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NÁVRHY 

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

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že transparentnost, odpovědnost a integrita jsou klíčovými a vzájemně 

se doplňujícími prvky při prosazování řádné správy věcí veřejných v orgánech EU a při 

zajišťování větší otevřenosti ve fungování EU a při jejím rozhodovacím procesu; 

B. vzhledem k tomu, že důvěra občanů v orgány EU je zásadní pro demokracii, řádnou 

správu věcí veřejných a efektivní tvorbu politiky; 

C. vzhledem k tomu, že je zapotřebí snižovat nedostatky v zodpovědnosti v rámci EU 

a směřovat ke způsobům kontroly, které charakterizuje větší míra spolupráce a které 

slučují demokratický dohled, kontrolu a auditní činnosti, a také zajistit větší 

transparentnost; 

D. vzhledem k tomu, že korupce má výrazné finanční důsledky a je vážnou hrozbou pro 

demokracii, právní stát a veřejné investice; 

E. vzhledem k tomu, že transparentnost, odpovědnost a integrita by měly být vůdčími 

zásadami kultury v orgánech EU; 

1. vyzývá k celkovému zlepšení předcházení korupci ve veřejném sektoru a boje proti ní, 

zejména v rámci orgánů EU, a to celostním přístupem, začínajícím lepším přístupem 

k dokumentům a přísnějšími pravidly pro střety zájmů, podporou investigativní 

žurnalistiky a organizací sledujících a odhalujících možné korupční praktiky, zavedením 

a posílením úlohy rejstříků transparentnosti, poskytnutím dostatečných zdrojů na opatření 

vymáhání práva a rovněž zlepšenou spoluprací mezi členskými státy a s příslušnými 

třetími zeměmi; 

2. vyzývá orgány EU, aby zlepšily své postupy a praktiky, které mají za cíl chránit finanční 

zájmy Unie, a aby aktivně přispívaly k procesu udělování absolutoria zaměřenému 

na výsledky; 

3. zdůrazňuje, že je třeba usilovat o větší integritu a zlepšit etický rámec lepším 

uplatňováním kodexů chování a etických zásad, a posílit tak společnou a efektivní kulturu 

integrity u všech orgánů a agentur EU; 

4. je pro vytvoření nezávislé struktury, která bude dohlížet na uplatňování různých kodexů 

chování a na ochranu oznamovatelů, a to se zřetelem k těm nejvyšším profesním 

standardům etického jednání a v kontextu posilování rámce zodpovědnosti veřejného 

sektoru a výkonnosti správních orgánů díky lepším zásadám a strukturám veřejné správy 

na všech úrovních; 

5. považuje za politováníhodné, že Rada dosud nepřijala kodex chování; je toho názoru, že 

by se všechny orgány EU měly dohodnout na společném kodexu chování, který je 

nezbytný pro transparentnost, odpovědnost a integritu těchto orgánů; vyzývá ty orgány 

a instituce EU, které stále ještě nemají kodex chování, aby takovýto dokument co nejdříve 
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vytvořily; 

6. vyzývá ty orgány EU, které zavedly kodexy chování, a to i Parlament, aby zintenzivnily 

jejich prováděcí opatření, jako jsou kontroly prohlášení o finančních zájmech; 

7. požaduje, aby všechny orgány EU naplňovaly článek 16 služebního řádu úředníků EU 

každoročním zveřejňováním informací o vysokých úřednících, kteří odešli ze správních 

orgánů EU, a také seznamu případů střetu zájmů; požaduje, aby výše uvedená nezávislá 

struktura posuzovala, zda je zaměstnání po odchodu z orgánů EU v souladu s přijatými 

pravidly, a zabývala se situacemi, kdy zaměstnanci orgánů veřejné správy a bývalí 

poslanci Evropského parlamentu odcházejí z veřejného sektoru do sektoru soukromého 

(otázka tzv. „otáčivých dveří“), a možností střetu zájmů, a jasně vymezila období 

po skončení funkce (tzv. cooling-off period), které by mělo přinejmenším zahrnovat 

období, kdy dotyčná osoba pobírá odchodné a během nějž si musí osoby, které 

vykonávaly funkci ve veřejné správě, a poslanci EP počínat bezúhonně a diskrétně nebo 

musí dodržet určité podmínky, když nastupují na novou pozici; požaduje, aby výše 

uvedená struktura byla složena z nezávislých externích odborníků, a mohla tak vykonávat 

svěřené úkoly zcela nezávisle;  

8. připomíná obecnou zásadu, podle které je každá osoba považována za nevinou, dokud 

není právně stanovena její vina; 

9. vybízí orgány a instituce EU, aby u osob vykonávajících funkce ve veřejné správě lépe 

zvyšovaly povědomí o politice předcházení střetům zájmů, souběžně s již probíhajícími 

činnostmi zvyšování informovanosti, a požaduje, aby integrita a transparentnost byly 

zařazeny jako povinný bod, o němž se bude hovořit při přijímacích řízeních a při 

pohovorech o pracovním výkonu; zastává názor, že v rámci právních předpisů o střetu 

zájmů je třeba rozlišovat mezi volenými zástupci a úředními osobami; domnívá se, že 

podobnými pravidly by se měly řídit i úřední osoby a osoby vykonávající funkce 

ve veřejné správě v členských státech, které se podílí na správě a kontrole evropských 

grantů; žádá Komisi, aby předložila příslušný návrh právního základu; 

10. vítá rozhodnutí Komise zvýšit transparentnost tím, že zlepší svůj systém odborných 

skupin, zejména pokud jde o postup výběru odborníků, a to tak, že vytvoří novou politiku 

předcházení střetům zájmů pro odborníky jmenované jako soukromé osoby, která 

Evropskému parlamentu umožní přímý vliv na jejich výběr; bere na vědomí požadavek, 

aby v případech, kdy to má význam, museli být odborníci zaregistrováni v rejstříku 

transparentnosti; naléhavě však vyzývá Komisi, aby při vypracovávání pozměňovacích 

návrhů ke stávajícím horizontálním pravidlům pro odborné skupiny vzala v úvahu 

doporučení evropského veřejného ochránce práv, pokud jde o složení odborných skupin, 

a studii „Složení odborných skupin Komise a status rejstříku odborných skupin“, s cílem 

vytvořit systematičtější a transparentnější přístup; žádá Komisi, aby před formálním 

přijímáním těchto pravidel vedla dialog s Parlamentem, zejména v souvislosti 

s nadcházející zprávou Výboru pro rozpočtovou kontrolu a Výboru pro právní 

záležitosti na toto téma; vybízí agentury EU, aby zvážily reformy v podobném smyslu; 

11. je toho názoru, že je třeba učinit další kroky k řešení etických otázek v souvislosti 

s politickou rolí lobbistů, jejich postupy a jejich vlivem a na podporu záruk integrity, aby 

se zvýšila míra transparentnosti činnosti lobbistů; navrhuje vytvořit společná pravidla pro 

výkon činnosti lobbistů v orgánech EU; 
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12. je přesvědčen, že míru transparentnosti je třeba zvýšit vytvořením „legislativní stopy“ 

lobbistů v EU; požaduje předložení návrhu, který by umožňoval zveřejnění všech 

dokumentů ke každému kroku v procesu vypracovávání právních předpisů a který by 

znamenal definitivní přechod od dobrovolného k povinnému rejstříku EU pro všechny 

lobbistické činnosti ve všech orgánech EU do roku 2016; 

13. vyzývá Radu, aby se připojila k rejstříku transparentnosti EU; 

14. v této souvislosti se domnívá, že povinný rejstřík EU musí zahrnovat jasná ustanovení 

o tom, jaký typ informací v něm má být zaznamenán, tj. přesné a pravidelně aktualizované 

informace o povaze lobbistických/právních činností, spolu s podrobnými záznamy 

kontaktů a vkladů do práva a tvorby politiky EU; je přesvědčen, že pod dohledem 

Parlamentu musí být koncipován systém sankcí v případě porušení přijatých pravidel; 

vyzývá Komisi, aby bez dalšího prodlení předložila své návrhy ve věci povinného 

rejstříku; 

15. žádá, aby všechny ty orgány a instituce EU, které tak dosud neučinily, přijaly urychleně 

vnitřní předpisy pro oznamování případů nesprávného jednání (whistleblowing) 

a uplatnily společný přístup ke svým povinnostem, přičemž se zaměří na ochranu 

oznamovatelů; žádá, aby v rámci směrnice o ochraně obchodních tajemství byla věnována 

zvláštní pozornost ochraně oznamovatelů; vyzývá Komisi, aby prosazovala právní 

předpisy o minimální úrovni ochrany oznamovatelů v EU; vyzývá orgány, aby pozměnily 

služební řád s cílem zajistit, aby pouze formálně neukládal úředníkům povinnost 

oznamovat nesrovnalosti všeho druhu, ale také stanovil odpovídající ochranu 

„oznamovatelů“; vyzývá orgány, aby neprodleně uplatňovaly čl. 22 písm. c) služebního 

řádu; 

16. žádá orgány a instituce EU, aby důsledně uplatňovaly opatření týkající se diskrétnosti 

a vyloučení u zadávání veřejných zakázek, přičemž musí být v každém z takových 

případů prováděny náležité kontroly správnosti daného rozhodnutí, a aby uplatňovaly 

kritéria vyloučení s cílem vyřadit společnosti, u nichž nastává jakýkoli střet zájmů, což je 

zásadní pro ochranu finančních zájmů EU; 

17. je přesvědčen, že postup udělování absolutoria je důležitým nástrojem demokratického 

zodpovídání se občanům Unie; připomíná problémy, které se opakovaně vyskytují v rámci 

postupu udělování absolutoria a vznikly v důsledku nedostatečné spolupráce ze strany 

Rady; trvá na tom, že účinný výkon rozpočtové kontroly a demokratické zodpovídání se 

orgánu vyžaduje spolupráci Parlamentu a Rady; 

18. trvá na tom, že se Rada musí zodpovídat a být transparentní stejně jako ostatní orgány; 

19. prohlašuje, že výroční zprávy orgánů EU by mohly hrát důležitou úlohu při zjišťování, 

zda postupují v souladu s požadavky transparentnosti, odpovědnosti a integrity; vyzývá 

orgány EU, aby do svých výročních zpráv zahrnuly standardní kapitolu věnovanou těmto 

komponentům; 

20. domnívá se, že první zpráva Komise o boji proti korupci, zveřejňovaná jednou za dva 

roky, je slibným pokusem lépe pochopit korupci ve všech jejích dimenzích, koncipovat 

účinná opatření s cílem vypořádat se s ní a připravit podmínky pro větší zodpovědnost 

veřejné sféry vůči občanům EU; znovu v této souvislosti potvrzuje důležitost unijní 
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politiky nulové tolerance vůči podvodům, korupci a tajným dohodám; považuje nicméně 

za politováníhodné, že tato zpráva neobsahovala informace o protikorupčních politikách 

samotných orgánů EU; 

21. konstatuje, že složitá a mnohovrstevnatá povaha korupce podrývá demokracii a právní stát 

a brzdí a poškozuje ekonomiku, důvěryhodnost a pověst EU (zejména prostřednictvím 

praktik zatajování a tlaku na odchýlení se od původních cílů politiky nebo na jejich 

naplňování určitým způsobem); 

22. žádá, aby Komise nejpozději ve své druhé zprávě o boji proti korupci provedla na úrovni 

orgánů EU i členských států další analýzu toho, jaké je prostředí, v němž se politiky 

provádějí, s cílem zjistit, jaké jsou rozhodující inherentní faktory, zranitelné oblasti 

a rizikové faktory, které vytvářejí podmínky pro korupci; 

23. požaduje, aby Komise v tomto ohledu věnovala zvláštní pozornost předcházení střetům 

zájmů a korupčním praktikám v případě decentralizovaných agentur, které jsou v tomto 

směru mimořádně zranitelné, vzhledem k tomu, že jsou mezi občany relativně neznámé 

a nacházejí se v celé EU; 

24. opakuje svůj požadavek1, aby Komise podávala Parlamentu a Radě dvakrát ročně zprávu 

o tom, jak orgány EU provádějí své vnitřní politiky boje proti korupci, a těší se, až si 

na začátku roku 2016 bude moci přečíst další zprávu; žádá Komisi, aby do zprávy 

zahrnula kapitolu o výsledcích činnosti orgánů EU v boji proti korupci, a je toho názoru, 

že budoucí zprávy Komise o boji proti korupci by se měly vždy zabývat všemi orgány 

a institucemi EU; 

25. pokládá Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) za klíčového aktéra v boji proti 

korupci, a je proto přesvědčen, že je nanejvýš důležité, aby tato instituce pracovala 

efektivně a nezávisle; v souladu s nařízením o úřadu OLAF doporučuje, aby dozorčímu 

výboru OLAF byl umožněn přístup k informacím nutným k efektivnímu plnění svého 

mandátu, pokud jde o dohled nad činnostmi úřadu OLAF, a aby měl rozpočtovou 

nezávislost; 

26. žádá, aby EU co nejdříve podala přihlášku ke členství ve Skupině států proti korupci 

(GRECO), která vznikla v rámci Rady Evropy, a aby byl Parlament průběžně informován 

o stavu této žádosti; 

27. vyzývá Komisi, aby neprodleně splnila své povinnosti podávat zprávy podle Úmluvy 

OSN proti korupci; 

28. vybízí členské státy k hlubší spolupráci s cílem vyměňovat si know-how a osvědčené 

postupy, posílit mezinárodní dohody o justiční a policejní spolupráci a přivést EU, OSN, 

Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Radu Evropy k tomu, aby společně 

formulovaly koordinovaný postup při boji proti korupci; 

29. uznává důležitou úlohu Europolu a Eurojustu v boji proti organizované trestné činnosti 

včetně korupce; je přesvědčen, že tyto agentury by měly získat další pravomoci konat 

                                                 
1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2015 k výroční zprávě za rok 2013 o ochraně finančních 

zájmů Evropské unie (přijaté texty,  P8_TA(2015)0062). 
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v této oblasti, zejména pokud jde o přeshraniční případy; doporučuje, aby úřad 

evropského veřejného žalobce získal mandát zahrnující i organizovanou trestnou činnost 

včetně boje proti korupci; zdůrazňuje, že by úkoly a odpovědnosti úřadu evropského 

veřejného žalobce měly být ještě přesněji vyjasněny, aby nedocházelo k možnému 

překrývání s činností vnitrostátních orgánů. 
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