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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o transparentnosti, zodpovednosti a integrite v inštitúciách EÚ 

(2015/2041(INI)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na svoje rozhodnutie z 15. apríla 2014 o úprave medziinštitucionálnej 

dohody o registri transparentnosti1 (register lobistov EÚ), 

– so zreteľom na rozhodnutie Komisie z 25. novembra 2014 nestretávať sa 

s nezaregistrovanými lobistami a zverejňovať informácie o stretnutiach lobistov, 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanoviská Výboru pre medzinárodný 

obchod, Výboru pre kontrolu rozpočtu, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a 

bezpečnosť potravín, Výboru pre právne veci a Výboru pre občianske slobody, 

spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0000/2015), 

A. keďže Únia „dodržiava [...] zásadu rovnosti občanov, ktorým sa dostáva rovnakej 

pozornosti zo strany jej inštitúcií“ (článok 9 Zmluvy o Európskej únii), a keďže „každý 

občan má právo zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie“, a keďže „rozhodnutia 

sa prijímajú podľa možnosti čo najotvorenejšie a čo najbližšie k občanovi“ (článok 10 

ods. 3); 

B. keďže inštitúcie EÚ sú vo väčšine ohľadov už popredu v porovnaní s vnútroštátnymi a 

regionálnymi politickými inštitúciami, pokiaľ ide o ich transparentnosť, zodpovednosť a 

integritu; 

C. keďže s ohľadom na väčšiu priepasť medzi EÚ a jej občanmi musia inštitúcie EÚ 

vynaložiť úsilie s cieľom dosiahnuť čo najvyššie štandardy transparentnosti, 

zodpovednosti a integrity; 

D. keďže netransparentný a jednostranný lobizmus predstavuje výraznú hrozbu pre tvorbu 

politík a verejný záujem; 

Vytvorenie tzv. legislatívnej stopy, zavedenie povinnej registrácie lobistov do takej miery, 

ako je to možné 

1. Domnieva sa, že Komisia, Parlament a Rada by mali zaznamenávať a zverejňovať 

všetky vstupy získané od lobistov/zástupcov záujmových skupín o návrhoch politík, 

právnych predpisoch a pozmeňujúcich návrhoch vo forme tzv. legislatívnej stopy; 

navrhuje, aby táto legislatívna stopa pozostávala z prílohy k správam, v ktorej sa 

podrobne uvedú mená všetkých lobistov, s ktorými sa predstavitelia zodpovední 

za konkrétny súbor stretli v procese vypracúvania každej správy, a z druhého 

dokumentu, v ktorom sa uvedie každý získaný písomný vstup; 

                                                 
1 Prijaté texty, P7_TA(2014)0376.  
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2. vyzýva Komisiu, aby rozšírila a zlepšila svoju existujúcu iniciatívu, ako je stanovená 

v jej rozhodnutí z 25. novembra 2014 o zverejňovaní informácií o stretnutiach medzi 

členmi Komisie a organizáciami alebo samostatne zárobkovo činnými osobami; 

domnieva sa, že zaznamenávanie údajov zo stretnutí by sa malo rozšíriť a vzťahovať 

na každého, kto sa zapája do procesu tvorby politík EÚ; 

3. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila jednoduchý prístup verejnosti k informáciám o vplyve 

lobistov prostredníctvom online databázy; 

4. domnieva sa, že medzi poslancami Európskeho parlamentu, majú menovaní 

spravodajcovia alebo predsedovia výboru osobitnú zodpovednosť za transparentnosť, 

pokiaľ ide o ich kontakty s lobistami s ohľadom na úlohu, ktorú zohrávajú pri tvorbe 

právnych predpisov EÚ; 

5. navrhuje, aby sa kódex správania upravil s cieľom zaviesť povinnosť pre spravodajcov 

a predsedov výborov osvojiť si prax výlučného stretávania sa so zaregistrovanými 

lobistami, aby zverejňovali informácie o takýchto stretnutiach online a aby 

spravodajcovia zverejňovali legislatívnu stopu; 

6. domnieva sa, že zmenou by sa zaviedla povinná mesačná aktualizácia nákladov 

na lobizmus; 

7. opätovne zdôrazňuje svoju dlhodobú výzvu na stanovenie registra lobistov EÚ 

prostredníctvom právneho aktu s cieľom odstrániť všetky právne medzery a dosiahnuť 

registráciu povinnú pre všetkých lobistov; domnieva sa, že v návrhu tohto právneho 

aktu by sa mohol zohľadniť pokrok dosiahnutý vďaka zmenám v medziinštitucionálnej 

dohode a kódexe správania Európskeho parlamentu; 

8. opätovne zdôrazňuje svoju výzvu Rade, aby sa do registra lobistov čo najskôr zapojila; 

Transparentnosť, zodpovednosť a integrita pri rokovaniach s lobistami 

9. považuje transparentnosť lobizmu dosahovanú prostredníctvom mesačného 

predkladania správ zo strany lobistov o ich stretnutiach za kľúčovú pre budúcnosť 

tvorby právnych predpisov EÚ; 

10. domnieva sa, že pri výklade slovného spojenia "nevhodné správanie" v zmysle písm. B) 

kódexu správania by toto spojenie malo zahrnovať aj odmietanie oficiálnych pozvaní na 

vypočutia alebo zasadnutia výborov bez dodatočného odôvodnenia;  

11. trvá na tom, aby zaregistrované právnické firmy deklarovali v registri lobistov všetkých 

klientov, v ktorých mene vykonávajú činnosti, na ktoré sa register vzťahuje; 

12. žiada Predsedníctvo, aby obmedzilo prístup nezaregistrovaných organizácií alebo 

jednotlivcov do parlamentných budov tak, že všetci návštevníci týchto budov budú 

musieť podpísať vyhlásenie o tom, že nie sú lobistami patriacimi do rozsahu registra 

alebo v opačnom prípade preukázať, že sú zaregistrovaní; 

13. domnieva sa, že je nevyhnutné urýchlene zaviesť primeraný systém monitorovania 

predložených informácií s cieľom zabezpečiť, že informácie, ktoré predkladajú 
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zaregistrované osoby, sú zmysluplné, presné, aktuálne a úplné; 

14. domnieva sa, že každý rok by sa malo skontrolovať minimálne 5 % vyhlásení; 

15. domnieva sa, že zastúpenia národných, regionálnych a miestnych vlád by nemali patriť 

do registra lobistov EÚ, pokiaľ majú vlastný povinný register lobistov a neponúkajú 

priestor na prácu súkromným alebo podnikateľským subjektom v rámci svojich 

zastúpení; 

Ochrana integrity pred konfliktmi záujmov 

16. domnieva sa, že členov poradného výboru vybraných spomedzi poslancov Európskeho 

parlamentu by mala doplniť väčšina externe vybraných členov, ktorí musia byť 

kvalifikovaní odborníci v oblasti etickej regulácie, mali by byť vyberaní 

prostredníctvom otvorenej výzvy a mali by zahŕňať členov občianskej spoločnosti; 

17. domnieva sa, že kódex správania by sa mal zmeniť s cieľom udeliť právomoc prijímať 

konečné rozhodnutia rozšírenému poradnému výboru, a nie predsedovi; 

18. domnieva sa, že rokovací poriadok by sa mal zmeniť s ohľadom na vyhlásenia členov 

o finančných záujmoch s cieľom poveriť poradný výbor a podporné administratívne 

orgány faktickými kontrolami vzoriek a udeliť im právomoc v prípade potreby 

požadovať dôkazy; 

19. domnieva sa, že článok 3 kódexu správania pre poslancov by sa mal preformulovať tak, 

aby zahŕňal jasný zákaz vykonávania iného zamestnania alebo inej platenej práce, 

ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov; 

20. domnieva sa, že odmena, ktorú poslancom vypláca Parlament či už ako zamestnancom, 

alebo samostatne zárobkovo činným osobám, by mala byť znížená o polovicu zo sumy 

zarobenej z akejkoľvek činnosti súbežne vykonávanej mimo ich poslaneckého úradu 

v Európskom parlamente; 

Obdobie, počas ktorého sa osoba musí vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, 

na zabezpečenie integrity medzi úradníkmi a zamestnancami 

21. domnieva sa, že kódex správania by sa mal zmeniť tak, aby sa v ňom stanovovalo 

trojročné „obdobie, počas ktorého sa osoba musí vyhýbať akýmkoľvek konfliktom 

záujmov“, počas ktorého sa poslanci nesmú zapojiť do lobistických činností v oblasti 

ich parlamentných povinností; 

22. domnieva sa, že pre členov Komisie by sa „obdobie, počas ktorého sa osoba musí 

vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov“, malo predĺžiť na tri roky a že dvojročné 

obdobie by sa malo uplatňovať aj na všetkých zamestnancov Komisie zapojených 

do navrhovania alebo vykonávania právnych predpisov alebo zmlúv EÚ vrátane 

zmluvných zamestnancov; 

Vyvážené zloženie skupín expertov 

23. víta zámer Komisie nadviazať na ombudsmankine odporúčania proti konfliktom 

záujmov v skupinách expertov; 



 

PE567.666v01-00 6/11 PR\1072568SK.doc 

SK 

24. podporuje výzvu ombudsmanky, aby sa do registra lobistov zapísala žiadosť 

o menovanie do skupiny expertov za predpokladu, že dotknutí poslanci nie sú vládni 

úradníci a nedostávajú celú odmenu alebo prevažnú časť odmeny od štátnych inštitúcií, 

ako sú univerzity; 

Integrita prostredníctvom nezávislej kontroly financovania európskych politických strán 

25. považuje kontrolu financovania európskych politických strán zo strany Parlamentu 

za nepotrebný konflikt záujmov; 

26. vyzýva, aby bol kontrolou financovania európskych politických strán poverený 

neutrálny orgán; 

Dosiahnutie cieľa úplného prístupu k dokumentom 

27. vyzýva, aby mali občania rovnaké právo odvolať sa pri požadovaní informácií, 

aké majú pri požadovaní určitých dokumentov; 

28. považuje za dobrý príklad skutočnosť, že Parlament uvádza všetky dostupné dokumenty 

ako súčasť online registra a vyzýva Komisiu a Radu, aby nasledovali tento príklad 

s ohľadom na všetky svoje dokumenty; 

29. domnieva sa, že nariadenie (ES) č. 1049/2001 by sa malo urýchlene aktualizovať, 

ako sa to požaduje v Lisabonskej zmluve, a to rozšírením jeho rozsahu pôsobnosti tak, 

aby zahŕňalo všetky inštitúcie, orgány, úrady a agentúry EÚ, na ktoré sa doposiaľ 

nevzťahovalo, ako je Európska rada, Európska centrálna banka, Súdny dvor Európskej 

únie, Europol a Eurojust; 

30. žiada, aby sa Komisia uistila, že subjekty mimo EÚ, ktoré dostávajú finančné 

prostriedky EÚ, sú zodpovedné rovnako ako inštitúcie EÚ, pokiaľ ide o vynakladanie 

týchto finančných prostriedkov; 

31. domnieva sa, že právo Parlamentu na prístup k dokumentom iných inštitúcií EÚ by sa 

podľa nariadenia (ES) č. 1049/2001 za žiadnych okolností nemalo považovať za menej 

dôležité než právo jednotlivých občanov; 

Transparentnosť v legislatívnom procese na účely zodpovednosti  

32. s poľutovaním konštatuje, že nedostatok transparentnosti v Rade bráni občanom a 

národným parlamentom v tom, aby vlády prijali zodpovednosť v dôsledku nedostatku 

informácií o stanoviskách jednotlivých členských štátov; 

33. domnieva sa preto, že prípravné stretnutia v rámci Rady by mali byť verejné ako 

schôdze parlamentných výborov; 

34. domnieva sa, že by predsedovia parlamentných výborov mali aktívne zverejňovať 

zápisnice a všetky dokumenty používané pri trialógoch; 

35. vyzýva predsedníctvo Rady, aby zahrnulo dokumenty z trialógu do registra dokumentov 

s cieľom umožniť prístup v súlade s nariadením (ES) č. 1049/2001; 
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Transparentnosť externých zastúpení a rokovaní EÚ 

36. zastáva názor, že poslanci by za výnimočných okolností a podľa potreby mali mať 

prístup ku všetkým dokumentom Komisie prostredníctvom čitárne; 

37. považuje za neprijateľné, že Parlament má menší alebo menej otvorený prístup 

k dokumentom, pokiaľ ide o obchodné rokovania, než niektorí poslanci národných 

parlamentov; 

38. vyzýva Komisiu, aby uplatnila v praxi všetky ombudsmankine odporúčania v prospech 

väčšej transparentnosti v obchodných rokovaniach; 

39. uznáva pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť, pokiaľ ide o transparentnosť obchodných 

rokovaní, trvá však na tom, že tento pokrok týkajúci sa TTIP sa musí rozšíriť na všetky 

obchodné rokovania; 

40. domnieva sa, že keďže Komisia sa zapája do obchodných rokovaní, mala by zverejniť 

mandáty na rokovanie, všetky stanoviská z rokovaní, všetky požiadavky a ponuky a 

všetky konsolidované návrhy znení rokovaní pred každým kolom rokovaní, aby k nemu 

Európsky parlament a národné parlamenty, ako aj organizácie občianskej spoločnosti a 

širšia verejnosť mohli predkladať odporúčania pred ukončením rokovaní a poskytnutím 

priestoru na predkladanie pripomienok a pred tým, ako sa dohoda predloží 

na ratifikáciu; 

41. vyzýva Komisiu, aby predložila návrh medziinštitucionálnej dohody s cieľom 

kodifikovať tieto zásady pre všetky obchodné rokovania; 

Transparentnosť a zodpovednosť v správe hospodárskych záležitostí v eurozóne 

42. domnieva sa, že rozhodnutia prijaté alebo pripravené Euroskupinou v Hospodárskom a 

finančnom výbore, neoficiálne stretnutia Rady pre hospodárske a finančné záležitosti a 

samity eurozóny sa musia stať transparentnými a zodpovednými aj prostredníctvom 

zverejňovania príslušných zápisníc; 

Ochrana oznamovateľov korupcie a boj proti korupcii 

43. vyjadruje poľutovanie nad zistením ombudsmanky, že väčšina inštitúcií EÚ zatiaľ 

náležite nevykonala predpisy na ochranu oznamovateľov korupcie; zdôrazňuje, 

že do dnešného dňa takéto predpisy prijala iba Komisia, ombudsmanka a Dvor 

audítorov; 

44. domnieva sa, že účinná ochrana oznamovateľov korupcie je kľúčovou zbraňou na boj 

proti korupcii, a preto opätovne zdôrazňuje svoju výzvu Komisii, aby pripravila 

smernicu o ochrane oznamovateľov korupcie vrátane minimálnych európskych noriem 

ochrany; 

45. domnieva sa, že prebiehajúce skúmanie volebného práva EÚ by malo zahŕňať pravidlo, 

že osoby uznané vinnými z korupcie na úkor finančných záujmov EÚ alebo v rámci 

členských štátov sa nesmú uchádzať o funkciu počas nasledujúcich dvoch funkčných 

období Európskeho parlamentu; 
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46. domnieva sa, že osobám alebo spoločnostiam vedeným alebo vlastneným osobami, 

ktoré boli uznané vinnými z korupcie v EÚ, by nemalo byť najmenej počas obdobia 

troch rokov povolené uzatvárať zmluvy o verejnom obstarávaní s Európskou úniou 

alebo čerpať prostriedky z fondov EÚ; 

Posilnenie parlamentnej zodpovednosti Komisie a jej agentúr 

47. vyzýva Komisiu, aby vypracovala rámcové nariadenie týkajúce sa všetkých agentúr EÚ, 

podľa ktorého bude Parlamentu udelená spolurozhodovacia právomoc pri menovaní 

alebo odvolávaní riaditeľov týchto agentúr a priame právo na ich výsluch a vypočutie; 

48. podporuje národné parlamenty v pozývaní komisárov s cieľom uskutočniť ich výsluch; 

49. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Priepasť deliaca občanov si vyžaduje najvyššie štandardy transparentnosti, 

zodpovednosti a integrity 

Inštitúcie EÚ sú transparentnejšie, zodpovednejšie a bezúhonnejšie než väčšina ostatných 

politických inštitúcií na vnútroštátnej či regionálnej úrovni v Európe. Občania môžu sledovať 

všetky schôdze výborov prostredníctvom vysielania na internete: to je transparentnosť, aká 

doteraz neexistuje vo väčšine parlamentov členských štátov. Európska komisia je otvorená 

správa, ktorá je oveľa transparentnejšia a prístupnejšia než správy, ako ich poznáme 

vo väčšine členských štátov. Napriek tomu je z viacerých dôvodov politika Bruselu 

vzdialenejšia občanom celej EÚ. Celková úroveň dôvery občanov v inštitúcie EÚ, ktorá bola 

skúmaná v rámci Eurostatu, dosahovala v roku 2014 42 %. V porovnaní s predchádzajúcim 

rokom to predstavuje nárast, v historickom porovnaní je táto úroveň však stále nízka; v roku 

2002 dosahovala táto úroveň 59 %. Vo väčšine z 20 členských štátov je dôvera občanov 

vo vnútroštátne inštitúcie v súčasnosti väčšia. Iba minimum z občanov ôsmich krajín má 

väčšiu dôveru v inštitúcie EÚ než vo vnútroštátne inštitúcie. 

Miestne a vnútroštátne politiky sú občanom menej vzdialené: v médiách sa o nich hovorí 

viac, občania majú osobnejšie kontakty s ich predstaviteľmi, problémy sa niekedy zdajú 

menej abstraktné a vo vnútroštátnych a v miestnych politikách jazyk zvyčajne nepredstavuje 

prekážku. Okrem týchto rozdielov skôr štrukturálneho charakteru sa však politika EÚ zdá 

mnohým občanom vzdialenejšia v dôsledku vnímaného nedostatočného vplyvu občanov. 

Čo je horšie, súčasná Európska únia je niekedy vnímaná viac ako Európa lobistov než Európa 

občanov. V Bruseli sú lobisti aktívnejší než vo Washingtone D. C., pričom z výskumov 

vyplýva veľká nevyváženosť medzi prístupom a vplyvom silných obchodných záujmov a 

slabších záujmov spoločnosti na činiteľov s rozhodovacou právomocou v EÚ. S cieľom 

preklenúť túto vnímanú priepasť sa v tejto správe požaduje trojitý prístup: Inštitúcie EÚ 

musia posilniť transparentnosť, zodpovednosť a integritu a stanoviť čo najvyššie štandardy 

v týchto oblastiach. 

Integrita je spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie so záujmami občanov 

V Lisabonskej zmluve sa zaručuje, že „Únia dodržiava zásadu rovnosti občanov, ktorým sa 

dostáva rovnakej pozornosti zo strany jej inštitúcií“ (článok 9), a že „každý občan má právo 

zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie“. Realita je však iná: privilegovaný prístup 

mocných lobistov k činiteľom s rozhodovacou právomocou v EÚ výrazne kontrastuje 

s rovnakým zaobchádzaním so záujmami občanov. Tí, ktorí majú viac peňazí a väčšiu moc, 

majú jednoducho porovnateľne väčší vplyv. Na preklenutie tejto priepasti potrebujú inštitúcie 

EÚ posilniť svoju integritu. Integrita znamená rovnaký prístup a vplyv občanov 

v rozhodovacom procese. Uprednostňovanie osobitných záujmov pred všeobecnými 

záujmami je v rozpore s integritou. Cieľom tejto správy je prispieť k oddeleniu hospodárskej 

a politickej moci. Je to zároveň v najlepšom záujme prevažnej väčšiny malých a stredných 

podnikov v Európe. Malé podniky nemôžu prosperovať, pokiaľ právne predpisy vytvárajú 
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mnohonárodné organizácie. 

Posilňovanie vplyvu občanov prostredníctvom prístupu k informáciám a dokumentom 

Na zavedenie integrity v politike EÚ sa v zmluvách poskytujú ďalšie usmernenia a 

požiadavky v článku 10 ods. 3 ZFEÚ: „rozhodnutia sa prijímajú podľa možnosti 

čo najotvorenejšie a čo najbližšie k občanovi“. Preto chápeme transparentnosť ako včasné 

sprístupnenie všetkých relevantných informácií občanom s cieľom obmedziť možnú 

neinformovanosť u občanov a lobistov, ako aj u osôb, ktoré zastupujú osobitné obchodné 

záujmy, a osôb, ktoré zastupujú všeobecnejšie záujmy spoločnosti. V znení zmlúv sa vyzýva 

k tomu, aby sa venovala osobitná pozornosť načasovaniu prístupu k informáciám. Prijímanie 

rozhodnutí „čo najbližšie k občanovi“ znamená, že občania by mali mať čas na spracovanie 

informácií pred tým, ako sa prijmú rozhodnutia. Navyše, záležitosť rovnosti medzi občanmi je 

otázkou času. Keďže rozhodovanie je zvyčajne plynulý proces, je rozdiel, keď sú informácie a 

dokumenty sprístupnené ešte pred uzavretím dohôd. Rozdiely medzi vynaliezavými a 

profesionálnymi subjektmi na jednej strane a občanmi a dokonca poslancami Parlamentu 

na strane druhej sú v rozpore so zmluvami a narúšajú integritu. Preto sú tajné a neoficiálne 

dokumenty, ktoré sú k dispozícii len privilegovanej menšine, neprijateľné. V zmluvách sa 

požaduje jasné rozlišovanie: dokumenty sú buď verejné, alebo vo výnimočných prípadoch 

tajné. To znamená, že: všetko, čo vedia lobisti, musí byť verejne prístupné pre všetkých. 

Proces vytvárania právnych predpisov EÚ je kľúčový, pokiaľ ide o posilnenie 

transparentnosti v Európskej únii. Verejnosť má právo vedieť, kto mal vplyv pri navrhovaní 

právnych predpisov. Dôležitým nástrojom na dosiahnutie väčšej transparentnosti v právnych 

predpisoch EÚ je vytvorenie legislatívnej stopy. V tejto stope sa budú zaznamenávať rôzne 

záujmy súvisiace s každým právnym predpisom a umožní sa tak odhadnúť možnú 

nevyváženosť vplyvu. Navyše, čím viac relevantných informácií o stretnutiach a vstupoch sa 

sprístupní v reálnom čase, tým viac nevyváženosti sa môže napraviť pred prijatím právnych 

predpisov. Tematická sekcia vo svojej štúdii s názvom „Inštitucionálne a ústavné aspekty 

zastúpenia osobitných záujmov“ pre výbor AFCO odporúča zvážiť jej vytvorenie. 

Dosiahnutie zodpovednosti inštitúcií EÚ prostredníctvom transparentnosti 

Škandály, ako je škandál týkajúci sa peňažnej hotovosti poskytnutej za pozmeňujúci návrh, 

boli hnacou silou nových predpisov na zabezpečenie integrity politík EÚ. V zmluvách sa 

požaduje, aby pri každej činnosti v inštitúciách: boli pri vykonávaní svojich poslaní inštitúcie, 

orgány, úrady a agentúry Únie podporované otvorenou, efektívnou a nezávislou európskou 

administratívou (článok 298 ods. 1 ZFEÚ). Zodpovednosť možno dosiahnuť iba 

prostredníctvom ustanovení, ktorými sa zabezpečí, že inštitúcie, úradníci a zamestnanci budú 

podávať transparentné správy o svojej práci.  

Hoci mnohé fázy tvorby právnych predpisov EÚ sú transparentnejšie než v členských štátoch, 

rozhodujúca fáza v spolurozhodovacích procesoch sa odohráva za zatvorenými dverami. 

Rozšírenejšie využívanie neoficiálnych rozhovorov v podobe trialógu viedlo k situácii, 

že dochádza k schváleniu 80 % právnych predpisov v prvom čítaní. Existuje tu problém 

s transparentnosťou týchto tajných stretnutí: zápisnice z týchto stretnutí neexistujú, účastníci a 

ich stanoviská sú neznáme, tajné dokumenty sa niekedy dostávajú do rúk niektorým lobistom, 

ale nie do rúk širšej verejnosti. Táto selektívna transparentnosť pre privilegované subjekty 
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narúša integritu súčasného postupu z dôvodu nerovnakého zaobchádzania s občanmi. 

Ochrana integrity pred konfliktmi záujmov prostredníctvom nezávislého dohľadu 

Sú potrebné najlepšie dostupné normy na ochranu integrity členov a zamestnancov inštitúcií 

EÚ. Tieto normy musia zahŕňať činnosti členov a zamestnancov v rámci aj mimo inštitúcií 

EÚ, ako aj počas zastávania funkcie v inštitúciách EÚ a po ňom, napríklad prostredníctvom 

zavedenia obdobia, počas ktorého sa osoba musí vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, 

v prípade, že si chce vybudovať kariéru v oblastiach úzko súvisiacich s jej inštitucionálnymi 

činnosťami. 

Neutralita je dôležitým kritériom pre účinný dohľad nad dodržiavaním pravidiel. V správe EÚ 

o boji proti korupcii za rok 2014 sa dospelo k záveru, že nezávislosť protikorupčných agentúr 

je kľúčovým faktorom ich úspechu: „V niektorých prípadoch, keď agentúry mali silný 

mandát, sa ukázalo, že nezávislé a veci oddané vedenie prinieslo prelom, ktorý im umožnil 

stíhať korupciu vo vysokých kruhoch.“ (s. 41) Preto je zverenie dohľadu nad dodržiavaním 

pravidiel zo strany poslancov a zamestnancov do rúk externých a neutrálnych organizácií 

poučením z existujúcich systémov integrity. Takýto nezávislý dohľad sa uplatňuje 

v členských štátoch, ako je Francúzsko a Chorvátsko. Navyše, potenciálny konflikt záujmov 

sa musí takisto riešiť spoločne so skupinami expertov a kontrolou financovania európskych 

politických strán. Skupiny expertov nesmú dovoliť, aby osobitné záujmy priamo ovplyvnili 

právne predpisy, ktoré sa ich týkajú. Európsky parlament by nemal dohliadať na financovanie 

strán, ku ktorým patrí väčšina jeho poslancov. 

Budovanie novej dôvery v obchodné rokovania prostredníctvom transparentnosti 

V porovnaní s európskou politikou sú medzinárodné obchodné rokovania občanom omnoho 

vzdialenejšie. Obchodné dohody sú pre Európsku úniu spravidla záväzné a môže byť náročné 

tieto rozhodnutia zmeniť v prípade, že sa zmení stanovisko politickej väčšiny 

alebo verejnosti. Pre tieto ďalekosiahle dôsledky obchodných dohôd sa musia rokovania o to 

viac vyrovnať najvyšším štandardom transparentnosti a zodpovednosti. V neprospech 

transparentnosti v obchodných rokovaniach svedčí argument, že utajenie môže doviesť 

rokovania k úspešnému koncu jednoduchšie. Príklady Svetovej obchodnej organizácie 

(WTO), Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) či 

Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) sú však dôkazom toho, že medzinárodné 

dohody sa môžu dosiahnuť aj s úplne verejne dostupnými dokumentmi, a dokonca aj 

verejným postupom. Keďže však rastie celoeurópska nespokojnosť s prebiehajúcimi 

rokovaniami o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 

a s finalizáciou komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA), Európska únia by 

mala prispôsobiť tieto najlepšie postupy na zlepšenie transparentnosti, zodpovednosti a 

integrity všetkých obchodných rokovaní. 


