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NÁVRHY 

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný 

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. zdůrazňuje, že oznamovatelé (whistle-blowers) významně napomáhají orgánům 

a institucím členských států a EU předcházet porušování zásady bezúhonnosti 

a zneužívání moci a řešit tyto případy, které by mohly vést k ohrožení nebo porušení 

zásad veřejného zdraví a bezpečnosti, finanční integrity, ekonomiky, lidských práv, 

životního prostředí a právního státu na evropské a vnitrostátní úrovni, zvýšit 

nezaměstnanost, omezit či poškodit spravedlivou hospodářskou soutěž a oslabit důvěru 

občanů v demokratické instituce a procesy; zdůrazňuje, že oznamovatelé v tomto ohledu 

velkou měrou přispívají ke zvýšení demokratického charakteru veřejných institucí 

a důvěry v ně, protože díky nim jsou tyto instituce přímo zodpovědné vůči občanům 

a jsou transparentnější; 

2. upozorňuje, že práva oznamovatelů, ale i dotčených veřejných orgánů či institucí, by měla 

podléhat právní ochraně, kterou jim zaručuje Listina základních práv Evropské unie 

a vnitrostátní právní předpisy; 

3. připomíná, že podle čl. 22 písm. c) služebního řádu musí orgány EU zavést interní 

pravidla, která poskytnou ochranu oznamovatelům, kteří informují o podezření na zneužití 

moci, a zaručí jejich práva, zájmy a ochranu, prevenci a přiměřenou nápravu, pokud jde 

o případná odvetná opatření orgánu, pro nějž oznamovatel pracuje; 

4. vyjadřuje politování nad tím, že ne všechny orgány a instituce EU tato pravidla na 

ochranu oznamovatelů přijaly; vyzývá je proto, aby tak bez prodlení učinily; 

5. připomíná, že členské státy jsou prvními příjemci finančních prostředků Evropské unie, 

a proto jsou povinny zákonnost svých výdajů pečlivě kontrolovat; 

6. domnívá se, že je nutné podpořit rozvoj etické kultury, s jejíž pomocí bude možné zajistit, 

aby oznamovatelé nebyli vystaveni odvetným opatřením ani interním konfliktům; 

7. bere na vědomí, že Komise ve své zprávě o boji proti korupci v EU konstatovala, 

že ačkoli členské státy zavedly většinu potřebných právních nástrojů a institucí pro boj 

s korupcí, jejich výsledky nejsou v celé EU uspokojivé; vyzývá tudíž členské státy, aby 

za tímto účelem uplatnily konkrétní opatření, která zajistí dostatečnou kapacitu těchto 

nástrojů a institucí a zvýší jejich efektivitu; se znepokojením konstatuje, že protikorupční 

pravidla nebývají vždy rázně vymáhána, systémové problémy se neřeší dosti účinně 

a příslušné instituce nemají vždy dostatečnou kapacitu pravidla prosazovat, deklarované 

záměry jsou stále příliš vzdálené konkrétním výsledkům a skutečná politická vůle 

k vymýcení korupce často podle všeho chybí; vyzývá proto členské státy, aby vynucovaly 

dodržování účinných protikorupčních pravidel a zároveň ve svých vnitrostátních právních 

předpisech řádně uplatňovaly evropské a mezinárodní normy a zásady na ochranu 

oznamovatelů; 

8. vyzývá Komisi, aby přijala legislativní opatření s cílem zvýšit transparentnost, zajistit 

plný přístup k dokumentům a bojovat proti korupci, a to včetně korupce související 

s činností mafie; domnívá se, že je nezbytné posílit právní předpisy, jejichž účelem 
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je zaručit větší transparentnost a sledovatelnost finančních toků, zejména v souvislosti 

s evropskými fondy, a zajistit rovněž konečné ověření toho, zda byly tyto prostředky 

řádně vynaloženy; 

9. s politováním konstatuje, že mnohé členské státy dosud nezavedly konkrétní pravidla na 

ochranu oznamovatelů, zejména s ohledem na zásadní roli jejich ochrany při předcházení 

korupci a boji proti ní, i s ohledem na skutečnost, že ochrana oznamovatelů je doporučena 

článkem 33 Úmluvy OSN proti korupci; 

10. připomíná, že směrnice Komise 2015/2392 stanovuje postupy pro oznamování, požadavky 

na vedení záznamů a opatření na ochranu oznamovatelů; zdůrazňuje, jak důležité 

je zajistit, aby oznamovatelé mohli informovat o porušování pravidel důvěrným způsobem 

a aby byla řádně a plně zaručena jejich anonymita i v digitálním prostředí, avšak vyjadřuje 

politování nad tím, že uvedený předpis je jedním z mála odvětvových předpisů 

obsahujících ustanovení, která se oznamovatelů týkají; 

11. vyzývá Komisi, aby vytvořila právní rámec EU na ochranu oznamovatelů, aby tak byla 

zlepšena jejich ochrana v členských státech; 

12. vybízí Komisi, aby přezkoumala osvědčené postupy stávajících programů na ochranu 

oznamovatelů, které již existují v jiných zemích světa; upozorňuje na skutečnost, 

že některé stávající programy poskytují oznamovatelům finanční odměny (např. procentní 

podíl ze stanovených sankcí); domnívá se, že ačkoli je takový systém potřeba pečlivě řídit, 

aby se zabránilo případnému zneužití, mohly by takové finanční odměny představovat 

důležitý příjem pro ty, kdo následkem učiněného oznámení ztratí zaměstnání; 

13. vyzývá členské státy, aby nekriminalizovaly kroky oznamovatelů, kteří podají informace 

o nelegálních činnostech nebo nekalých praktikách, jež jsou v rozporu s finančními zájmy 

EU; 

14. vyjadřuje politování nad rozhodnutím Komise vyjmout kapitolu o orgánech a institucích 

EU ze zprávy o korupci v členských státech, a vyzývá proto Komisi, aby tuto důležitou 

kapitolu do zprávy opět začlenila; 

15. vyzývá všechny orgány a instituce EU, aby zareagovaly na zprávu evropské veřejné 

ochránkyně práv z vlastního podnětu ze dne 24. července 2014, v souladu s čl. 22 písm. c) 

nového služebního řádu, v níž vyzývá všechny orgány a instituce EU, aby zavedly 

mechanismy upozorňování na porušování etických zásad a právní rámec na ochranu 

oznamovatelů, jež se budou přímo zakládat na interních pravidlech kanceláře evropské 

veřejné ochránkyně práv; opakuje odhodlání Parlamentu tak učinit; 

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby vytvořily a zavedly konkrétní politiky a programy, 

které zvýší povědomí o společenském významu oznamovatelů při zajišťování toho, aby 

byla dodržována zásada bezúhonnosti, odhalováno porušování základních práv a zásad 

právního státu a aby se předcházelo zneužívání moci v našich společnostech; 

17. vyzývá, aby byly zřízeny přístupné, bezpečné a přímé cesty pro sdílení informací 

o možných nekalých praktikách, jež mají vliv na finanční zájmy EU, a aby bylo zajištěno 

důvěrné zacházení s takovými informacemi a dotčenými oznamovateli; 
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18. domnívá se, že aby se zabránilo veškerým střetům zájmů, jež by mohly oslabit veřejné 

vnímání bezúhonnosti orgánů a institucí EU, měla by Komise co nejrychleji přepracovat 

kodex chování komisařů, aby se posílila jeho transparentnost a zajistilo propojení 

s pravidly stanovenými Smlouvami. 
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