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NÁVRHY 

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil 

do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

A. keďže transparentnosť, zodpovednosť a integrita predstavujú kľúčové a vzájomne sa 

dopĺňajúce zložky pri presadzovaní dobrej správy v inštitúciách EÚ a pri zaisťovaní 

väčšej otvorenosti vo fungovaní EÚ a v jej rozhodovacom procese; 

B. keďže dôvera občanov v inštitúcie EÚ je základom demokracie, dobrej správy a účinnej 

tvorby politík; 

C. keďže je potrebné zmenšiť medzery v EÚ v oblasti zodpovednosti a posunúť sa smerom k 

užšej spolupráci, pokiaľ ide o spôsoby kontroly, ktoré sú kombináciou demokratického 

dohľadu, kontroly a audítorských činností, pričom treba zabezpečiť aj väčšiu 

transparentnosť; 

D. keďže korupcia má významné finančné dôsledky a predstavuje vážnu hrozbu pre 

demokraciu, právny štát a verejné investície; 

E. keďže transparentnosť, zodpovednosť a integrita by mali byť hlavné zásady kultúry v 

inštitúciách EÚ; 

1. vyzýva na celkové zlepšenie v oblasti predchádzania korupcii vo verejnom sektore, a 

najmä v inštitúciách EÚ, a boja proti nej prostredníctvom holistického prístupu, počnúc 

lepším prístupom verejnosti k dokumentom a prísnejšími pravidlami týkajúcimi sa 

konfliktu záujmov, podporou investigatívnej žurnalistiky a protikorupčných 

pozorovateľských skupín, zavedením alebo posilnením registrov transparentnosti a 

poskytnutím dostatočných zdrojov na opatrenia presadzovania práva, ako aj 

prostredníctvom zlepšenej spolupráce medzi členskými štátmi a s príslušnými tretími 

krajinami; 

2. vyzýva všetky inštitúcie EÚ, aby posilnili svoje postupy a praktiky zamerané na 

zabezpečenie finančných záujmov Únie a aktívne prispievali k postupu udelenia 

absolutória zameranému na výsledky; 

3. zdôrazňuje potrebu zlepšiť integritu a etický rámec prostredníctvom lepšieho vykonávania 

kódexov správania a etických zásad s cieľom posilniť spoločnú a skutočnú kultúru 

bezúhonnosti v prípade všetkých inštitúcií a agentúr EÚ; 

4. podporuje vytvorenie nezávislej štruktúry na dohľad nad uplatňovaním rôznych kódexov 

správania a ochrany oznamovateľov podľa čo najprísnejších profesijných etických noriem, 

a to v kontexte posilnenia rámca zodpovednosti verejného sektora a výkonnosti 

administratívy vďaka lepším zásadám a štruktúram riadenia na všetkých úrovniach; 

5. považuje za poľutovaniahodné, že Rada ešte stále neprijala kódex správania; zastáva 

názor, že všetky inštitúcie EÚ by sa mali dohodnúť na spoločnom kódexe správania, ktorý 

je potrebný pre transparentnosť, zodpovednosť a integritu týchto inštitúcií; vyzýva 

inštitúcie a orgány EÚ, ktoré stále nezaviedli kódex správania, aby takýto dokument čo 
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najskôr vypracovali; 

6. vyzýva tie inštitúcie EÚ, ktoré zaviedli kódexy správania, vrátane Parlamentu, aby 

zintenzívnili svoje vykonávacie opatrenia, ako sú kontroly vyhlásení o finančných 

záujmoch; 

7. žiada, aby všetky inštitúcie EÚ vykonávali článok 16 služobného poriadku tým, že budú 

každoročne uverejňovať informácie o vyšších úradníkoch, ktorí odišli z administratívy 

EÚ, ako aj zoznam konfliktov záujmov; žiada, aby uvedená nezávislá štruktúra posúdila 

zlučiteľnosť zamestnania po odchode z inštitúcií EÚ alebo situácie, keď zamestnanci 

verejnej správy a bývalí poslanci EP prejdú z verejného do súkromného sektora („efekt 

otáčavých dverí“), a posúdila prípadný konflikt záujmov a aby jasne vymedzila obdobia, 

ktoré by mali zodpovedať aspoň obdobiu poskytovania dočasných príspevkov a počas 

ktorých sa úradníci a poslanci EP musia vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov a sú 

povinní konať čestne a uvážlivo a dodržiavať určité podmienky pri nástupe na novú 

pozíciu; žiada, aby uvedenú štruktúru tvorili nezávislí externí experti, aby mohla úlohy, 

ktoré jej boli zverené, vykonávať úplne nezávisle;  

8. pripomína všeobecnú zásadu, podľa ktorej sa každý považuje za nevinného, kým sa 

zákonným postupom nepreukáže jeho vina; 

9. nabáda inštitúcie a orgány EÚ, aby zlepšili zvyšovanie informovanosti medzi úradníkmi o 

politike v oblasti konfliktu záujmov popri súbežne prebiehajúcich aktivitách na 

zvyšovanie informovanosti a zahrnutie integrity a transparentnosti ako bodu, o ktorom sa 

má povinne rokovať počas postupov prijímania zamestnancov a preskúmaní výkonnosti; 

domnieva sa, že v prípade právnych predpisov o konflikte záujmov by sa malo rozlišovať 

medzi volenými zástupcami a verejnými činiteľmi; zastáva názor, že takéto pravidlá by 

mali platiť aj v členských štátoch v prípade verejných činiteľov a úradníkov, ktorí sa 

zúčastňujú na správe a kontrole európskych fondov; vyzýva Európsku komisiu, aby 

predložila príslušný návrh právneho základu; 

10. víta rozhodnutie Komisie posilniť transparentnosť tým, že zlepší svoj systém expertných 

skupín, najmä pokiaľ ide o postup výberu odborníkov, vypracovaním novej politiky v 

oblasti konfliktu záujmov týkajúcej sa odborníkov vymenovaných na základe ich osobnej 

spôsobilosti, ktorá Európskemu parlamentu umožní priamy vplyv na ich výber; berie na 

vedomie požiadavku, aby boli odborníci v príslušnom prípade zaregistrovaní v registri 

transparentnosti; naliehavo však vyzýva Komisiu, aby pri vypracúvaní pozmeňujúcich 

návrhov k súčasným horizontálnym pravidlám vzťahujúcim sa na expertné skupiny 

zohľadnila odporúčania európskeho ombudsmana týkajúce sa zloženia expertných skupín, 

ako aj odporúčania uvedené v štúdii s názvom Zloženie expertných skupín Komisie a stav 

registra expertných skupín, aby tak vytvorila systematickejší a transparentnejší prístup; 

žiada Komisiu, aby nadviazala dialóg s Parlamentom ešte pred tým, ako sa tieto pravidlá 

formálne prijmú, a to najmä v súvislosti s pripravovanou správou Výboru pre rozpočtovú 

kontrolu a Výboru pre právne veci o tejto otázke; nabáda európske agentúry, aby zvážili 

reformy v podobnom duchu; 

11. zastáva názor, že v záujme zvýšenia úrovne transparentnosti lobistických aktivít je 

potrebné prijať ďalšie kroky na riešenie etických otázok týkajúcich sa politickej roly 

lobistických skupín, ich postupov a vplyvu a na presadzovanie záruk integrity; navrhuje 

vypracovať spoločný predpis pre všetky inštitúcie EÚ, ktorý by sa týkal pravidiel a 
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podmienok pre výkon činnosti lobistov v nich; 

12. domnieva sa, že úroveň transparentnosti by sa mala zvýšiť vytvorením tzv. legislatívnej 

stopy pre lobizmus EÚ; žiada predloženie návrhu, ktorý by umožnil uverejňovanie 

všetkých dokumentov týkajúcich sa každého kroku v procese navrhovania právnych 

predpisov a ktorý by predstavoval definitívny prechod z dobrovoľného na povinný 

register EÚ týkajúci sa všetkých lobistických aktivít v súvislosti so všetkými inštitúciami 

EÚ do roku 2016; 

13. vyzýva Radu, aby sa pripojila k registru transparentnosti EÚ; 

14. v tejto súvislosti sa domnieva, že povinný register EÚ musí obsahovať jasné ustanovenia 

o druhu informácií, ktoré sa majú zaznamenať, t. j. presné a pravidelne aktualizované 

informácie o povahe lobistických/právnych činností spolu s podrobnou evidenciou 

kontaktov a príspevkami k právu a tvorbe politík EÚ; domnieva sa, že pod dohľadom 

Parlamentu treba ustanoviť systém sankcií pre prípad zneužitia; vyzýva Komisiu, aby bez 

ďalšieho odkladu predložila svoje návrhy týkajúce sa povinného registra; 

15. žiada, aby všetky inštitúcie EÚ, ktoré tak ešte neurobili, bezodkladne prijali vnútorné 

predpisy týkajúce sa oznamovania nekalých praktík a uplatnili spoločný prístup k svojim 

povinnostiam so zameraním na ochranu oznamovateľov; požaduje, aby sa osobitná 

pozornosť venovala ochrane oznamovateľov korupcie v súvislosti so smernicou o ochrane 

obchodného tajomstva; vyzýva Komisiu, aby podporila právne predpisy o minimálnej 

úrovni ochrany oznamovateľov korupcie v EÚ; vyzýva inštitúcie, aby zmenili služobný 

poriadok s cieľom zabezpečiť, aby tento poriadok nielen formálne zaviazal úradníkov k 

oznamovaniu všetkých druhov nezrovnalostí, ale tiež stanovil primeranú ochranu 

oznamovateľov korupcie; vyzýva inštitúcie, aby bezodkladne vykonávali článok 22c 

služobného poriadku; 

16. žiada inštitúcie a orgány EÚ, aby prísne uplatňovali opatrenia diskrečnej právomoci a 

vylúčenia v súvislosti s verejným obstarávaním, pričom by v každom prípade riadne 

preverili príslušný kontext, a aby uplatňovali kritériá vylúčenia s cieľom vyradiť 

spoločnosť v prípade akéhokoľvek konfliktu záujmov, čo je nevyhnutné pre ochranu 

finančných záujmov EÚ; 

17. vyjadruje presvedčenie, že postup udelenia absolutória je dôležitým nástrojom 

demokratickej zodpovednosti voči občanom Únie; pripomína ťažkosti, ktoré sa doposiaľ 

opakovane vyskytovali v rámci postupov udeľovania absolutória v dôsledku nedostatočnej 

spolupráce zo strany Rady; trvá na tom, že účinná kontrola rozpočtu a demokratická 

zodpovednosť inštitúcie si vyžadujú spoluprácu Parlamentu a Rady; 

18. trvá na tom, že Rada musí byť zodpovedná a transparentná rovnako ako ostatné inštitúcie; 

19. uvádza, že výročné správy inštitúcií EÚ by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri dodržiavaní 

transparentnosti, zodpovednosti a integrity; vyzýva inštitúcie EÚ, aby do svojich 

výročných správ zahrnuli štandardnú kapitolu o týchto prvkoch; 

20. domnieva sa, že prvá dvojročná správa Komisie o boji proti korupcii je sľubným pokusom 

o lepšie pochopenie problematiky korupcie vo všetkých jej rozmeroch, vypracovanie 

účinných riešení v záujme boja proti nej a o vytvorenie podmienok pre posilnenú 
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zodpovednosť verejnej sféry voči občanom EÚ; v tejto súvislosti opätovne potvrdzuje 

dôležitosť politiky EÚ vyznačujúcej sa nulovou toleranciou voči podvodom, korupcii a 

tajným dohodám; považuje však za poľutovaniahodné, že v tejto správe nie sú uvedené 

protikorupčné politiky samotných inštitúcií EÚ; 

21. konštatuje, že komplexný a mnohotvárny charakter korupcie oslabuje demokraciu a 

právny štát a brzdí a poškodzuje hospodárstvo, dôveryhodnosť a dobré meno EÚ (najmä 

prostredníctvom tajných praktík a tlaku na odklonenie sa od pôvodných cieľov politiky 

alebo ich vykonanie určitým spôsobom); 

22. žiada, aby Komisia najneskôr vo svojej druhej správe o boji proti korupcii vykonala na 

úrovni inštitúcií EÚ aj členských štátov ďalšiu analýzu prostredia, v ktorom sa politiky 

vykonávajú, s cieľom určiť základné kritické faktory, zraniteľné oblasti a rizikové faktory 

vedúce ku korupcii; 

23. žiada Komisiu, aby v tejto súvislosti venovala osobitnú pozornosť predchádzaniu 

konfliktom záujmov a korupčným praktikám v prípade decentralizovaných agentúr, ktoré 

sú obzvlášť zraniteľné, berúc do úvahy to, že verejnosti sú pomerne neznáme a sú 

rozmiestnené po celej EÚ; 

24. opakuje svoju žiadosť1, aby Komisia dvakrát ročne predložila Parlamentu a Rade správu o 

tom, ako inštitúcie EÚ vykonávajú svoje vnútorné protikorupčné politiky, a so záujmom 

očakáva uverejnenie nasledujúcej správy začiatkom roka 2016; žiada Komisiu, aby do nej 

vložila kapitolu o výsledkoch inštitúcií EÚ v boji proti korupcii, a zastáva názor, že 

budúce správy Komisie o boji proti korupcii by sa mali vždy vzťahovať na všetky 

inštitúcie a orgány EÚ; 

25. vyjadruje presvedčenie, že Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) je kľúčový 

aktér v boji proti korupcii, a preto sa domnieva, že je nanajvýš dôležité, aby táto inštitúcia 

fungovala efektívne a nezávisle; odporúča, aby sa v súlade s nariadením o úrade OLAF 

poskytol dozornému výboru úradu OLAF prístup k informáciám, ktoré potrebuje na 

účinné vykonávanie svojho mandátu, čo sa týka dohľadu nad činnosťami úradu OLAF, a 

aby sa tomuto výboru udelila rozpočtová nezávislosť; 

26. vyzýva EÚ, aby čo najskôr požiadala o členstvo v Skupine štátov Rady Európy proti 

korupcii (GRECO) a aby bol Európsky parlament priebežne informovaný o stave tejto 

žiadosti; 

27. vyzýva Komisiu, aby bezodkladne splnila svoje ohlasovacie povinnosti vyplývajúce z 

Dohovoru OSN proti korupcii; 

28. podporuje posilnenú spoluprácu medzi členskými štátmi s cieľom vymieňať si know-how 

a osvedčené postupy, posilniť medzinárodné dohody o súdnej a policajnej spolupráci a 

priviesť EÚ, Organizáciu Spojených národov, Organizáciu pre hospodársku spoluprácu a 

rozvoj a Radu Európy k tomu, aby vypracovali koordinované opatrenia na boj proti 

korupcii; 

                                                 
1 Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2015 o výročnej správe za rok 2013 o ochrane finančných 

záujmov Európskej únie – o boji proti podvodom (prijaté texty, P8_TA(2015)0062); 
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29. uznáva dôležitú úlohu Europolu a Eurojustu v boji proti organizovanej trestnej činnosti 

vrátane korupcie; domnieva sa, že týmto agentúram by mali byť udelené ďalšie právomoci 

konať v tejto oblasti, najmä pokiaľ ide o cezhraničné prípady; odporúča, aby bol 

Európskej prokuratúre udelený mandát týkajúci sa organizovanej trestnej činnosti vrátane 

boja proti korupcii; zdôrazňuje, že úlohy a zodpovednosť Európskej prokuratúry by sa 

mali ďalej objasniť s cieľom zabrániť prípadnému prekrývaniu s prácou vnútroštátnych 

orgánov. 
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