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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o odpovědnosti, transparentnosti a integritě v orgánech EU 

2015/2041(INI). 

Evropský parlament, 

– s ohledem na své rozhodnutí ze dne 15. dubna 2014 o změnách interinstitucionální 

dohody o rejstříku transparentnosti1 (evropský rejstřík lobbistů); 

– s ohledem na rozhodnutí Komise ze dne 25. listopadu 2014 nejednat s neregistrovanými 

lobbisty a zveřejňovat informace o jednáních s lobbisty, 

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a stanoviska Výboru pro 

mezinárodní obchod, Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Výboru pro životní prostředí, 

veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro právní záležitosti a Výboru pro 

občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8–0000/2015), 

A. vzhledem k tomu, že Unie „dodržuje [...] zásadu rovnosti svých občanů, kterým se 

dostává od jejích orgánů [...] stejné pozornosti“ (článek 9 Smlouvy o Evropské unii), a 

vzhledem k tomu, že „každý občan má právo podílet se na demokratickém životě Unie“ 

a „rozhodnutí jsou přijímána co nejotevřeněji a co nejblíže občanům“ (čl. 10 odst. 3); 

B. vzhledem k tomu, že v oblasti transparentnosti, odpovědnosti a integrity má EU ve 

většině ohledů již nyní náskok oproti vnitrostátním a regionálním orgánům; 

C. vzhledem k tomu, že z důvodu větší vzdálenosti, která je mezi EU a jejími občany, 

musejí orgány EU usilovat o co nejvyšší standardy transparentnosti, odpovědnosti a 

integrity; 

D. vzhledem k tomu, že netransparentní a jednostranný lobbing je značnou hrozbou pro 

tvorbu politiky a pro veřejný zájem; 

Zavedení legislativní stopy a zajištění toho, aby rejstřík lobbistů byl v co největší míře 

povinný 

1. domnívá se, že Komise, Parlament a Rada by měly zaznamenávat a zveřejňovat veškeré 

podněty od lobbistů / zástupců zájmových skupin týkající se návrhů politických 

opatření, zákonů a jejich změn v podobě „legislativní stopy“; navrhuje, aby tato 

legislativní stopa sestávala z formuláře tvořícího přílohu zpráv, ve které budou uvedeni 

všichni lobbisté, s nimiž se osoby odpovědné za daný spis v průběhu přípravy každé 

jednotlivé zprávy setkaly, a z druhého dokumentu obsahujícího seznam veškerých 

dodaných písemných podkladů; 

2. vyzývá Komisi, aby rozšířila a posílila svou stávající iniciativu vycházející z jejího 

rozhodnutí ze dne 25. listopadu 2014 o zveřejňování informací o jednáních mezi členy 

                                                 
1 Přijaté texty, P7_TA(2014)0376.  
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Komise a organizacemi či osobami samostatně výdělečně činnými; domnívá se, že 

zaznamenávání údajů o setkáních by mělo zahrnovat všechny osoby, které vstupují do 

postupu tvorby politik EU; 

3. vyzývá Komisi, aby zajistila snadnou veřejnou přístupnost veškerých informací o vlivu 

lobbingu a zřídila za tímto účelem jednu centralizovanou internetovou databázi; 

4. domnívá se, že pověřený zpravodaj nebo předseda výboru má mezi poslanci 

Evropského parlamentu zvláštní odpovědnost za transparentnost svých styků s lobbisty 

vzhledem k úloze, jakou hrají v tvorbě právních předpisů EU; 

5. navrhuje úpravu kodexu chování, která by zpravodajům a předsedům výborů uložila 

povinnost postupovat podle téže praxe, že se budou setkávat pouze s registrovanými 

lobbisty a že informace o těchto setkáních budou zveřejňovat online, a který by 

zpravodajům ukládal povinnost zveřejňovat legislativní stopu; 

6. domnívá se, že by měla být přijata změna, která zavede povinnost každý měsíc 

aktualizovat údaje o výdajích na lobbing; 

7. opakuje svou dlouhodobou výzvu, aby evropský rejstřík lobbistů měl zakotvení v 

právním aktu, který odstraní všechny nedostatky a stanoví, že rejstřík bude v plném 

rozsahu povinný pro všechny lobbisty; domnívá se, že návrh tohoto právního aktu by 

mohl zohledňovat pokrok, jehož bylo dosaženo díky změnám v interinstitucionální 

dohodě a v parlamentním kodexu chování; 

8. opakuje svou výzvu Radě, aby na rejstřík lobbistů co možná nejdříve přistoupila; 

Transparentnost, odpovědnost a integrita při jednání s lobbisty 

9. považuje transparentnost lobbingu zajištěnou prostřednictvím měsíčních zpráv 

podávaných lobbisty o svých setkáních za prvek, který je klíčový pro budoucnost tvorby 

právních předpisů EU; 

10. domnívá se, že výraz „nevhodné chování“ ve smyslu písm. b) kodexu chování by měl 

být vykládán v tom smyslu, že je třeba zamítnout formální pozvání na slyšení nebo na 

schůzi výboru, pokud pro účast neexistuje dostatečný důvod; 

11. trvá na tom, aby registrované advokátní kanceláře oznámily v rejstříku lobbistů všechny 

klienty, jejichž jménem provádějí činnosti spadající do působnosti rejstříku; 

12. žádá předsednictvo, aby všem návštěvníkům prostor Evropského parlamentu uložilo 

povinnost podepsat prohlášení o tom, že nejsou lobbisty spadajícími do působnosti 

rejstříku, nebo prohlásit, že jsou registrovaní, a omezilo tak přístup neregistrovaným 

organizacím a jednotlivcům do prostor Evropského parlamentu; 

13. považuje za nezbytné, aby byl co nejdřív zaveden systém sledování předkládaných 

informací s cílem zajistit, aby subjekty zapsané do rejstříku poskytovaly smysluplné, 

přesné, aktuální a úplné informace; 

14. domnívá se, že každoročně by mělo být zkontrolováno nejméně 5 % prohlášení; 
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15. je toho názoru, že zastoupení vnitrostátních, regionálních a místních vlád by do 

působnosti evropského rejstříku lobbistů spadat neměla, pakliže mají svůj vlastní 

povinný rejstřík lobbistů a v rámci svých zastoupení neposkytují prostor soukromým 

subjektům či společnostem; 

Obrana integrity před střetem zájmů 

16. domnívá se, že mezi členy poradního výboru vybrané z řad poslanců Evropského 

parlamentu by měli patřit i členové volení zvenčí, kteří by měli mít většinu a kteří by 

měli být kvalifikovanými odborníky v oblasti etických norem, vybíranými na základě 

otevřeného řízení a zahrnujícími zástupce občanské společnosti; 

17. domnívá se, že by mělo dojít k úpravě kodexu chování, tak aby posílil postavení 

rozšířeného poradního výboru a opravňoval jej k přijímání konečných rozhodnutí 

namísto předsedy; 

18. domnívá se, že by měl být pozměněn jednací řád s ohledem na prohlášení poslanců o 

finančních zájmech, aby poradnímu výboru a pomocné správě ukládal povinnost 

namátkově prověřovat jejich věcnou správnost a zmocnil je v nezbytných případech k 

tomu, aby mohly vyžadovat dokládání skutečností; 

19. domnívá se, že článek 3 kodexu chování poslanců by měl být přeformulován tak, aby 

poslancům jednoznačně zakazoval vedlejší zaměstnání či jinou placenou činnost, jež by 

mohla vést ke střetu zájmů; 

20. domnívá se, že odměna, která je poslancům vyplácena Parlamentem, by jim měla být 

snížena o polovinu toho, co vydělají jako zaměstnanci nebo jako osoby samostatně 

výdělečně činné na základě jakékoli jiné vnější činnosti, kterou vykonávají souběžně s 

výkonem své poslanecké funkce v Evropském parlamentu; 

Období „vychladnutí“ pro zajištění integrity funkcionářů a ostatních pracovníků 

21. domnívá se, že kodex chování by měl být pozměněn tak, aby stanovil tříleté období 

„vychladnutí“, během něhož poslanci nesměji vyvíjet lobbistickou činnost v oblastech 

spadajících do působnosti jejich parlamentních funkcí; 

22. domnívá se, že členům Komise by mělo být „minimální období po skončení pracovního 

poměru“ prodlouženo na dobu tří let a že také pro všechny pracovníky Komise, kteří se 

podílejí na navrhování či provádění právních předpisů či smluv EU, včetně smluvních 

pracovníků, by mělo platit dvouleté období „vychladnutí“ ; 

Vyvážené složení odborných skupin 

23. vítá záměr Komise navázat na doporučení veřejného ochránce práv namířená proti 

střetům zájmů v odborných skupinách; 

24. podporuje výzvu veřejného ochránce práv, aby záznam v rejstříku lobbistů byl 

podmínkou jmenování do odborných skupin, pakliže dotčení poslanci nejsou státními 

úředníky a nepobírají veškerý svůj příjem nebo jeho převážnou část od státních institucí, 

jakými jsou například univerzity; 
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Integrita zajištěná prostřednictvím nezávislé kontroly financování evropských politických 

stran 

25. kontrolu financování evropských politických stran prováděnou Parlamentem považuje 

za zbytečný střet zájmů; 

26. žádá, aby kontrolou financování evropských politických stran byl pověřen nějaký 

neutrální subjekt; 

Realizace záměru zpřístupnit v plné míře dokumenty 

27. žádá, aby občané měli v souvislosti s požadováním informací stejné právo odvolat se, 

jaké mohou uplatňovat, když požadují konkrétní dokumenty; 

28. za příkladnou považuje parlamentní praxi zveřejňování seznamu všech dostupných 

dokumentů jako součásti internetového rejstříku a vyzývá Komisi a Radu, aby tento 

příklad následovaly i u všech svých dokumentů; 

29. je toho názoru, že nařízení (ES) č. 1049/2001 by mělo být co nejdříve aktualizováno v 

souladu s požadavkem Lisabonské smlouvy, tak aby mělo širší oblast působnosti a 

zahrnovalo všechny orgány, instituce, úřady a agentury EU, na které se v současnosti 

nevztahuje, jako je Evropská rada, Evropská centrální banka, Evropský soudní dvůr, 

Europol a Eurojust; 

30. žádá, aby Komise zajistila, že subjekty ze zemí, které nejsou členy EU, ale čerpají 

prostředky EU, budou vykazovat v souvislosti s vynakládáním těchto prostředků stejnou 

odpovědnost jako orgány EU; 

31. je přesvědčen, že právo Parlamentu na přístup k dokumentům jiných orgánů EU by 

nikdy nemělo být považováno za omezenější nežli právo jednotlivých občanů na 

základě nařízení (ES) č. 1049/2001; 

Transparentnost v zájmu odpovědnosti v rámci legislativního procesu 

32. vyjadřuje politování nad netransparentními postupy Rady, která nedostatečným 

informováním o postojích jednotlivých členských států znemožňuje občanům a 

vnitrostátním parlamentům žádat, aby se jim jejich vlády zodpovídaly; 

33. domnívá se proto, že by přípravné schůze v rámci Rady měly být stejně veřejné jako 

schůze parlamentních výborů; 

34. domnívá se, že předsedové parlamentních výborů by měli ze své vlastní iniciativy 

uveřejňovat zápisy z jednání a veškeré dokumenty sloužící jako podklady v 

trojstranných rozhovorech; 

35. vyzývá předsednictví Rady, aby všechny dokumenty z trojstranných rozhovorů 

zařazovalo do rejstříku dokumentů, a umožnilo tak jejich přístupnost v souladu s 

nařízením (ES) č. 1049/2001; 

Transparentnost vnějšího zastoupení a jednání EU 
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36. zastává názor, že poslanci by měli mít přístup ke všem dokumentům Komise, za 

zvláštních okolností, kdy je to nezbytné, ve studovně; 

37. považuje za nepřijatelné, aby Parlament měl menší či méně otevřený přístup k 

dokumentům z obchodních jednání než někteří poslanci vnitrostátních parlamentů; 

38. vyzývá Komisi, aby uvedla do praxe všechna doporučení veřejného ochránce práv k 

posílení transparentnosti obchodních jednání; 

39. oceňuje pokrok při zvyšování transparentnosti obchodních jednání, trvá však na tom, že 

těchto pokroků, jichž bylo dosaženo v souvislosti s jednáními o transatlantickém 

obchodním a investičním partnerství (TTIP), musí být docíleno u všech obchodních 

jednání; 

40. domnívá se, že účastní-li se Komise obchodních jednání, měla by před zahájením 

každého kola jednání uveřejnit příslušné mandáty k vyjednávání, všechna stanoviska, 

která při těchto jednáních zastává, veškeré žádosti a nabídky a veškeré konsolidované 

návrhy dokumentů k těmto jednáním, tak aby Evropský parlament a vnitrostátní 

parlamenty, jakož i organizace občanské společnosti a širší veřejnost mohly, dokud je 

možné vznášet připomínky, a dříve, než je příslušná dohoda postoupena k ratifikaci, 

vyslovit k jednání svá doporučení; 

41. vyzývá Komisi, aby předložila návrh interinstitucionální dohody, která tyto zásady 

kodifikuje pro všechna obchodní jednání; 

Transparentnost a odpovědnost při správě ekonomických záležitostí v eurozóně 

42. domnívá se, že rozhodnutí, která jsou přijímána či připravována v rámci Euroskupiny, 

Hospodářského a finančního výboru, „neformálních“ setkání Rady ECOFIN a 

eurosummitů, musejí být transparentní a vykazatelná z hlediska odpovědnosti a za tímto 

účelem by měly být mj. uveřejňovány i zápisy z příslušných jednání; 

Ochrana oznamovatelů a boj proti korupci 

43. vyjadřuje politování nad zjištěním veřejného ochránce práv, že většina orgánů EU 

dosud náležitým způsobem neprovedla pravidla na ochranu oznamovatelů; zdůrazňuje, 

že taková pravidla přijala doposud pouze Komise, veřejný ochránce práv a Evropský 

účetní dvůr; 

44. je přesvědčen, že účinná ochrana oznamovatelů je klíčovou zbraní v boji proti korupci, 

a opětovně proto vyzývá Komisi, aby připravila směrnici o ochraně oznamovatelů, která 

mj. stanoví minimální celoevropské normy pro tuto ochranu; 

45. domnívá se, že probíhající přezkum volebního práva EU by měl zahrnovat i pravidlo, že 

osoby, které byly shledány vinnými z korupce poškozující finanční zájmy EU nebo 

členských států, v dalších dvou volebních obdobích nesmějí kandidovat na funkci v 

Evropském parlamentu; 

46. domnívá se, že osoby, které byly shledány vinnými z korupce v EU, či společnosti 

takovými osobami vedené či vlastněné, by po dobu nejméně tří let neměly mít možnost 
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uzavírat s Evropskou unií smlouvy o veřejných zakázkách nebo využívat jejích fondů; 

Posilování odpovědnosti Komise a jejích agentur vůči Parlamentu 

47. vyzývá Komisi, aby vypracovala rámcovou právní úpravu platnou pro všechny agentury 

EU, která Parlamentu přizná spolurozhodovací pravomoci vztahující se na volení 

ředitelů těchto agentur a jejich odvolávání z funkce a přímé právo klást jim otázky a 

zvát je na slyšení; 

48. podporuje návrh, aby vnitrostátní parlamenty mohly zvát komisaře a klást jim otázky; 

49. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

Větší vzdálenost k občanům vyžaduje nejvyšší standardy transparentnosti, odpovědnosti 

a integrity 

Orgány EU jsou ve srovnání s většinou ostatních politických orgánů na vnitrostátních či 

regionálních úrovních v rámci celé Evropy transparentnější, připravenější odpovídat se ze své 

činnosti a bezúhonnější. Občané mohou téměř všechny schůze výborů sledovat 

prostřednictvím internetového živého vysílání. Transparentnost v této míře ve většině 

členských států dosud chybí. Evropská komise představuje otevřený správní orgán, který je 

mnohem transparentnější a přístupnější, než co známe z většiny členských států. Přesto je z 

několika důvodů bruselská politika občanům v EU vzdálenější. Celková důvěra občanů v 

orgány EU dosahovala podle průzkumů Eurostatu v roce 2014 42 procent. Oproti 

předchozímu roku se jedná o určitý nárůst, ve srovnání s minulostí je však tato úroveň nízká: 

v roce 2002 činila 59 procent. Ve 20 členských státech, tedy ve většině z nich, chovají občané 

v současné době větší důvěru k vnitrostátním orgánům. Pouze v menším počtu zemí, v osmi z 

nich, mají občané větší důvěru v orgány EU než ve své vnitrostátní orgány. 

Místní a vnitrostátní politika je občanům bližší: ve sdělovacích prostředcích je jí věnována 

větší pozornost, občané mají bližší osobní vztahy se svými zástupci, její problémy jim někdy 

připadají méně abstraktní a ve vnitrostátní a místní politice se také zpravidla nevyskytují 

jazykové překážky. Kromě těchto spíše strukturálních rozdílů však připadá politika EU 

mnohým občanům vzdálenější též kvůli pocitu, že na ni občané nemají vliv. Ještě horší je to, 

že současná Evropská unie bývá někdy považována spíše za Evropu lobbistů než Evropu 

občanů. V Bruselu je více aktivních lobbistů než ve Washingtonu D.C. Z šetření vyplývá, že 

mezi přístupem a vlivem mocných obchodních zájmů a slabších společenských zájmů na 

osoby, které jsou v EU odpovědné za rozhodování, je velká nerovnováha. Tato zpráva právě 

kvůli zmenšení takto pociťované vzdálenosti žádá, aby byl za tímto účelem uplatňován trojí 

přístup: orgány EU musejí zvýšit transparentnost, odpovědnost a integritu a stanovit v těchto 

oblastech co nejvyšší standardy. 

Integrita spočívá ve spravedlivém a rovném zohledňování zájmů občanů 

Lisabonská smlouva zaručuje, že Unie „dodržuje [...] zásadu rovnosti svých občanů, kterým 

se dostává od jejích orgánů [...] stejné pozornosti“ (článek 9) a že „každý občan má právo 

podílet se na demokratickém životě Unie“. Skutečnost je však jiná. Výsadní vliv silných 

lobbistických skupin na osoby, které jsou v EU odpovědné za rozhodování, je v ostrém 

protikladu k rovnému zohledňování zájmů občanů. Ti, kteří již mají peníze a moc, mohou 

snadno uplatňovat v poměru k ostatním větší vliv. Orgány EU by v zájmu překonání tohoto 

rozdílu měly posílit svou integritu. Integritou se rozumí rovný přístup a skutečnost, že hlas 

všech občanů má v procesu rozhodování stejnou váhu. Protikladem integrity je 

upřednostňování dílčích zájmů nad zájmem obecným. Cílem této zprávy je přispět k odluce 

hospodářské a politické moci. To je také v nejlepším zájmu převážné většiny evropských 

malých a středních podniků. Píší-li právní předpisy nadnárodní společnosti, není možné, aby 
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vzkvétaly malé podniky. 
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Posílení postavení občanů zpřístupňováním informací a dokumentů 

Dalším směrodatným ustanovením Smluv, které má vést k prosazování integrity v politice 

EU, je požadavek obsažený v čl. 10 odst. 3 SEU: „Rozhodnutí jsou přijímána co nejotevřeněji 

a co nejblíže občanům.“ Transparentnost proto chápeme jako včasné zpřístupňování všech 

důležitých informací občanům s cílem vyrovnat co nejvíce rozdíly v informovanosti občanů a 

lobbistů, jakož i těch, kdo zastupují dílčí obchodní zájmy, a těch, kdo zastupují obecnější 

zájmy společnosti. Znění a smysl Smluv vyžaduje, aby zvláštní pozornost byla věnována 

načasování přístupu k informacím. Je-li v nich řeč o tom, že rozhodnutí „jsou přijímána co 

nejblíže občanům“, znamená to, že občané by měli mít čas na to, aby informaci před přijetím 

rozhodnutí zpracovali. Také otázka rovnosti občanů je záležitostí času. Vzhledem k tomu, že 

rozhodování je zpravidla kontinuální proces, je důležité, aby dokumenty a informace byly 

přístupné před uzavřením jednání. Rozdíly mezi profesionálními aktéry, kteří mají potřebné 

zdroje, na straně jedné a občany, a dokonce i poslanci Parlamentu na straně druhé jsou v 

rozporu se Smlouvami a poškozují integritu. Není proto přijatelné, aby mezi hrstkou 

privilegovaných osob kolovaly tajné a neformální dokumenty. Smlouvy požadují jasné 

rozlišování: dokumenty jsou buď veřejné, nebo ve výjimečných případech utajované. To 

znamená, že všechno, co vědí lobbisté, musí být veřejně přístupné všem. 

Pro zvýšení transparentnosti v Evropské unii má zásadní význam proces tvorby právních 

předpisů EU. Veřejnost má právo vědět, kdo měl na vytváření legislativních návrhů vliv. 

Hlavním prostředkem umožňujícím dosažení větší transparentnosti v právních předpisech EU 

je zavedení legislativní stopy. Legislativní stopa zaznamenává vliv různých zájmů na 

jednotlivé právní předpisy a umožňuje odhadovat případný nerovný vliv. Platí také, že čím 

jsou významné informace o schůzkách a příslušné vstupy dostupnější v reálném čase, tím 

spíše lze nerovnováhu napravovat ještě před přijetím příslušného právního předpisu. Studie 

tematické sekce nazvaná „Institucionální a ústavní aspekty zastupování zvláštních zájmů“ 

(Institutional and Constitutional aspects of Special Interest Representation), která byla 

vypracována pro výbor AFCO, doporučuje zvážit její zavedení. 

Odpovědnost orgánů EU zajištěná prostřednictvím transparentnosti 

Skandály, jako např. skandály s úplatky za pozměňovací návrhy, se staly hnací silou snahy o 

nová pravidla, která zajistí integritu politiky EU. Ve Smlouvách je toto úsilí vyžadováno od 

všech orgánů: „Při plnění svých úkolů se orgány, instituce a jiné subjekty Unie opírají o 

otevřenou, efektivní a nezávislou evropskou správu“ (čl. 298 odst. 1 SFEU). Odpovědnosti 

lze dosáhnout pouze ustanoveními, která zajistí, aby orgány, osoby zastávající funkci a ostatní 

pracovníci podávali o své činnosti transparentní zprávy.  

Přestože řada fází legislativního procesu je v EU ve srovnání s členskými státy 

transparentnější, rozhodující fáze spolurozhodovacích postupů se odehrává za zavřenými 

dveřmi. Častější využívání možnosti neformálních trojstranných rozhovorů vede k situaci, 

kdy v současnosti 80 % právních předpisů EU je schvalováno v prvním čtení. Tyto tajné 

schůzky jsou z hlediska transparentnosti problematické: neexistují žádné zápisy z jednání, 

účastníci těchto schůzek včetně jejich stanovisek nejsou známi, utajované dokumenty se 

někdy dostávající do rukou některých lobbistů, nikoli však široké veřejnosti. Tato selektivní 

transparentnost zvýhodňující privilegované aktéry poškozuje integritu postupu v jeho stávající 

podobě, protože občané nemají zajištěno rovné zacházení. 
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Ochrana integrity před střetem zájmů prostřednictvím nezávislého dohledu 

Integritu osob zastávajících funkci a ostatních pracovníků orgánů EU je třeba chránit 

zavedením nejlepších dostupných standardů. Tyto standardy by se měly vztahovat na činnost 

osob zastávajících funkce a ostatních pracovníků v rámci orgánů EU i mimo tento rámec, a to 

jak v průběhu jejich působení ve funkci v orgánech EU, tak i poté, a patří mezi ně například 

zavedení období „vychladnutí“ pro osoby, které chtějí profesně působit v oblastech úzce 

spojených s jejich prací pro orgány. 

Důležitým kritériem účinného dohledu nad dodržováním předpisů je neutralita. Zpráva EU o 

boji proti korupci za rok 2014 došla k závěru, že nezávislost agentur bojujících proti korupci 

je zásadním předpokladem jejich úspěchu: „V některých případech, kdy agentury mají silný 

mandát, se ukázalo, že nezávislé, odhodlané vedení znamenalo průlom v dalším vývoji, který 

umožnil trestně stíhat případy korupce na vysoké úrovni“ (s. 42). Poučením, které vyplývá z 

dosavadního fungování systémů pro ochranu integrity, je tedy to, že dohled na dodržování 

předpisů ze strany osob zastávajících funkce a ostatních pracovníků by měl být svěřen 

nějakému externímu a neutrálnímu subjektu. V této podobě je nezávislý dohled v současnosti 

vykonáván v některých členských státech, například ve Francii a Chorvatsku. Dále je také 

potřeba řešit možné střety zájmů, pokud jde o složení odborných skupin a kontrolu 

financování evropských politických stran. Odborné skupiny nesmějí dopustit, aby se dílčí 

zájmy přímo spolupodílely na utváření právních předpisů, které se jich dotýkají. Evropský 

parlament by neměl dohlížet na financování stran, k nimž patří většina jeho poslanců. 

Transparentnost jako prostředek budování nové důvěry v obchodních jednáních 

Ve srovnání s evropskou politikou jsou mezinárodní obchodní jednání vůči občanům ještě 

vzdálenější. Obchodní dohody obvykle Evropskou unii zavazují, a i když se většinový 

politický postoj či veřejné mínění změní, změnit tato rozhodnutí bývá obtížné. Vzhledem k 

těmto dalekosáhlým dopadům obchodních smluv musejí jednání vedoucí k jejich uzavření 

splňovat nejvyšší standardy transparentnosti a odpovědnosti, a to ještě více, než by tomu mělo 

být v jiných oblastech. Proti transparentnosti obchodních jednání se namítá, že jejich 

utajování může usnadnit jejich úspěch. Příklady ze Světové obchodní organizace (WTO), 

Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) či Světové 

organizace duševního vlastnictví (WIPO) jsou nicméně dokladem toho, že mezinárodní 

dohody lze úspěšně sjednávat i při úplném zveřejňování dokumentů, a dokonce i v rámci 

veřejných jednání. Vzhledem k narůstající celoevropské nespokojenosti s probíhajícím 

jednáním o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) a komplexní dohodě 

o hospodářské a obchodní spolupráci (CETA) by Evropská unie měla tyto osvědčené postupy 

přizpůsobit tak, aby docílila větší transparentnosti, odpovědnosti a integrity u všech svých 

obchodních jednání. 


