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POBUDE 

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 

predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

A. ker so preglednost, odgovornost in integriteta ključne in dopolnilne komponente za 

spodbujanje dobrega upravljanja v institucijah EU in zagotavljanje večje odprtosti 

delovanja EU in njenega procesa odločanja; 

B. ker je zaupanje državljanov v institucije EU bistveno za demokracijo, dobro upravljanje 

in učinkovito oblikovanje politik; 

C. ker je treba odpraviti pomanjkljivosti glede odgovornosti v EU in preiti na načine 

nadzora, pri katerih bo stopnja sodelovanja višja in ki bodo združevali demokratični 

nadzor, kontrolo in revizijske dejavnosti, hkrati pa zagotoviti večjo preglednost; 

D. ker ima korupcija znatne finančne posledice in resno ogroža demokracijo, načelo pravne 

države in javne naložbe; 

E. ker bi morale biti preglednost, odgovornost in integriteta vodilna načela za kulturo v 

institucijah EU; 

1. poziva, naj se preprečevanje korupcije v javnem sektorju, zlasti v institucijah EU, in boj 

proti njej na splošno izboljšata s pomočjo celostnega pristopa, zato je najprej treba 

izboljšati dostop javnosti do dokumentov in uvesti strožja pravila glede navzkrižja 

interesov, podpirati raziskovalno novinarstvo in protikorupcijske nadzorne službe, 

uvesti ali okrepiti registre za preglednost, zagotoviti zadostne vire za ukrepe kazenskega 

pregona, tudi z izboljšanjem sodelovanja med državami članicami in z ustreznimi 

tretjimi državami; 

2. poziva vse institucije EU, naj izboljšajo postopke in prakse za zaščito finančnih 

interesov Unije ter naj dejavno prispevajo k ciljno usmerjenemu postopku razrešnice; 

3. poudarja, da je treba z boljšim izvajanjem kodeksov ravnanja in etičnih načel povečati 

integriteto in izboljšati etični okvir ter tako okrepiti skupno in učinkovito kulturo 

integritete za vse institucije in agencije EU; 

4. se zavzema za ustanovitev neodvisnega organa, ki bi nadziral uporabo različnih 

kodeksov ravnanja in ščitil prijavitelje nepravilnosti, ob upoštevanju najvišjih možnih 

poklicnih etičnih standardov, pri krepitvi okvira odgovornosti javnega sektorja in 

uspešnosti uprave na podlagi načel in struktur boljšega upravljanja na vseh ravneh; 

5. obžaluje, da Svet še vedno ni sprejel kodeksa ravnanja; meni, da bi se morale vse 

institucije EU uskladiti glede skupnega kodeksa ravnanja, ki je nujen za zagotavljanje 

njihove preglednosti, odgovornosti in integritete; poziva institucije in organe EU, ki še 

vedno nimajo kodeksa ravnanja, naj ga čim prej oblikujejo; 

6. poziva tiste institucije EU, ki so sprejele kodeks ravnanja, vključno s Parlamentom, naj 

pospešijo svoje izvedbene ukrepe, npr. preverjanje izjav o finančnih interesih; 
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7. zahteva, naj vse institucije EU ravnajo v skladu s členom 16 kadrovskih predpisov EU 

in da enkrat na leto objavijo podatke o višjih uradnikih, ki niso več zaposleni v upravi 

EU, pa tudi seznam navzkrižij interesov; prosi, da omenjeni neodvisni organ oceni 

združljivost nove zaposlitve nekdanjih uslužbencev EU in nekdanjih poslancev 

Evropskega parlamenta, ko ti iz javnega sektorja preidejo v zasebnega (problem pojava 

vrtljivih vrat), in možnost navzkrižja interesov, hkrati pa naj jasno določi obdobje 

mirovanja, ki bi moralo zajemati vsaj obdobje, v katerem se izplačajo prehodna 

nadomestila in med katerim morajo uradniki in poslanci ravnati pošteno in diskretno 

oziroma izpolnjevati določene pogoje, ko začnejo opravljati nove naloge; prosi, naj 

omenjeni organ sestavljajo zunanji strokovnjaki, neodvisni od institucije, da bo lahko 

dodeljene naloge izvajal popolnoma neodvisno;  

8. želi opomniti na veljavnost splošnega načela, v skladu s katerim posamezniki veljajo za 

nedolžne, dokler njihova krivda ni dokazana v skladu z zakonom; 

9. spodbuja institucije in organe EU k boljšemu ozaveščanju uradnikov o politiki v zvezi z 

navzkrižjem interesov, skupaj z obstoječimi dejavnostmi ozaveščanja ter vključevanjem 

integritete in transparentnosti kot obveznih točk v postopke zaposlovanja in preglede 

uspešnosti; meni, da bi bilo treba pri zakonodaji o navzkrižju interesov razlikovati med 

voljenimi predstavniki in javnimi uslužbenci; meni, da bi bila ta ureditev potrebna tudi 

v državah članicah za državne uradnike in javne uslužbence, ki se ukvarjajo z 

upravljanjem in nadzorom evropskih nepovratnih sredstev; poziva Evropsko komisijo, 

naj predloži ustrezen osnutek pravne podlage; 

10. pozdravlja odločitev Komisije, da poveča preglednost z izboljšanjem sistema strokovnih 

skupin, zlasti kar zadeva postopek izbire strokovnjakov, z razvojem nove politike glede 

navzkrižja interesov za strokovnjake, ki so imenovani kot posamezniki, ki Evropskemu 

parlamentu omogoča izvajanje neposrednega nadzora nad temi imenovanji; je seznanjen 

z zahtevo, da se strokovnjaki, kadar je to ustrezno, vpišejo v register za preglednost; 

vseeno poziva Komisijo, naj pri pisanju predlogov sprememb za veljavna horizontalna 

pravila o strokovnih skupinah upošteva priporočila Evropskega varuha človekovih 

pravic o sestavi strokovnih skupin in priporočila iz študije z naslovom „Sestava 

strokovnih skupin Komisije in stanje registra strokovnih skupin“, da bi se oblikoval bolj 

sistematičen in preglednejši pristop; zahteva, naj Komisija pred formalnim sprejetjem 

teh pravil začne dialog s Parlamentom, zlasti v zvezi s prihodnjim poročilom Odbora za 

proračunski nadzor in Odbora za pravne zadeve o tej zadevi; spodbuja evropske 

agencije, naj razmislijo o podobnih reformah; 

11. meni, da so za večjo preglednost lobistične dejavnosti potrebni nadaljnji ukrepi za 

reševanje etičnih vprašanj, povezanih s politično vlogo lobijev, njihovimi praksami in 

njihovim vplivom, ter za spodbujanje ohranjanja integritete; predlaga, naj se za vse 

institucije EU pripravi skupna ureditev načina in pogojev za izvajanje notranje 

lobistične dejavnosti; 

12. meni, da bi bilo treba preglednost povečati z uvedbo zakonodajne sledi za lobiranje v 

EU; poziva k predložitvi predloga, ki bi omogočil objavo vseh dokumentov na vseh 

stopnjah postopka priprave zakonodaje, tako da bi za celotno lobistično dejavnost v 

vseh institucijah EU do leta 2016 namesto zdajšnjega prostovoljnega uporabljali 

obvezen register EU; 
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13. poziva Svet, naj se pridruži registru EU za preglednost; 

14. v zvezi s tem meni, da mora obvezen register EU vsebovati jasne določbe o vrsti 

informacij, ki jih je treba evidentirati, tj. točne in redno posodobljene informacije o 

naravi lobistične/pravne dejavnosti, ter podrobne evidence stikov in prispevkov k 

zakonodaji in oblikovanju politik EU; meni, da je treba predvideti sistem sankcioniranja 

zlorab, ki bi bil pod nadzorom Parlamenta; poziva Komisijo, naj brez odlašanja poda 

predloge za obvezen register; 

15. zahteva, da vse institucije EU, ki tega še niso storile, nujno sprejmejo interni pravilnik 

za prijavo nepravilnosti in uporabijo skupen pristop k svojim obveznostim, s 

poudarkom na zaščiti prijaviteljev nepravilnosti; zahteva, da se v okviru direktive o 

varovanju poslovnih skrivnostih posebna pozornost nameni zaščiti prijaviteljev 

nepravilnosti; poziva Komisijo, naj spodbuja zakonodajo o minimalni zaščiti za 

prijavitelje nepravilnosti v EU; poziva institucije, naj spremenijo kadrovske predpise za 

zagotovitev, da kadrovski predpisi ne bodo zgolj uradno zavezovali uradnikov k 

sporočanju vseh vrst nepravilnosti, temveč da bodo tudi določali ustrezno zaščito za 

prijavitelje nepravilnosti; poziva institucije, naj začnejo brez odlašanja izvajati člen 

22(c) kadrovskih predpisov; 

16. poziva institucije in organe EU, naj dosledno uporabljajo ukrepe v zvezi z diskrecijo in 

izključitvijo v sklopu javnih naročil, pri čemer je treba v vseh primerih ustrezno 

preveriti poslovanje v preteklosti, poleg tega pa naj na podlagi meril za izključitev 

izločijo podjetja, ki so v kakršnem koli navzkrižju interesov, kar je bistvenega pomena 

za zaščito finančnih interesov EU; 

17. meni, da je postopek razrešnice pomemben instrument za zagotavljanje demokratične 

odgovornosti do državljanov Unije; opozarja na težave pri postopku razrešnice, do 

katerih je doslej večkrat prišlo zaradi pomanjkljivega sodelovanja Sveta; vztraja, da je 

sodelovanje Parlamenta in Sveta nujno za učinkovito izvajanje proračunskega nadzora 

in demokratično odgovornost institucije; 

18. vztraja, da mora Svet tako kot druge institucije delovati odgovorno in pregledno; 

19. izjavlja, da bi lahko imela letna poročila institucij EU pomembno vlogo pri ravnanju v 

skladu z načeli preglednosti, odgovornosti in integritete; poziva institucije EU, naj v 

svoja letna poročila vključijo standardno poglavje o teh sestavinah; 

20. meni, da je prvo dvoletno poročilo Komisije o boju proti korupciji obetaven poskus 

boljšega razumevanja korupcije v vseh njenih razsežnostih, razvoja učinkovitih ukrepov 

za njeno preprečevanje ter utiranja poti za okrepljeno odgovornost javne sfere do 

državljanov EU; v zvezi s tem ponovno potrjuje pomen politike ničelne tolerance EU do 

goljufij, korupcije in nedovoljenega dogovarjanja, vendar obžaluje, da omenjeno 

poročilo ni vsebovalo protikorupcijske politike samih institucij EU; 

21. ugotavlja, da kompleksna in večplastna narava korupcije spodkopava demokracijo in 

pravno državo ter ovira in zmanjšuje privlačnost gospodarstva, verodostojnost in ugled 

EU (zlasti s praksami nerazkritja in pritiskom v smeri odstopanja od začetnih ciljev 

politike ali ravnanja na določen način); 
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22. zahteva, da Komisija najpozneje v svojem drugem poročilu o boju proti korupciji tako 

na ravni institucij kot na ravni držav članic EU dodatno analizira okolje, v katerem se 

izvajajo politike, ter tako opredeli inherentne kritične dejavnike, ranljiva področja in 

dejavnike tveganja, ki vodijo v korupcijo; 

23. zahteva, da Komisija v zvezi s tem posebno pozornost nameni preprečevanju navzkrižja 

interesov in korupcije v decentraliziranih agencijah, ki so posebno ranljive, saj so 

javnosti precej neznane in se nahajajo povsod v EU; 

24. ponavlja svojo zahtevo1, naj Komisija Parlamentu in Svetu dvakrat na leto poroča o 

tem, kako institucije EU izvajajo svojo notranjo protikorupcijsko politiko, in pričakuje, 

da bo prihodnje poročilo na voljo zgodaj v letu 2016; poziva Komisijo, naj doda 

poglavje o uspešnosti institucij EU v boju proti korupciji, in meni, da bi morala 

prihodnja protikorupcijska poročila Komisije vedno zajemati vse institucije in organe 

EU; 

25. meni, da je Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) ključni element v boju proti 

korupciji in zato meni, da je izjemno pomembno, da ta institucija deluje učinkovito in 

neodvisno; priporoča, naj nadzorni odbor urada OLAF v skladu z uredbo OLAF dobi 

dostop do informacij, ki jih potrebuje za učinkovito izvrševanje svojega mandata v 

zvezi z nadzorom nad dejavnostmi urada, ter naj se mu dodeli proračunsko neodvisnost; 

26. poziva EU, naj čim prej zaprosi za članstvo v Skupini držav proti korupciji (GRECO) 

pri Svetu Evrope in naj Evropski parlament stalno obvešča o poteku postopka v zvezi s 

to prošnjo; 

27. poziva Komisijo, naj nemudoma izpolni svojo obveznost poročanja iz konvencije 

Organizacije združenih narodov (OZN) proti korupciji; 

28. spodbuja okrepljeno sodelovanje med državami članicami, da bi med seboj izmenjevale 

znanje in zglede dobre prakse, krepile mednarodne sporazume na področju 

pravosodnega in policijskega sodelovanja ter povezovale EU, Združene narode, 

Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter Svet Evrope in tako 

oblikovale usklajeno akcijo za boj proti korupciji; 

29. priznava pomembno vlogo Europola in Eurojusta v boju proti organiziranem kriminalu, 

vključno s korupcijo; meni, da bi morali omenjeni agenciji dodatne pristojnosti za 

ukrepanje na tem področju, zlasti v nadnacionalnih primerih; priporoča, naj ima 

Evropsko javno tožilstvo mandat, ki bo zajemal organizirani kriminal, vključno z bojem 

proti korupciji; poudarja, da bi bilo treba dodatno pojasniti naloge in pristojnosti 

Evropskega javnega tožilstva, da se prepreči morebitno prekrivanje z delom nacionalnih 

organov. 

                                                 
1 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2015 o letnem poročilu za leto 2013 o zaščiti finančnih 

interesov EU (Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0062). 
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