazí prostredníctvom komplexných 

podnikových štruktúr a ich zahrnutia do legálnej hospodárskej činnosti môže byť 

hrozbou pre verejný poriadok štátu; vyzýva členské štáty, aby zaviedli opatrenia, ktoré 

by nepredstavovali neprimeranú záťaž pre malé a stredné podniky, ale umožnili by 

zvýšenie transparentnosti finančných transakcií a zlepšenie vysledovateľnosti 

finančných transakcií až k fyzickým osobám s cieľom vystopovať financovanie trestnej 

činnosti a terorizmu (zásada sledovania toku peňazí); vyzýva členské štáty, aby prijali 
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opatrenia na sťaženie vytvárania zložitých a hutných štruktúr prepojených spoločností, 

ktoré sú obvykle netransparentné, a preto môžu byť zneužité na financovanie trestnej 

činnosti alebo teroristickej činností a iných závažných trestných činov; 

36. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pred zadaním akejkoľvek zákazky 

žiadali od dodávateľov odhalenie celej firemnej štruktúry a skutočných vlastníkov, aby 

sa zabránilo podpore spoločností zapojených do agresívneho daňového plánovania, 

daňových podvodov, daňových únikov a korupcie; 

37. konštatuje, že nákup nehnuteľností v členských štátoch EÚ je jedným zo spôsobov 

prania príjmov z trestnej činnosti, pričom zločinci skrývajú svoje konečné skutočné 

vlastníctvo prostredníctvom fiktívnych zahraničných spoločností; naliehavo vyzýva 

členské štáty, aby zabezpečili, aby sa na akúkoľvek zahraničnú spoločnosť, ktorá má 

v úmysle získať vlastnícky titul na ich území, vzťahovali rovnaké normy 

transparentnosti ako v prípade spoločností so sídlom v ich jurisdikcii; 

38. pripomína, že finančná kríza vystavila európske vlády ďalšiemu tlaku; vzhľadom na 

súčasné hospodárske problémy vyzýva na väčšie záruky integrity a transparentnosti 

verejných výdavkov; 

39. naliehavo vyzýva členské štáty, aby podnikli kroky, ktorými sa zaručí transparentnosť 

rozhodnutí týkajúcich sa udeľovania licencií a stavebných povolení na regionálnej 

a miestnej úrovni; 

40. poznamenáva, že členské štáty a Komisia majú v súlade s článkom 325 ZFEÚ zákonnú 

povinnosť bojovať proti podvodom, a víta začlenenie ustanovení o boji proti podvodom 

do legislatívnych návrhov s finančným dosahom; 

41. vyjadruje znepokojenie nad nárastom počtu podvodov týkajúcich sa DPH, najmä 

tzv. „kolotočových podvodov“; vyzýva všetky členské štáty, aby sa zapájali do všetkých 

oblastí činnosti siete Eurofisc a uľahčili tak výmenu informácií s cieľom bojovať proti 

týmto druhom podvodov; 

42. vyzýva členské štáty, aby prijali osobitné právne predpisy a vhodné opatrenia na 

prevenciu a obmedzenie činnosti odborníkov, bánk, štátnych úradníkov a politikov, 

ktorí síce nie sú členmi zločineckých organizácií, ale podporujú ich na rôznych 

úrovniach; v tejto súvislosti: 

a) odporúča, aby členské štáty a európske inštitúcie presadzovali striedanie 

úradníkov s cieľom zabrániť korupcii a prenikaniu organizovaného zločinu; 

b) žiada, aby sa zaviedli povinné pravidlá stanovujúce, že osoby, ktoré boli odsúdené 

alebo sa zúčastnili organizovanej trestnej činnosti, prania špinavých peňazí, 

korupcie alebo iných závažných trestných činov, prečinov voči verejnej správe, 

trestného činu spolčovania alebo korupcie, by nemali byť oprávnené kandidovať 

na miesta vo verejnej správe vrátane inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ, ani byť na 

týchto miestach zamestnané;  

c) žiada trestné sankcie pre vedúcich pracovníkov a banky zapojené do prípadov 

preukázaného prania veľkého množstva špinavých peňazí; vyzýva Komisiu, aby 
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predložila návrh, ktorým by sa zabezpečila úplná transparentnosť bankových 

tokov, a to nielen pokiaľ ide o fyzické osoby, ale aj právnické osoby 

a správcovské fondy (trusty); 

43. považuje za potrebné, aby na európskej úrovni existovali pravidlá, ktorými by sa 

zabezpečilo overenie všetkých finančných zdrojov politických strán a dohľad nad nimi 

s cieľom zaručiť ich zákonnosť; 

44. považuje za nevyhnutné posilniť právne predpisy zamerané na zabezpečenie väčšej 

transparentnosti a vysledovateľnosti finančných tokov, najmä pokiaľ ide o správu 

fondov EÚ, a to aj formou predbežného preskúmania a záverečného auditu s cieľom 

preveriť, či boli finančné prostriedky použité riadne; vyzýva členské štáty, aby 

predložili národné vyhlásenia o svojich kontrolných systémoch; vyzýva Komisiu, aby: 

a)  upravila platby v prípade nezrovnalostí pri využívaní finančných prostriedkov EÚ 

členskými štátmi;  

b) dočasne zakázala prístup k finančným prostriedkom EÚ tým inštitúciám 

a spoločnostiam, pri ktorých sa preukázalo zneužitie prostriedkov EÚ; 

c) pozorne monitorovala využívanie finančných prostriedkov EÚ a pravidelne o ňom 

podávala správy Európskemu parlamentu; 

45. zastáva názor, že Komisia by do postupov verejného obstarávania na realizáciu 

projektov financovaných EÚ mala zaviesť najvyšší stupeň integrity; pripomína, že 

monitorovanie výsledkov projektov v spolupráci s organizáciami občianskej spoločnosti 

a vyvodzovanie zodpovednosti voči miestnym orgánom je nevyhnutné na to, aby sa 

dalo zistiť, či sa finančné prostriedky EÚ vynakladajú správne a či sa predchádza 

korupcii; 

46. pripomína, že transparentnosť je najúčinnejším nástrojom v boji proti zneužívaniu 

a podvodom; žiada Komisiu, aby v tejto súvislosti zlepšila právne predpisy a stanovila 

povinnosť uverejňovať údaje o všetkých príjemcoch finančných prostriedkov EÚ 

vrátane údajov o subdodávkach; 

47. vyzýva Komisiu, aby prijala legislatívne opatrenia na zjednodušenie byrokratických 

administratívnych postupov, čím prispeje k zvýšeniu transparentnosti a k boju proti 

korupcii; 

48. žiada Európsku komisiu, aby monitorovala a informovala Parlament o percentuálnom 

podiele využívania priameho zadávania verejných zákaziek v členských štátoch, ako aj 

o právnych okolnostiach, za ktorých ich vnútroštátne orgány najviac využívajú; 

49. odporúča, aby sa členské štáty usilovali o zabezpečenie efektívnych mechanizmov 

transparentnosti a monitorovania využívania prostriedkov EÚ a zodpovednosti pri ich 

využívaní; keďže pozitívny vplyv finančných prostriedkov EÚ závisí od procesov na 

zabezpečenie transparentnosti a účinnej kontroly a zodpovednosti uplatňovaných 

na vnútroštátnej úrovni aj úrovni EÚ, je potrebné nájsť spôsob, ako monitorovať 

a vyhodnocovať procesy priebežne, a nie len ex-post; je presvedčený, že v tejto 

súvislosti by sa mala posilniť úloha Dvora audítorov; 
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50. je presvedčený, že by sa mali stanoviť kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele, ktoré by 

mali byť porovnateľné, aby bolo možné zistiť vplyv finančných prostriedkov EÚ 

a posúdiť, či sa týmito prostriedkami dosiahli stanovené ciele, a že by sa mali 

systematicky zbierať a uverejňovať kvantifikované údaje; 

Európska prokuratúra 

51. domnieva sa, že Európska prokuratúra by mala byť ústredným prvkom boja proti 

korupcii v Európskej únii; opakuje svoju výzvu, aby sa čo najskôr a za účasti čo 

najväčšieho počtu členských štátov vytvorila Európska prokuratúra, ktorá bude 

efektívna a nezávislá od národných vlád a inštitúcií EÚ a chránená pred politickým 

vplyvom a tlakom; 

52. opakuje, že je dôležité jasne vymedziť povinnosti a právomoci vnútroštátnych 

prokurátorov a budúcej Európskej prokuratúry, ako aj Eurojustu a úradu OLAF, aby sa 

zabránilo konfliktu kompetencií; vyzýva na pridelenie primeraných finančných 

a ľudských zdrojov budúcej Európskej prokuratúre v súlade s jej úlohami; domnieva sa, 

že Európska prokuratúra by mala mať právomoc stíhať všetky trestné činy 

poškodzujúce finančné záujmy EÚ vrátane podvodov v oblasti DPH; v tejto súvislosti 

vyzýva členské štáty, aby sa riadili rozsudkom Súdneho dvora vo veci Taricco (C-

105/14) a čo najskôr odblokovali rokovania v Rade o smernici o ochrane finančných 

záujmov EÚ; 

53. vyjadruje poľutovanie nad tým, že prebiehajúce rokovania v Rade narúšajú samotnú 

podstatu nezávislého a účinného fungovania Európskej prokuratúry;  

54. vyzýva Komisiu, aby posúdila potrebu revízie mandátu budúcej Európskej prokuratúry, 

aby po zriadení mala právomoci na boj proti organizovanej trestnej činnosti; 

Osobitné oblasti činnosti 

Falšovanie 

55. odsudzuje čoraz rozšírenejšie falšovanie tovaru, liekov a agropotravinárskych výrobkov 

v EÚ, do ktorého sú zapojené distribučné siete riadené nadnárodnou organizovanou 

trestnou činnosťou; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podnikli všetky potrebné kroky 

na predchádzanie a boj proti falšovaniu tovaru, liekov a agropotravinárskych výrobkov; 

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby systematicky zbierali údaje o prípadoch podvodov 

a falšovania s cieľom získať informácie o ich rozsahu a výskyte a aby si vymieňali 

najlepšie postupy na identifikáciu týchto javov a boj proti nim; 

56. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvážili využitie iných metód, ktoré sú zamerané na 

predchádzanie potravinovým podvodom a odrádzanie od nich, ako je označovanie 

vinníkov v európskom registri prevádzkovateľov usvedčených z potravinového 

podvodu a falšovania liekov; 

57. vyzýva na rozšírenie existujúcich systémov vysledovateľnosti a na systematické 

vykonávanie vysledovateľnosti na všetkých stupňoch stanovené v základnom nariadení 

(ES) č. 178/2002, ktoré sa týka potravín a krmív, zvierat určených na výrobu potravín 

a všetkých látok určených na tento účel alebo pri ktorých možno očakávať, že sa 
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použijú pri výrobe potravín alebo krmív; 

Nedovolené obchodovanie s drogami 

58. poukazuje na to, že obchodovanie s drogami je veľkou obchodnou príležitosťou 

zločineckých skupín, ktorú je potrebné potláčať prostredníctvom presadzovania práva 

a prevencie; vyzýva členské štáty a príslušné inštitúcie, aby bojovali proti prepojeniu 

medzi obchodovaním s drogami a inou trestnou činnosťou a proti vplyvu tohto spojenia 

na legálnu ekonomiku a obchod, ako sa uvádza v správe Europolu a EMCDDA o trhu 

s drogami v roku 2016; 

59. pripomína Komisii, že má vypracovať správu o pokroku dosiahnutom pri realizácii 

akčného plánu EÚ na boj proti drogám na roky 2013 – 2016; vyzýva Komisiu, aby na 

základe toho navrhla nový akčný plán na obdobie 2017 – 2020; 

60. konštatuje, že vyhodnotenie nových politík v oblasti mäkkých drog je prioritou, 

a domnieva sa, že stratégie dekriminalizácie/legalizácie by sa mali považovať za účinný 

prostriedok boja proti zločineckým organizáciám; žiada, aby EÚ zaviedla túto 

problematiku do svojich vnútorných aj vonkajších politík tým, že zapojí všetky 

relevantné európske a medzinárodné agentúry a inštitúcie zo všetkých dotknutých krajín 

do politickej diskusie; 

Hazardné hry a ovplyvňovanie výsledkov zápasov 

61. pripomína, že zločinecké organizácie často využívajú legálne a nelegálne hazardné hry 

a ovplyvňovanie výsledkov zápasov na pranie špinavých peňazí; odsudzuje zločinecké 

záujmy, ktoré sú zamerané na tieto javy, a naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby zachovali alebo zaviedli právne predpisy na ich potláčanie a prevenciu tým, že 

manipulovanie športových podujatí bude kvalifikované ako trestný čin; vyzýva členské 

štáty, aby transparentne a účinne spolupracovali so športovými organizáciami a aby 

posilnili komunikáciu a spoluprácu s Eurojustom a Europolom s cieľom bojovať proti 

týmto javom; 

Daňové raje 

62. poukazuje na to, že EÚ každoročne prichádza o 1 bilión eur v dôsledku daňových 

únikov a vyhýbania sa daňovým povinnostiam; zdôrazňuje, že osobitnú pozornosť treba 

venovať daňovým rajom a krajinám, ktoré majú netransparentné a poškodzujúce sadzby 

dane, čo predstavuje veľký problém ovplyvňujúci každého jedného európskeho občana; 

63. víta medzinárodnú dohodu v rámci G20 spočívajúcu v uplatňovaní nového globálneho 

štandardu pre väčšiu daňovú transparentnosť, a to v súlade s vysokým štandardom, 

ktorý už EÚ uplatňuje; žiada jej urýchlené zavedenie a účinné monitorovanie daňových 

podvodov a únikov na medzinárodnej úrovni; víta skutočnosť, že Komisia podpísala 

vo februári 2016 dohody zahŕňajúce výmenu daňových informácií s krajinami ako 

Andorra a Monako a už v roku 2015 podpísala dohody so Švajčiarskom, 

s Lichtenštajnskom a so San Marínom; 

64. pripomína zodpovednosť EÚ bojovať proti daňovým predpisom, ktoré uľahčujú daňové 

úniky nadnárodných korporácií a jednotlivcov, a pomáhať tretím krajinám pri repatriácii 
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nezákonných finančných prostriedkov a pri stíhaní páchateľov; zdôrazňuje, že EÚ musí 

ako prioritu na všetkých relevantných medzinárodných fórach podporovať boj proti 

daňovým rajom, bankovému tajomstvu a praniu špinavých peňazí, zrušenie nadmerného 

služobného tajomstva, zostavovanie verejných správ nadnárodnými spoločnosťami 

podľa jednotlivých krajín a verejné registre skutočných vlastníkov spoločností; 

pripomína, že daňové raje sú ideálnym miestom na získavanie a pranie príjmov 

z trestnej činnosti a preto trvá na potrebe koordinovaného prístupu na úrovni EÚ; 

65. vyzýva Komisiu, aby zvýšila povedomie o závažnom dosahu umožnenia korupcie, aby 

zvážila možnosť vypracovania komplexného plánu na odradenie od prevodov aktív do 

krajín mimo EÚ, ktoré slúžia ako anonymná ochrana skorumpovaných jednotlivcov, 

a aby prehodnotila svoje hospodárske a diplomatické vzťahy s týmito krajinami; 

Trestné činy proti životnému prostrediu 

66. vyjadruje znepokojenie nad nárastom nezákonnej činnosti súvisiacej so životným 

prostredím, ktorá je spojená s organizovanou, mafiánskou trestnou činnosťou alebo je 

jej výsledkom, ako je napríklad nezákonné obchodovanie s odpadom a zneškodňovanie 

odpadu vrátane toxického odpadu a ničenie prírodného dedičstva; pripomína svoje 

odporúčanie, aby sa vypracoval spoločný akčný plán s cieľom zabrániť týmto formám 

trestnej činnosti a bojovať proti nim; poukazuje na to, že treba posilniť existujúce 

predpisy v oblasti ochrany prírody a životného prostredia, a to aj vykonávaním kontrol 

dodávateľských a subdodávateľských spoločností, ktoré získali zákazky vo veľkých 

infraštruktúrnych projektoch financovaných z rozpočtu EÚ; 

67. vyzýva Komisiu, aby monitorovala a hodnotila vykonávanie smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia 

prostredníctvom trestného práva s cieľom zabezpečiť, že členské štáty budú trestať 

účinnými, primeranými a odrádzajúcimi trestnými sankciami akékoľvek nezákonné 

správanie, ktoré má negatívny vplyv na ľudské zdravie alebo životné prostredie; vyzýva 

sieť EÚ na vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov v oblasti životného 

prostredia (IMPEL), aby periodicky informovala Parlament o opatreniach členských 

štátov pri vykonávaní smernice 2008/99/ES; 

68. pripomína, že pri organizovanej trestnej činnosti sa využívajú stavebné firmy 

špecializované na zemné práce na pranie špinavých peňazí a nelegálne ukladanie 

toxických látok, ktoré spôsobujú znečistenie životného prostredia; žiada Komisiu, aby 

zabránila takýmto praktikám tým, že bude v rámci boja proti trestnej činnosti 

vykonávať kontroly dodávateľských a subdodávateľských spoločností, ktoré získali 

zákazky vo veľkých infraštruktúrnych projektoch financovaných z rozpočtu EÚ; 

Počítačová kriminalita 

69. pripomína, že počítačová kriminalita sa používa ako prostriedok na pranie špinavých 

peňazí a falšovanie; poukazuje na to, že počítačová kriminalita predstavuje dôležitý 

zdroj príjmov pre mnohé zločinecké organizácie a že treba posilniť právne predpisy 

Únie a spoluprácu medzi členskými štátmi a s agentúrami Únie v tejto oblasti; 

so znepokojením konštatuje, že zneužívaním internetu na nelegálne ciele, ako je 

podpora obchodovania s drogami a ľuďmi, sa zločineckým organizáciám podarilo 

zvýšiť objem ich nedovoleného obchodovania; 
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Organizovaná trestná činnosť a terorizmus 

70. pripomína, že rastúce zbližovanie a spojitosť medzi organizovanou trestnou činnosťou 

a terorizmom a väzby medzi zločineckými a teroristickými organizáciami predstavujú 

zvýšenú hrozbu pre Úniu; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že financovanie 

a podpora terorizmu prostredníctvom organizovanej trestnej činnosti budú 

postihnuteľné a že orgány členských štátov činné v trestnom konaní budú viac 

zohľadňovať vzájomné prepojenia organizovanej trestnej činnosti a teroristických 

činností a financovania terorizmu; 

71. zdôrazňuje, že nezákonné obchodovanie so strelnými zbraňami, ropou, drogami a voľne 

žijúcimi druhmi, ako aj pašovanie migrantov, cigariet a falšovaného tovaru, falzifikátov 

umeleckých diel a iných predmetov kultúrnej hodnoty v rámci sietí organizovanej 

trestnej činnosti sa pre teroristické skupiny stalo veľmi lukratívnym spôsobom, ako 

získať finančné prostriedky; berie na vedomie, že Komisia predložila akčný plán na boj 

proti nelegálnemu pašovaniu a používaniu strelných zbraní a výbušnín; zdôrazňuje, že 

ho treba bezodkladne zrealizovať; vyzýva členské štáty, aby prijali potrebné opatrenia, 

ktoré nebudú vytvárať neprimeranú administratívnu záťaž pre hospodárske subjekty, ale 

ktorými sa zabezpečí, že teroristické skupiny a zločinecké siete nebudú môcť profitovať 

z obchodovania s tovarom;  

72. poukazuje na to, že účasť na trestnej činnosti môže súvisieť s teroristickými trestnými 

činmi; pripomína, že podľa Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) 

obchodovanie s drogami, nezákonné obchodovanie so strelnými zbraňami, nadnárodný 

organizovaný zločin a pranie špinavých peňazí sa stali neoddeliteľnou súčasťou 

terorizmu; domnieva sa, že ak má byť boj proti terorizmu účinný, treba posilniť právne 

predpisy EÚ týkajúce sa boja proti organizovanej trestnej činnosti a prania špinavých 

peňazí, a to aj vzhľadom na existujúce väzby medzi teroristickými a organizovanými 

zločineckými skupinami, ktoré sú založené na obojstrannom prospechu; 

Organizovaná trestná činnosť, obchodovanie s ľuďmi a pašovanie ľudí 

73. je znepokojený rastúcou profesionalizáciou prevádzačstva a s tým súvisiacim nárastom 

ziskov sietí prevádzačov a obchodníkov s ľuďmi v dôsledku pokračujúceho prúdenia 

utečencov do Európy; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby za zasadili za zlepšenie 

medzinárodnej spolupráce v boji proti prevádzačstvu s cieľom zabrániť prevádzaniu 

ľudí a minimalizovať vplyv sietí prevádzačov; 

74. pripomína, že v súvislosti s obchodovaním s ľuďmi Európska únia vytvorila osobitný 

právny a politický rámec, ktorý má zabezpečiť optimalizáciu spolupráce a prioritizáciu 

tejto oblasti v orgánoch a agentúrach, ako sú Europol a Eurojust; víta závery prvej 

správy o pokroku dosiahnutom v boji proti obchodovaniu s ľuďmi; vyzýva Komisiu, 

aby na základe toho čo najskôr vypracovala stratégiu na obdobie po roku 2016; 

 75. odsudzuje spôsob, akým sa organizovanej trestnej činnosti podarilo preniknúť do 

subjektov zodpovedných za riadenie finančných prostriedkov určených na prijímanie 

migrantov, a požaduje prijatie konkrétnych opatrení na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, 

ktoré riadia komplexné siete zločineckých skupín pôsobiace v krajinách pôvodu 

a tranzitu a v cieľových krajinách obetí; 
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76. zdôrazňuje naliehavú potrebu riešiť závažné pracovné vykorisťovanie migrujúcich 

pracovníkov v Únii; uznáva, že medzi hlavné príčiny obchodovania s ľuďmi patrí 

absencia zákonných migračných kanálov a prekážky v prístupe k spravodlivosti; 

konštatuje tiež, že smernica o sankciách pre zamestnávateľov obsahuje dôležité 

ustanovenia týkajúce sa problematiky pracovného vykorisťovania štátnych príslušníkov 

tretích krajín, ktorí sa nelegálne zdržiavajú na území Únie, ale že takéto ustanovenia si 

vyžadujú existenciu spravodlivých, účinných a dostupných mechanizmov podávania 

sťažností na vnútroštátnej úrovni, pričom takéto vykonávanie zostáva na minimálnej 

úrovni; 

Vonkajší rozmer 

77. vyzýva EÚ, aby ďalej podporovala konsolidáciu verejnej správy a prijatie primeraných 

protikorupčných legislatívnych rámcov vo všetkých krajinách, najmä v krajinách po 

skončení konfliktu a transformujúcich sa krajinách so slabými štátnymi inštitúciami; 

trvá na tom, že treba posilniť regionálne a špecializované policajné a justičné siete 

v rozvojových krajinách, a to vždy v rámci kritérií, ktoré zaručujú primerané normy 

ochrany údajov a súkromia, a podeliť sa o najlepšie postupy a know-how Europolu, 

Eurojustu a Európskej justičnej siete; zdôrazňuje, že treba zlepšovať reguláciu 

a presadzovanie práva a podporovať ochranu oznamovateľov korupcie s cieľom 

vyvodiť voči páchateľom zodpovednosť za ich trestné činy a že by sa mal vytvoriť 

riadny systém ochrany oznamovateľov v EÚ aj mimo nej; predovšetkým zdôrazňuje, že 

v prípade občanov krajín prijímajúcich pomoc EÚ, ktorí upozorňujú na nezrovnalosti 

v programoch pomoci financovaných EÚ, je potrebný mechanizmus priameho 

podávania správ; 

78. so znepokojením konštatuje, že najvýznamnejšie medzinárodné dohovory a iniciatívy 

zamerané na boj proti korupcii a nezákonným finančným tokom neprinášajú vo fáze 

vykonávania konkrétne výsledky; pripomína, že vytvorenie protikorupčnej stratégie 

v rámci zahraničnej politiky má zásadný význam z hľadiska účinného boja 

proti korupcii a finančným trestným činom; vyzýva EÚ, aby ako prioritu vo vonkajších 

politikách presadzovala správnu transpozíciu a vykonávanie Dohovoru Organizácie 

Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu a všetkých ostatných 

relevantných medzinárodných nástrojov, ktorých cieľom je boj proti korupcii a praniu 

špinavých peňazí; 

79. vyzýva Komisiu, aby neustálym monitorovaním zabezpečila, že pomoc EÚ nebude 

priamo ani nepriamo prispievať ku korupcii; zastáva názor, že pomoc by sa mala viac 

zosúladiť s absorpčnou kapacitou hostiteľskej krajiny a jej celkovými rozvojovými 

potrebami, aby sa zabránilo masívnemu plytvaniu prostriedkami pomoci a korupcii 

v súvislosti s nimi; vyzýva EÚ, aby priamo bojovala proti korupcii prostredníctvom 

programovania a dokumentov o stratégii krajiny a rozpočtovú podporu prepojila 

s jasnými cieľmi v oblasti boja proti korupcii; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu 

vytvoriť spoľahlivé mechanizmy na monitorovanie vykonávania programov; vyzýva 

Komisiu na vypracovanie pevnej, celostnej a komplexnej stratégie riadenia rizika 

korupcie v rozvojových krajinách s cieľom zabrániť tomu, aby rozvojová pomoc 

prispievala ku korupcii, a na úplné vykonávanie stratégie boja proti podvodom vydanej 

v roku 2013, najmä pri realizovaní pomoci EÚ vo všetkých jej podobách vrátane ERF 

a trustových fondov a pri delegovaní rozvojových projektov tretím stranám; so 
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znepokojením poznamenáva, že prístup EÚ ku korupcii v krajinách AKT poskytuje 

málo strategických usmernení k posilňovaniu systémov krajín v oblasti prevencie 

a kontroly; nazdáva sa, že je potrebná lepšia koordinácia medzi Európskou službou 

pre vonkajšiu činnosť a Generálnym riaditeľstvom Komisie pre medzinárodnú 

spoluprácu a rozvoj, pokiaľ ide o ich prístup k účinnému obmedzeniu korupcie 

v rozvojových krajinách; 

80. pripomína dôležitosť súladu medzi vnútornými a vonkajšími politikami EÚ a poukazuje 

na potrebu začleniť boj proti organizovanej trestnej činnosti do stratégií rozvoja 

a bezpečnosti ako prostriedok na obnovu stability v rozvojových krajinách; 

81. zdôrazňuje, že riešením v boji proti trestnej činnosti, ktorá zapríčiňuje hlad a chudobu, 

je rešpektovanie práva ľudí a vlád rozhodovať o ich vlastných hospodárskych, 

potravinových a poľnohospodárskych systémoch; naliehavo vyzýva medzinárodné 

spoločenstvo, aby aktívne bojovalo proti finančným špekuláciám s potravinami, ako je 

nakupovanie za nízke ceny v rozsiahlych poľnohospodárskych oblastiach a zaberanie 

pôdy veľkými nadnárodnými poľnohospodárskymi spoločnosťami, zohľadňujúc ich 

nepriaznivý vplyv na malých výrobcov; 

82. vyzýva rozvojové krajiny, aby v rámci svojej protikorupčnej agendy posilnili 

transparentnosť a zodpovednosť v zmluvách o zdrojoch, vo finančnom výkazníctve a 

v auditoch spoločností a pri výbere a prideľovaní príjmov; 

83. vyzýva EÚ, aby zdokonalila svoju podporu zameranú na pomoc krajinám bohatým 

na zdroje pri vykonávaní zásad iniciatívy pre transparentnosť v ťažobnom priemysle 

(EITI) týkajúcich sa väčšej transparentnosti a zodpovednosti v ropnom, plynárenskom 

a ťažobnom priemysle; dôrazne podporuje vytvorenie účinného právneho rámca 

na podporu správneho uplatňovania EITI spoločnosťami zapojenými do dodávateľských 

reťazcov v ropnom, plynárenskom a ťažobnom priemysle. 

84. poveruje Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby podnikol 

kroky v nadväznosti na odporúčania uvedené v uzneseniach o boji proti korupcii; žiada 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby vzhľadom na uvedené 

odporúčania do dvoch rokov posúdil legislatívne opatrenia, ktoré prijala Komisia v tejto 

oblasti; 

85. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii. 
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25.4.2016 

STANOVISKO VÝBORU PRE ROZVOJ 

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

k boju proti korupcii a nadviazaniu na uznesenie výboru CRIM 

(2015/2110(INI)) 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Ignazio Corrao 

NÁVRHY 

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby 

ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. konštatuje, že organizovaná trestná činnosť má nadnárodný rozmer a zahŕňa rozmanitú 

škálu trestnej činnosti vrátane obchodovania s drogami, prevádzania migrantov, prania 

špinavých peňazí a obchodovania s falšovaným tovarom, strelnými zbraňami, voľne 

žijúcimi zvieratami a kultúrnym majetkom; vyjadruje hlboké poľutovanie 

nad skutočnosťou, že korupcia a pranie špinavých peňazí tvoria 5 % celosvetového 

ročného HDP a že v rozvojových krajinách finančné prostriedky stratené v dôsledku 

nezákonných finančných tokov vrátane korupcie predstavujú podľa odhadov 10-násobok 

sumy oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej týmto krajinám; vyzýva EÚ, aby pomohla 

rozvojovým alebo chudobným krajinám pri uprednostňovaní opatrení proti korupcii 

a organizovanej trestnej činnosti a pri vytvorení pevných miestnych a vnútroštátnych 

systémov a inštitúcií s cieľom riešiť korupciu v ich rozvojových programoch, t. j. 

vytvorením nezávislých a príslušných regulačných systémov a systémov presadzovania 

práva a daňových úradov, ale tiež s cieľom podporovať MVO, nezávislé médiá 

a parlamenty; zdôrazňuje potrebu komplexného rámca vyžadujúceho si aktívnu účasť 

medzinárodných a regionálnych organizácií, štátnych aktérov, súkromného sektora 

a občianskej spoločnosti na základe transparentnosti a vzájomnej zodpovednosti; 

2. pripomína, že v programe trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 sa uznáva potreba 

boja proti korupcii vo všetkých jej podobách a štáty sa vyzývajú, aby odstránili nelegálne 

finančné toky, úplatkárstvo a korupciu a vybudovali účinné, zodpovedné a transparentné 

inštitúcie; pripomína, že nezákonné finančné toky, odhadované na približne 1 bilión USD 

ročne, sú hlavnou prekážkou mobilizácie domácich príjmov na rozvoj a odčerpávajú 

zdroje, ktoré by sa mali investovať v rozvojových krajinách; pripomína, že korupcia 

priamo aj nepriamo negatívne vplýva na dosahovanie cieľov udržateľného rozvoja, keďže 

zvyšuje projektové náklady v prípade súkromného aj verejného sektora; poznamenáva 

však, že náklady súvisiace s korupciou sa nemôžu počítať len z ekonomického hľadiska 

a že tieto náklady sú veľmi vysoké, najmä v rozvojových krajinách, čo oslabuje dôveru 

verejnosti vo verejné a v demokratické inštitúcie ako súdnictvo a polícia, zvyšuje 

nerovnosti, ktoré neúmerne postihujú najchudobnejších a najzraniteľnejších, posilňuje 

násilie a neistotu a znižuje účinnosť rozvojovej pomoci; 
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3. naliehavo žiada EÚ, aby v súlade so zásadou súdržnosti politík v záujme rozvoja, ako je 

zakotvená v článku 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, prejavila silnú politickú 

vôľu a odhodlanie pri boji proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom; 

pripomína zodpovednosť EÚ bojovať proti daňovým pravidlám, ktoré uľahčujú daňové 

úniky nadnárodných korporácií a jednotlivcov, a pomáhať tretím krajinám pri repatriácii 

nezákonných finančných prostriedkov a pri stíhaní páchateľov; zdôrazňuje, že 

transparentnosť by mala byť základom všetkých protikorupčných stratégií a EÚ musí ako 

prioritu na všetkých relevantných medzinárodných fórach podporovať boj proti daňovým 

rajom, bankovému tajomstvu a praniu špinavých peňazí, zrušenie nadmerného služobného 

tajomstva, zostavovanie verejných správ nadnárodnými spoločnosťami podľa jednotlivých 

krajín a verejné registry skutočných vlastníkov spoločností; taktiež vyzýva EÚ, aby 

zohrávala aktívnejšiu úlohu pri poskytovaní finančnej a technickej pomoci rozvojovým 

krajinám pri dosahovaní týchto cieľov vrátane automatickej výmeny informácií v oblasti 

daní a zvládnutia nových globálnych noriem; naliehavo vyzýva EÚ, aby zrušila akékoľvek 

hospodárske alebo obchodné dohody s krajinami, ktoré aspoň jeden z členských štátov EÚ 

považuje za daňové raje; zdôrazňuje potrebu uskutočniť analýzu vplyvu daňových 

systémov členských štátov EÚ na rozvojové krajiny s cieľom účinne bojovať proti 

nezákonným finančným tokom; zdôrazňuje, že dohody o dvojitom zdanení môžu vytvárať 

podmienky pre nezákonné finančné toky; naliehavo žiada EÚ, aby pri rokovaniach 

o daňových a investičných zmluvách s rozvojovými krajinami zabezpečila spravodlivé 

rozdelenie práv na zdanenie; v tejto súvislosti vyzýva EÚ, aby rokovala o daňových 

zmluvách s rozvojovými krajinami na základe vzorovej zmluvy daňového výboru 

Organizácie Spojených národov, ktorá poskytuje širšie práva na zdaňovanie pri zdroji; 

4. vyzýva EÚ, aby ďalej podporovala posilnenie verejnej správy a prijatie primeraných 

protikorupčných legislatívnych rámcov vo všetkých krajinách, najmä v krajinách po 

skončení konfliktu a transformujúcich sa krajinách so slabými štátnymi inštitúciami; trvá 

na tom, že treba posilniť regionálne a špecializované policajné a justičné siete 

v rozvojových krajinách, a to vždy v rámci kritérií, ktoré zaručujú primerané normy 

ochrany údajov a súkromia, a podeliť sa o najlepšie postupy a know-how Europolu, 

Eurojustu a Európskej justičnej siete; zdôrazňuje, že treba zlepšovať reguláciu 

a presadzovanie práva a podporovať ochranu oznamovateľov korupcie s cieľom vyvodiť 

voči páchateľom zodpovednosť za ich trestné činy a že by sa mal vytvoriť riadny systém 

ochrany oznamovateľov korupcie v EÚ aj mimo nej; predovšetkým zdôrazňuje, že 

mechanizmus priameho podávania správ je potrebný v prípade občanov krajín 

prijímajúcich pomoc EÚ, ktorí upozorňujú na nezrovnalosti v programoch pomoci 

financovaných EÚ; 

5. so znepokojením konštatuje, že najvýznamnejšie medzinárodné dohovory a iniciatívy 

zamerané na boj proti korupcii a nezákonným finančným tokom neprinášajú vo fáze 

vykonávania konkrétne výsledky; pripomína, že vytvorenie protikorupčnej stratégie 

v rámci zahraničnej politiky má zásadný význam z hľadiska účinného boja proti korupcii 

a finančným trestným činom; vyzýva EÚ, aby ako prioritu vo vonkajších politikách 

presadzovala správnu transpozíciu a vykonávanie Dohovoru Organizácie Spojených 

národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu a všetkých ostatných relevantných 

medzinárodných nástrojov, ktorých cieľom je boj proti korupcii a praniu špinavých 

peňazí; 

6. vyzýva Komisiu, aby neustálym monitorovaním zabezpečila, že pomoc EÚ nebude 
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prispievať ku korupcii, a to priamo ani nepriamo; zastáva názor, že pomoc by sa mala viac 

zosúladiť s absorpčnou kapacitou hostiteľskej krajiny a jej celkovými rozvojovými 

potrebami, aby sa zabránilo masívnemu plytvaniu prostriedkami pomoci a korupcii 

v súvislosti s nimi; vyzýva EÚ, aby priamo bojovala proti korupcii prostredníctvom 

programovania a dokumentov o stratégii krajiny a rozpočtovú podporu prepojila s jasnými 

cieľmi v oblasti boja proti korupcii; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu vytvoriť 

spoľahlivé mechanizmy na monitorovanie realizácie týchto zámerov; vyzýva Komisiu 

na vypracovanie pevnej, celostnej a komplexnej stratégie riadenia rizika korupcie 

v rozvojových krajinách s cieľom zabrániť tomu, aby rozvojová pomoc prispievala 

ku korupcii, a na úplné vykonávanie stratégie boja proti podvodom vydanej v roku 2013, 

najmä pri realizovaní pomoci EÚ vo všetkých jej podobách vrátane ERF a trustových 

fondov a pri delegovaní rozvojových projektov tretím stranám; so znepokojením 

poznamenáva, že prístup EÚ ku korupcii v krajinách AKT poskytuje málo strategických 

usmernení k posilňovaniu systémov krajín v oblasti prevencie a kontroly; nazdáva sa, že 

je potrebná lepšia koordinácia medzi Európskou službou pre vonkajšiu činnosť 

a Generálnym riaditeľstvom Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj, pokiaľ ide 

o ich prístup k účinnému obmedzeniu korupcie v rozvojových krajinách; 

7. vyjadruje obavy, čo sa týka väzieb medzi určitými nadnárodnými korporáciami 

a organizovanou trestnou činnosťou v tretích krajinách, ktorá zahŕňa porušovanie 

ľudských práv aktivistov, spoločenských lídrov, odborárov a pracovníkov; vyzýva EÚ, 

aby vyšetrila aktivity nadnárodných korporácií, ktoré operujú s európskym kapitálom, 

a posilnila kontrolu a monitorovanie aktivít týchto korporácií; domnieva sa, že spoločnosti 

by mali byť povinné zaviesť protikorupčný systém riadenia vrátane primeraných 

mechanizmov varovania v celom dodávateľskom reťazci, aby mohli byť vybrané 

pre projekty, ktoré dostávajú finančné prostriedky EÚ; 

8. pripomína dôležitosť súladu medzi vnútornými a vonkajšími politikami EÚ a poukazuje 

na potrebu začleniť boj proti organizovanej trestnej činnosti do stratégií rozvoja 

a bezpečnosti ako prostriedok na obnovu stability v rozvojových krajinách; 

9. zdôrazňuje, že rešpektovanie práva ľudí a vlád rozhodovať o ich vlastných 

hospodárskych, potravinových a poľnohospodárskych systémoch predstavuje riešenie 

v boji proti trestnej činnosti, ktorá zapríčiňuje hlad a chudobu; naliehavo vyzýva 

medzinárodné spoločenstvo, aby aktívne bojovalo proti finančným špekuláciám 

s potravinami, ako je nakupovanie za nízke ceny v rozsiahlych poľnohospodárskych 

oblastiach a zaberanie pôdy veľkými nadnárodnými poľnohospodárskymi spoločnosťami, 

zohľadňujúc ich nepriaznivý vplyv na malých výrobcov; 

10. zdôrazňuje dôležitosť zásady univerzálnej spravodlivosti v boji proti organizovanej 

trestnej činnosti; odmieta obmedzenia tejto zásady zo strany vlád členských štátov, čo 

výrazne zhoršuje možnosti sudcov vyšetrovať trestné činy spáchané mimo územia ich 

členského štátu; naliehavo vyzýva EÚ, aby obhajovala zahrnutie hospodárskych 

a finančných trestných činov a trestných činov proti životnému prostrediu do rámca 

univerzálnej jurisdikcie; 

11. konštatuje, že prioritou je hodnotenie nových politík týkajúcich sa mäkkých drog, 

a domnieva sa, že stratégie na dekriminalizáciu/legalizáciu by sa mali považovať za 

účinný prostriedok boja proti zločineckým skupinám; žiada, aby sa EÚ začala tejto veci 
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venovať vo vnútorných aj vonkajších politikách zapojením do politickej diskusie všetkých 

príslušných agentúr EÚ a medzinárodných agentúr a inštitúcií všetkých zainteresovaných 

krajín; 

12. konštatuje, že odvetvia ťažobného priemyslu, verejnoprospešných služieb, rozvoja 

infraštruktúry, zdravotníctva a vzdelávania sú korupciou mimoriadne ohrozené; osobitne 

pripomína, že netransparentné vládne obstarávanie a dodávateľské reťazce môžu byť 

zdrojom príležitostí pre nezákonné finančné toky súvisiace s korupciou; domnieva sa 

preto, že úsilie zamerané na boj proti korupcii by sa malo zameriavať aj na modernizáciu 

postupov verejného obstarávania; 

13. vyzýva rozvojové krajiny, aby posilnili transparentnosť a zodpovednosť v zmluvách 

o zdrojoch, vo finančnom výkazníctve a v auditoch spoločností a pri výbere a prideľovaní 

príjmov, a to v rámci svojej protikorupčnej agendy; 

14. vyzýva EÚ, aby zdokonalila svoju podporu zameranú na pomoc krajinám bohatým 

na zdroje pri vykonávaní zásad iniciatívy pre transparentnosť v ťažobnom priemysle 

(EITI) týkajúcich sa väčšej transparentnosti a zodpovednosti v ropnom, plynárenskom 

a ťažobnom priemysle; dôrazne podporuje vytvorenie účinného právneho rámca 

na podporu správneho uplatňovania EITI spoločnosťami zapojenými do dodávateľských 

reťazcov v ropnom, plynárenskom a ťažobnom priemysle.  
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22.4.2016 

STANOVISKO VÝBORU PRE KONTROLU ROZPOČTU 

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

k boju proti korupcii a nadviazaniu na uznesenie výboru CRIM 

(2015/2110(INI)) 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Julia Pitera 

 

NÁVRHY 

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné 

veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

– so zreteľom na odporúčanie uvedené v uznesení Európskeho parlamentu z 23. októbra 

2013 o organizovanej trestnej činnosti, korupcii a praní špinavých peňazí: odporúčania 

týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré sa majú vykonať, 

 so zreteľom na informácie uvedené v správe Komisie z 3. februára 2014 s názvom Správa 

EÚ o boji proti korupcii (COM(2014)0038), 

– so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom 

poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva 

(COM(2012)0363), 

A. keďže organizovaná trestná činnosť, korupcia a pranie špinavých peňazí v EÚ a vo zvyšku 

sveta narastajú a majú nepriaznivý vplyv na bezpečnosť európskych občanov a záujmy 

európskych podnikov, čo by mohlo viesť k narušeniu dôvery verejnosti v demokraciu 

a inštitúcie EÚ; 

B. keďže organizovaná trestná činnosť, korupcia a pranie špinavých peňazí predstavujú 

vážnu hrozbu pre hospodárstvo EÚ tým, že značne znižujú daňové príjmy členských 

štátov a EÚ ako celku, ako aj pre zodpovednosť spojenú s verejnými projektmi 

financovanými EÚ, keďže zločinecké skupiny pôsobia v rôznych sektoroch, z ktorých 

mnohé podliehajú vládnej kontrole; 

C. keďže ochrana finančných záujmov EÚ by mala zaručiť, aby rozpočtové príjmy 

a výdavky prispievali k dosiahnutiu priorít a cieľov EÚ a k posilneniu dôvery občanov na 

základe ubezpečenia, že ich peniaze sa využívajú v plnom súlade s cieľmi a politikami 

EÚ; 
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D. keďže v roku 2014 bolo oznámených 1 649 pochybení, hlásených ako podvod súvisiaci 

s rozpočtovými prostriedkami EÚ v celkovej výške 538,2 milióna EUR, a to na strane 

výdavkov, ako aj na strane príjmov, pričom nie sú k dispozícii žiadne oficiálne údaje 

o percentuálnom podiele podvodov, ktoré možno pripísať organizovanej trestnej činnosti; 

E. keďže Komisia s cieľom posilniť existujúce opatrenia, ako je Dohovor o ochrane 

finančných záujmov Európskych spoločenstiev (dohovor o ochrane finančných záujmov) 

na boj proti podvodom, korupcii, praniu špinavých peňazí a iným nezákonným činnostiam 

ovplyvňujúcim finančné záujmy Únie predložila dva návrhy nástrojov v oblasti trestného 

práva, a to smernicu o ochrane finančných záujmov a nariadenie o zriadení Európskej 

prokuratúry zamerané na zabezpečenie efektívnejšieho vyšetrovania a lepšej ochrany 

peňazí daňových poplatníkov v celom európskom priestore slobody, bezpečnosti 

a spravodlivosti; 

F. keďže boj proti podvodom, korupcii a praniu špinavých peňazí a vymáhanie finančných 

prostriedkov pochádzajúcich z trestnej činnosti v Únii musia byť politickou prioritou 

inštitúcií EÚ, a preto je zásadná policajná a justičná spolupráca medzi členskými štátmi; 

G. keďže schopnosť zločineckých skupín prispôsobiť svoju činnosť rôznym územným 

a sociálnym podmienkam im umožňuje diverzifikovať svoju činnosť vytváraním 

významných ziskov z obchodovania s drogami, z obchodovania s ľuďmi, z obchodovania 

s odpadom a z nelegálneho prisťahovalectva a dostať sa na legálne trhy, pričom sa 

spoliehajú na „šedú zónu“ kolúzie s úradníkmi a skorumpovanými štátnymi 

zamestnancami; 

H. keďže rozdielnosť právnych a administratívnych systémov členských štátov vytvára 

náročné prostredie na boj proti organizovanej trestnej činnosti a praniu špinavých peňazí; 

1. konštatuje, že fenomén organizovanej trestnej činnosti, korupcie a prania špinavých 

peňazí má zvyčajne cezhraničný rozmer, ktorý si vyžaduje úzku spoluprácu medzi 

príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a medzi týmito orgánmi a európskymi inštitúciami, 

a to za pomoci národných databáz a s podporou poskytovanou nástrojmi EÚ, pričom je 

potrebný aj európsky akčný plán na odstránenie tohto fenoménu; 

2. vyzýva, aby sa na európskej úrovni prijala spoločná definícia organizovanej trestnej 

činnosti, čo by bol zásadný krok k posilneniu boja proti tomuto javu; 

3. zdôrazňuje, že ak má byť európsky akčný plán na odstránenie organizovanej trestnej 

činnosti, korupcie a prania špinavých peňazí účinný, musí mať k dispozícii primerané 

finančné zdroje, pričom to nesmie porušiť zásady subsidiarity a proporcionality; 

4. uznáva, že Komisia navrhla široké spektrum opatrení na boj proti týmto trestným činom 

a že sa už dosiahli určité výsledky (napríklad automatická výmena informácií, smernica 

o boji proti praniu špinavých peňazí); nabáda členské štáty, aby v plnej miere využívali 

opatrenia, ktoré už sú zavedené, a považuje za zásadne dôležité podporovať spoločné 

techniky vyšetrovania s cieľom umožniť porovnanie organizovanej trestnej činnosti 

a na tento účel vytvoriť osobitné vnútroštátne štruktúry, pričom sa vytvorí operačná sieť 

na výmenu informácií v koordinácii s Europolom; 

5. je znepokojený rastúcou profesionalizáciou prevádzačstva a s tým spojenými rastúcimi 
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ziskami sietí prevádzačov a obchodníkov s ľuďmi v dôsledku pokračujúceho prúdenia 

utečencov do Európy; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby za zasadili za zlepšenie 

medzinárodnej spolupráce v boji proti prevádzačstvu s cieľom zabrániť prevádzaniu ľudí 

a minimalizovať vplyv sietí prevádzačov; 

6. poukazuje na to, že Grécko získalo v roku 2015 približne 655 miliónov EUR z národných 

programov a z núdzového systému na pomoc pri utečeneckej kríze; vyzýva Komisiu, aby 

sa ubezpečila, že tieto prostriedky boli primerane použité a aby informovala Parlament 

o svojich zisteniach; 

7. poznamenáva, že členské štáty a Komisia majú v súlade s článkom 325 ZFEÚ zákonnú 

povinnosť bojovať proti podvodom, a víta začlenenie doložiek o boji proti podvodom 

do legislatívnych návrhov s finančným dosahom; 

8. vyjadruje znepokojenie nad nárastom počtu podvodov týkajúcich sa DPH, najmä tzv. 

„kolotočových podvodov“; vyzýva všetky členské štáty, aby sa zapájali do všetkých 

oblastí činnosti siete Eurofisc a uľahčili tak výmenu informácií s cieľom bojovať proti 

týmto druhom podvodov; 

9. víta oznámenie Komisie z 24. februára 2016, v ktorom Komisia navrhuje akčný plán 

reformy systému DPH; vyzýva ju, aby do plánu zaradila ustanovenia o boji proti 

cezhraničným podvodom v súvislosti s DPH; pripomína, že podľa odhadov Komisie straty 

EÚ spôsobené týmito podvodmi predstavujú približne 50 miliárd eur ročne; 

10. v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné, aby Parlament a Rada dospeli 

k dohode o smernici o boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie 

prostredníctvom trestného práva (smernica o ochrane finančných záujmov EÚ); 

konštatuje, že takejto dohode bráni iba to, že Rada blokuje akýkoľvek pokrok v otázke 

zahrnutia DPH do pôsobnosti smernice; vyzýva Radu, aby prehodnotila svoju pozíciu 

vzhľadom na rozsudok Súdneho dvora vo veci Taricco (C-105/14), v ktorom sa jasne 

potvrdzuje právne stanovisko Parlamentu; 

11. berie na vedomie prebiehajúce rokovania v Rade o návrhu nariadenia o zriadení Európskej 

prokuratúry ako zásadného prvku akčného plánu; zdôrazňuje, že efektívne vyšetrovanie 

a trestné stíhanie tých, ktorí páchajú trestné činy patriace do rozsahu smernice o ochrane 

finančných záujmov, si vyžaduje, aby Európska prokuratúra mala široké právomoci 

v oblasti stíhania trestných činov, ktoré poškodzujú finančné záujmy EÚ, bez ohľadu na 

to, akú štruktúru bude napokon mať; vyzýva členské štáty, aby poskytli potrebné ľudské 

zdroje a finančné prostriedky na vytvorenie Európskej prokuratúry; 

12. poukazuje na to, že EÚ každoročne prichádza o 1 bilión eur v dôsledku daňových únikov 

a vyhýbania sa daňovým povinnostiam; zdôrazňuje, že osobitnú pozornosť treba venovať 

daňovým rajom a krajinám, ktoré majú netransparentné a škodlivé sadzby dane, 

čo predstavuje veľký problém ovplyvňujúci každého jedného európskeho občana; 

13. víta medzinárodnú dohodu v rámci G20 spočívajúcu v uplatňovaní nového globálneho 

štandardu pre väčšiu daňovú transparentnosť, a to v súlade s vysokým štandardom, ktorý 

už EÚ uplatňuje; žiada jej urýchlené zavedenie a účinné monitorovanie daňových 

podvodov a únikov na medzinárodnej úrovni; víta skutočnosť, že Komisia podpísala 

vo februári 2016 dohody zahŕňajúce výmenu daňových informácií s krajinami ako 
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Andorra a Monako a už v roku 2015 podpísala dohody so Švajčiarskom, 

s Lichtenštajnskom a so San Marínom; 

14. pripomína, že transparentnosť je najúčinnejším nástrojom v boji proti zneužívaniu 

a podvodom; žiada Komisiu, aby zlepšila legislatívu v tejto oblasti a stanovila povinnosť 

zverejňovať údaje o všetkých príjemcoch finančných prostriedkov EÚ vrátane údajov 

o subdodávkach; 

15. zastáva názor, že uplatňovanie jednotného postupu pri konfiškácii majetku zločineckých 

skupín v EÚ by na páchateľov pôsobilo odrádzajúco; vyzýva príslušné orgány členských 

štátov, aby si vymieňali najlepšie postupy v tejto oblasti v rámci existujúcich platforiem 

určených na stretnutia, ako je napríklad Poradný výbor na koordináciu prevencie 

sprenevery a iné; vyzýva členské štáty, aby urýchlene transponovali smernicu 

o konfiškácii majetku spojeného s trestnou činnosťou a aby podporovali opätovné využitie 

skonfiškovaného majetku na sociálne účely v súlade so zásadou subsidiarity a podporovali 

európsky program na výmenu osvedčených postupov hospodárenia so skonfiškovaným 

majetkom a podporovali jeho využitie na sociálne účely; 

16. vyzýva členské štáty, aby rozvíjali administratívnu, policajnú a justičnú spoluprácu 

s cieľom vystopovať, zhabať a skonfiškovať majetok pochádzajúci z trestnej činnosti 

v celej Únii a aby zlepšili fungovanie vnútroštátnych úradov vymáhania majetku, ktorým 

by sa mali poskytnúť primerané zdroje; 

17. poukazuje na to, že zločinecké organizácie spolupracujú s inými subjektmi a môžu sa 

zapojiť do určitých činností na základe kolúzie s páchateľmi z radov úradníkov (napríklad 

s osobami napojenými na podniky a banky vrátane verejných činiteľov na všetkých 

úrovniach rozhodovania), ktorí nie sú členmi zločineckých organizácií, ale zastupujú 

záujmy oboch strán; 

18. vyzýva členské štáty, aby na vnútroštátnej úrovni vytvorili špecializované štruktúry na 

odhaľovanie zločineckých skupín a vylúčenie hospodárskych subjektov, ktoré sa 

dopúšťajú korupčných praktík alebo prania špinavých peňazí, z verejných súťaží; 

19. pripomína, že pri organizovanej trestnej činnosti sa využívajú stavebné firmy 

špecializované na zemné práce na pranie špinavých peňazí a nelegálne ukladanie 

toxických látok, ktoré spôsobujú znečistenie životného prostredia; s cieľom zabrániť 

takýmto praktikám žiada Komisiu, aby v rámci boja proti trestnej činnosti vykonávala 

kontroly dodávateľských a subdodávateľských spoločností, ktoré získali zákazky 

vo veľkých infraštruktúrnych projektoch financovaných z rozpočtu EÚ; 

20. vyjadruje znepokojenie nad často sa vyskytujúcou praxou zločineckých spoločností 

zapojených do prania špinavých peňazí, ktoré predkladajú ponuky pod úrovňou nákladov 

vo verejných súťažiach o veľké projekty; žiada Komisiu, aby vykonávala posudzovanie 

návrhov dodávateľských spoločností, ktoré získali zákazky, ako aj subdodávok 

z ekonomického hľadiska; 

21. nabáda členské štáty, aby urýchlene ratifikovali štvrtú smernicu o boji proti praniu 

špinavých peňazí s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre rôzne typy právnych 

foriem vrátane právnických osôb, ako sú nadácie a právne štruktúry podobné trustom; 
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22. pripomína dôležitú úlohu bánk v súvislosti s praním špinavých peňazí a v tejto súvislosti 

vyzýva Komisiu, aby predložila návrh s cieľom zabezpečiť úplnú transparentnosť 

bankových tokov, a to nielen pokiaľ ide o fyzické osoby, ale aj právnické osoby 

a správcovské fondy (trusty); 

23. žiada, aby sa odobrala banková licencia inštitúciám zapojeným do prípadov preukázaného 

prania veľkého množstva špinavých peňazí; 

24. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 71,15 % výdavkov na skupinové návštevy v roku 

2014 bolo vyplatených v hotovosti; poukazuje na štúdiu, v ktorej Dvor audítorov 

upozornil na „značné riziko“, ktoré predstavuje prax vyplácania peňažných príspevkov na 

preplatenie výdavkov návštevníckych skupín; trvá na tom, aby sa peňažné príspevky 

vyplácané návštevníckym skupinám úplne zrušili; 

25. vyzýva EÚ, aby požiadala o členstvo v Skupine štátov proti korupcii (GRECO), ktorá 

pôsobí v rámci Rady Európy, a aby si plnila svoje povinnosti týkajúce sa predkladania 

správ vyplývajúce z Dohovoru Organizácie Spojených národov proti korupcii, ktorého je 

zmluvnou stranou; žiada Komisiu, aby čo najskôr predložila druhú správu o korupcii v EÚ 

a aby do nej zahrnula aj informácie týkajúce sa samotných inštitúcií EÚ, ktoré v jej prvej 

správe chýbali, alebo aby v prípade, že v nadchádzajúcich mesiacoch nebude druhá správa 

k dispozícii, predložila osobitnú správu o inštitúciách EÚ vo forme dodatku k prvej 

správe; 

26. víta skutočnosť, že Parlament, Rada a Komisia po 4 rokoch diskusií v decembri 2014 

schválili dohodu o reforme ochrany údajov v EÚ, ktorou sa okrem iného posilňuje 

ochrana údajov fyzických osôb a spolupráca medzi orgánmi presadzovania práva 

v členských štátoch EÚ; 

27. poukazuje na to, že inštitúcie EÚ majú od januára 2014 povinnosť zaviesť vnútorné 

pravidlá pre oznamovateľstvo korupcie, ktoré poskytnú ochranu oznamovateľov pred 

represáliami, aby sa zabezpečilo odhaľovanie závažných pochybení alebo protiprávneho 

konania v administratíve EÚ; vyjadruje poľutovanie nad tým, že niektoré inštitúcie ešte 

tieto pravidlá nezaviedli; nabáda však členské štáty EÚ, aby vytvorili európsky program 

na ochranu oznamovateľov a korunných svedkov; 

28. poukazuje na to, že programy ako Hercule, Fiscalis a Pericles a smernica, ktorú navrhla 

Európska komisia vo februári 2013 s cieľom chrániť finančné záujmy EÚ a euro proti 

falšovaniu, sú určené na boj proti nelegálnej, medzinárodnej a cezhraničnej trestnej 

činnosti, a vyzýva, aby sa racionalizovali a lepšie skoordinovali; 

29. vyjadruje znepokojenie nad poklesom objemu zdrojov, ktoré členské štáty poskytujú na 

boj proti nelegálnemu obchodovaniu s tabakom; vyzýva Komisiu, aby pri podpise nových 

dohôd s tabakovým priemyslom stanovila, že podiel z príjmov, ktorý na základe týchto 

dohôd členské štáty získajú, musí byť v ich rozpočtoch vyčlenený na opatrenia v oblasti 

boja proti pašovaniu nelegálnych tabakových výrobkov; 

30. víta 18-mesačný program Rady EÚ pre holandské, slovenské a maltské predsedníctvo, 

ktorý zaraďuje medzi svoje priority komplexný a integrovaný prístup k organizovanej 

trestnej činnosti a boj proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, a ktorý 

zahŕňa činnosť súvisiacu s vymenovaním Európskej prokuratúry, právnymi predpismi 
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v oblasti ochrany údajov, ako aj presadzovaním a ochranou zásad právneho štátu 

a základných práv; 

31. zdôrazňuje, že je dôležité, aby boli politici zodpovednejší ; žiada, aby sa zaviedli povinné 

pravidlá stanovujúce, že osoby, ktoré boli odsúdené alebo sa zapojili do organizovanej 

trestnej činnosti, prania špinavých peňazí, korupcie alebo iných závažných trestných 

činov, by nemali byť oprávnené stať sa poslancami Európskeho parlamentu ani byť 

zamestnaný v iných inštitúciách a orgánoch EÚ; 
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