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B8-0541/2015

Usnesení Evropského parlamentu o výroční zprávě dozorčího výboru úřadu OLAF za 
rok 2014
(2015/2699(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze 
dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti 
podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/19991,

– s ohledem na své rozhodnutí ze dne 29. dubna 2015 o udělení absolutoria za plnění 
souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl III – Komise a 
výkonné agentury2,

– s ohledem na své rozhodnutí ze dne 3. dubna 2014 o udělení absolutoria za plnění 
souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl III – Komise a 
výkonné agentury3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 3. července 2013 o výroční zprávě za rok 2011 
o ochraně finančních zájmů EU – boji proti podvodům4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. března 2015 o výroční zprávě za rok 2013 
o ochraně finančních zájmů EU – boji proti podvodům5,

– s ohledem na výroční zprávu dozorčího výboru úřadu OLAF o činnosti za rok 2014,

– s ohledem na stanovisko č. 4/2014 nazvané „Kontrola trvání šetření vedených 
Evropským úřadem pro boj proti podvodům“,

– s ohledem na odpověď úřadu OLAF na stanovisko dozorčího výboru č. 4/2014,

– s ohledem na stanovisko dozorčího výboru č. 5/2014 nazvané „Externí zprávy úřadu 
OLAF o trvání šetření“,

– s ohledem na odpověď úřadu OLAF na stanovisko dozorčího výboru č. 5/2014,

– s ohledem na zprávu dozorčího výboru č. 1/2014 nazvanou „Zachování nezávislosti 
šetření úřadu OLAF“,

– s ohledem na zprávu dozorčího výboru č. 2/2014 nazvanou „Provádění  doporučení 
dozorčího výboru úřadem OLAF“,

1 Úř. věst. L 248, 18.8.2013, s. 1.
2 Přijaté texty, P8_TA(2015)0118.
3 Přijaté texty, P7_TA(2014)0287.
4 Přijaté texty, P7_TA(2013)0318.
5 Přijaté texty, P8_TA(2015)0062.
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– s ohledem na zprávu dozorčího výboru č. 3/2014 nazvanou „Zahajování případů v úřadu 
OLAF v roce 2012“,

– s ohledem na odpověď úřadu OLAF na zprávu dozorčího výboru č. 3/2014,

– s ohledem na sdělení dozorčího výboru k analýze, kterou dozorčí výbor vypracoval k 
návrhu priorit politiky úřadu OLAF v oblasti vyšetřování úřadu na rok 2015,

– s ohledem na  výroční zprávu o činnosti dozorčího výboru za rok 2013,

– s ohledem na stanovisko dozorčího výboru č. 2/2013 nazvané „Vytvoření interního 
postupu úřadu OLAF pro vyřizování stížností“,

– s ohledem na stanovisko dozorčího výboru č. 1/2014 nazvané „Priority politiky úřadu 
OLAF v oblasti vyšetřování“,

– s ohledem na stanovisko dozorčího výboru č. 2/2014 nazvané „Výběr případů v úřadu 
OLAF“,

– s ohledem na připomínky dozorčího výboru k postupům šetření v úřadu OLAF,

– s ohledem na doporučení dozorčího výboru z roku 2012,

– s ohledem na dokument dozorčího výboru nazvaný „Poslání, pravomoci a cíle 
dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům – střednědobá strategie 
(2014–2015)“,

– s ohledem na pracovní ujednání dozorčího výboru s úřadem OLAF,

– s ohledem na otázky Komisi a Radě ohledně výroční zprávy dozorčího výboru úřadu 
OLAF za rok 2014 (O-000060/2015 – B8-0553/2015, O-000061/2015 – B8-0554/2015 
a O-000066/2015 – B8-0555/2015),

– s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že ve své výroční zprávě o činnosti za rok 2012 dozorčí výbor úřadu 
OLAF konstatoval, že v době reorganizace úřadu OLAF (1. února 2012) bylo zahájeno 
423 případů v jednom dni na základě jediného rozhodnutí generálního ředitele úřadu 
OLAF; vzhledem k tomu, že na základě své analýzy dospěl dozorčí výbor k závěru, že 
i) úřad OLAF nevyhodnotil přiměřeným způsobem příchozí informace v žádném z 
případů analyzovaných dozorčím výborem, ii) ve velké většině případů nebylo 
provedeno vůbec žádné posouzení a iii) generální ředitel úřadu OLAF zahájil všechny 
tyto případy, aniž by byla předem zjištěna existence dostatečně závažného podezření, že 
došlo k podvodu, korupci nebo jiné protiprávní činnosti, která by měla dopad na 
finanční zájmy Unie – což je v rozporu s tehdy platnými právními požadavky na 
zahájení šetření úřadem OLAF;

B. vzhledem k tomu, že dozorčí výbor ve svých sděleních orgánům EU zdůraznil, že 
generální ředitel úřadu OLAF i přes jasnou povinnost stanovenou v čl. 17 odst. 5 
nařízení č. 883/2013 neinformoval dozorčí výbor v roce 2014 o tom, která doporučení 
výboru OLAF nebyla provedena;
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C. vzhledem k tomu, že v první polovině svého mandátu vydal dozorčí výbor úřadu OLAF 
50 doporučení, z nichž pouze 8 bylo plně provedeno, 6 bylo provedeno částečně, 1 je 
prováděno nyní, 20 nebylo provedeno a v 15 případech dozorčí výbor nebyl schopen 
provádění ověřit kvůli nedostatečným informacím;

D. vzhledem k tomu, že dozorčí výbor ve svém sdělení o návrhu priorit politiky v oblasti 
vyšetřování úřadu OLAF na rok 2015 uvedl, že úřad OLAF nezohlednil tři doporučení 
obsažená ve stanovisku dozorčího výboru č. 1/2004: i) generální ředitel OLAF nevydal 
pokyny k uplatňování kritérií výběru vyplývajících z nařízení č. 883/2013 (účinné 
využívání zdrojů, proporcionalita, subsidiarita/přidaná hodnota) a namísto toho, aby 
přezkoumal finanční ukazatele a přizpůsobil je novým skutečnostem ve výdajových 
programech, tak je úplně zrušil;  ii) návrh priorit politiky v oblasti vyšetřování na rok 
2015 sice zřejmě zohledňoval některé dokumenty zúčastněných stran, nezdá se však, že 
by byl se zúčastněnými stranami zahájen nějaký dialog ohledně finančních ukazatelů a 
opatření, jež by případně měla být přijata v návaznosti na případy, u nichž panuje 
dostatečné podezření na podvod, ale jež byly zamítnuty na základě priorit politiky v 
oblasti vyšetřování nebo výběrových kritérií; iii) generální ředitel úřadu OLAF 
nepředložil dozorčímu výboru posudky provádění předchozích priorit politiky v oblasti 
vyšetřování ani souhrny zpětné vazby zúčastněných stran, ačkoli se k tomu dříve 
zavázal;

E. vzhledem k tomu, že dozorčí výbor stále zdůrazňoval, že vzhledem k nedostatečnému 
přístupu k nezbytným informacím není schopen dohlížet na nezávislost úřadu OLAF, 
jeho vyšetřovací funkci, uplatňování procesních záruk a na trvání šetření;

F. vzhledem k tomu, že dozorčí výbor uvedl, že klíčovým problémem, pokud jde o 
účinnost jeho dozorčí úlohy, není nedostatečné provádění pracovních ujednání, ale 
zásadní rozdíly v pohledu dozorčího výboru a generálního ředitele úřadu OLAF na 
úlohu dozorčího výboru;

G. vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení o výroční zprávě za rok 2011 a 2013 
o ochraně finančních zájmů EU – boji proti podvodům vyzval ke zlepšení schopnosti 
dozorčího výboru vykonávat svou úlohu;

H. vzhledem k tomu, že dozorčí výbor několikrát vyzval orgány EU, aby buď posílily jeho 
pravomoci, zejména pokud jde o plný přístup ke spisům úřadu OLAF, nebo aby učinily 
jiná opatření k zajištění odpovědnosti úřadu OLAF;

I. vzhledem k tomu, že se generální ředitel úřadu OLAF v březnu 2014 zavázal, že bude 
jednou ročně dozorčí výbor informovat o počtu stížností, které obdržel, lhůtách, v nichž 
byly zpracovány, a klasifikaci, zda byly oprávněné, či nikoli; avšak vzhledem k tomu, 
že dozorčí výbor uvedl, že žádné takové informace neobdržel;

J. vzhledem k tomu, že nařízení č. 883/2013 posílilo úlohu dozorčího výboru, pokud jde o 
sledování trvání šetření úřadu OLAF; vzhledem k tomu, že i přes formální dodržování 
povinnosti úřadu OLAF pravidelně informovat dozorčí výbor o šetřeních trvajících déle 
než 12 měsíců dospěl dozorčí výbor ve svém stanovisku č. 4/2014 nazvaném „Kontrola 
trvání šetření vedených Evropským úřadem pro boj proti podvodům“ k závěru, že 
informace, které obdržel, nepostačují k řádnému a účinnému sledování délky trvání 
šetření úřadu OLAF;
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K. vzhledem k tomu, že ve svém stanovisku č. 5/2014 nazvaném „Externí zprávy úřadu 
OLAF o trvání šetření“ dospěl dozorčí výbor k závěru, že informace o délce trvání 
šetření úřadu OLAF neposkytují komplexní obrázek o jeho vyšetřovací činnosti; 
vzhledem k tomu, že zatímco úřad OLAF ve své výroční zprávě uvedl, že „šetření jsou 
dokončována v kratší lhůtě“, dospěl dozorčí výbor k závěru, že lepší výsledky šetření 
úřadu OLAF vyplývají ze zavedení nových metod výpočtu;

L. vzhledem k tomu, že ve své zprávě č. 1/2014 nazvané „Zachování nezávislosti šetření 
úřadu OLAF“ vyzval dozorčí výbor k vyjasnění úlohy úřadu OLAF při provádění 
politiky Komise v oblasti boje proti podvodům v odvětví cigaret;

M. vzhledem k tomu, že dozorčí výbor ve dvou po sobě jdoucích letech vyjádřil ve své 
výroční zprávě o činnosti znepokojení nad nedostatkem transparentnosti, pokud jde 
účast úřadu OLAF na schůzích Komise týkajících se vnitřního informačního systému a 
o zásadní riziko týkající se nezávislosti šetření úřadu OLAF;

N. vzhledem k tomu, že dozorčí výbor upozornil orgány EU na nutnost provádět 
požadavky obsažené v nařízení č. 883/2013 týkající se nezávislosti fungování 
sekretariátu dozorčího výboru;

O. vzhledem k tomu, že dozorčí výbor určil čtyři základní podmínky k zajištění 
nezávislosti fungování sekretariátu: i) nábor, posuzování a služební postup vedoucího 
sekretariátu na základě rozhodnutí dozorčího výboru; ii) změna pracovního zařazení 
vedoucího sekretariátu na vyššího vedoucího pracovníka; iii) nábor, posuzování a 
služební postup zaměstnanců sekretariátu na základě rozhodnutí vedoucího sekretariátu; 
iv) přenesení pravomoci týkající se plnění rozpočtu sekretariátu na vedoucího 
sekretariátu;

P. vzhledem k tomu, že Parlament zvážil odpovědi úřadu OLAF na zprávy a stanoviska 
dozorčího výboru, které byly Parlamentu předloženy;

Q. vzhledem k tomu, že dopis generálního ředitele úřadu OLAF ze dne 19. května 2015 
předsedovi parlamentního Výboru pro rozpočtovou kontrolu neposkytuje uspokojivou 
odpověď na zjištění uvedená ve zprávě dozorčího výboru;

R. vzhledem k tomu, že pokud se Komisi a úřadu OLAF nepodaří zlepšit vztah s dozorčím 
výborem do konce roku 2015, může to mít také dopady na rozpočet i na postoj 
Parlamentu ve vztahu k rozpočtu  úřadu OLAF na rok 2017;

1. rozhodně zdůrazňuje odpovědnost úřadu OLAF za plnění právních požadavků pro 
zahájení řízení; připomíná, že pokud jde o 423 řízení zahájených v týž den, pouze v 
8,4 % uzavřených případů došlo k vydání doporučení; vyzývá dozorčí výbor, aby se 
nadále pravidelně zabýval dodržováním právních požadavků úřadu;

2. odkazuje na své výše zmíněné usnesení ze dne 29. dubna 2015 o udělení absolutoria za 
plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013 a žádá úřad OLAF, 
aby neprodleně  zdůvodnil případy, kdy neuskutečnil doporučení dozorčího výboru;

3. vyjadřuje politování nad tím, že dozorčí výbor nebyl schopen posoudit, zda priority 
politiky v oblasti vyšetřování byly stanoveny správně a zda jejich provádění mělo 



PE558.915v01-00 6/6 RE\1063973CS.doc

CS

pozitivní či negativní důsledky v oblasti boje proti podvodům a korupci;

4. lituje skutečnosti, že dozorčí výbor nebyl schopen plně vykonávat svůj mandát; 
odkazuje na svá výše zmíněná usnesení o výroční zprávě za rok 2011 a 2013 o ochraně 
finančních zájmů EU – boji proti podvodům a  vyzývá Komisi, aby učinila opatření ke 
zlepšení schopnosti dozorčího výboru dohlížet na nezávislost úřadu OLAF, jeho 
vyšetřovací funkci, uplatňování procesních záruk a na trvání šetření, aniž by tím však 
byla ohrožena nezávislost úřadu OLAF;

5. naléhavě vyzývá Komisi, aby usnadnila jednání mezi úřadem OLAF a dozorčím 
výborem tím, že do 31. prosince 2015 vypracuje akční plán s cílem změnit pracovní 
ujednání, aby bylo vytvořeno pracovní prostředí, v němž dozorčí výbor bude moci plnit 
svůj mandát; zastává názor, že změna pracovních ujednání byla měla vyjasnit úlohu 
dozorčího výboru vůči všem zúčastněným stranám; konstatuje, že sekretariát dozorčího 
orgánu je pod (administrativní) kontrolou dozorovaného orgánu;

6. vyzývá generálního ředitele úřadu OLAF, aby splnil svůj závazek a poskytoval 
dozorčímu výboru informace o počtu stížností, které obdržel, lhůtách, v nichž byly 
zpracovány, a klasifikaci, zda byly oprávněné, či nikoli;

7. požaduje, aby úřad OLAF dodržoval právní požadavky a umožnil dozorčímu výboru 
plnit jednu z jeho základních funkcí týkající se sledování trvání šetření úřadu OLAF;

8. vítá nicméně skutečnost, že úřad OLAF a dozorčí výbor zahájily spolupráci s cílem 
zlepšit úroveň informací, které úřad OLAF dozorčímu výboru poskytuje, a rozšířit 
obsah zpráv o šetřeních trvajících déle než 12 měsíců;

9. konstatuje, že ze 134 šetření na konci roku 2014 bylo 13 (10 %) přiděleno oddělení 
tabáku a padělání a 44 (33 %) oddělením pro zemědělské a strukturální fondy, jež 
představovaly 86 % prověřovaných finančních zájmů (1,9 mld. EUR); doporučuje 
proto, aby úřad OLAF znovu zvážil přidělování svých zdrojů;

10. vyjadřuje znepokojení nad transparentností účasti úřadu OLAF na schůzích Komise 
týkajících se vnitřního informačního systému;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vnitrostátním 
parlamentům a dozorčímu výboru úřadu OLAF.


