
 

AD\1080475CS.doc  PE557.227v03-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

Evropský parlament 
2014-2019  

 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
 

2015/2041(INI) 

8.12.2015 

STANOVISKO 

Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

pro Výbor pro ústavní záležitosti 

na téma „Odpovědnost, transparentnost a integrita v orgánech EU“ 

(2015/2041(INI)) 

Navrhovatelka: Nessa Childers 

 



 

PE557.227v03-00 2/9 AD\1080475CS.doc 

CS 

PA_NonLeg 



 

AD\1080475CS.doc 3/9 PE557.227v03-00 

 CS 

NÁVRHY 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro ústavní 

záležitosti jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

Obecné otázky 

 

1. připomíná své usnesení ze dne 22. října 2014 týkající se postoje Rady k návrhu 

souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 a trvá na tom, že je nutné 

přijmout právně závazný rámec, jenž by nahradil sdělení nazvané „Rámec pro skupiny 

odborníků Komise: horizontální pravidla a veřejný rejstřík“1, aby bylo dosaženo úplné 

a důsledné provádění platných pravidel v rámci všech generálních ředitelství (GŘ) 

Komise; 

2. zdůrazňuje skutečnost, že hlavní cíl výzkumné politiky EU, tedy vytváření partnerství 

veřejného a soukromého sektoru mezi společnostmi a akademickým prostředím, se 

dostává do střetu s potřebou regulačních orgánů v EU provádět nezávislý výzkum 

průmyslových produktů; vyzývá Komisi, aby hledala systematické záruky, jak zamezit 

střetům zájmů v oblasti regulace průmyslových produktů a prosazování politik; 

3. vyzývá Komisi, aby se zabývala stávajícími strukturálními střety zájmů v oblasti 

posouzení rizik regulovaných produktů veřejnými orgány, konkrétně tím, že posouzení 

těchto produktů je výlučně či převážně založeno na studiích prováděných žadateli nebo 

třetími stranami placenými žadateli, zatímco nezávislý výzkum je ignorován či opomíjen; 

trvá na tom, že výrobci by měli stále předkládat studie, přičemž velké společnosti a malé 

a střední podniky by měly sdílet náklady na základě svého poměrného podílu na trhu, aby 

se zajistila spravedlnost, ale i na tom, aby všichni posuzovatelé měli povinnost v rámci 

svého posuzování plně zohledňovat nezávislé vědecké poznatky; 

4. vítá investice soukromého sektoru do výzkumu a vývoje; připomíná, že většina odborníků 

se zapojila do výzkumných projektů financovaných soukromým sektorem; připomíná 

rovněž, že odborné znalosti jsou omezeným zdrojem, který by neměl být odborným 

skupinám znepřístupňován; 

Mezinárodní otázky 

 

5. žádá Komisi, aby vydávala a šířila včasné veřejné výzvy k podávání přihlášek do 

výběrových řízení na členství v odborných skupinách, aby je důsledně registrovala 

v rejstříku transparentnosti a zajistila dodržování pokynů OECD k řešení střetu zájmů ve 

veřejné službě a patřičnou svědomitost při jeho každoročním prověřování; 

6. vybízí Komisi k následování příkladu Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny 

Světové zdravotnické organizace, která zavedla statut „pozvaných odborníků“, který 

umožňuje využití externích odborných znalostí a zároveň zabraňuje subjektům se 

skutečným, potenciálním nebo zjevným střetem zájmů, aby hlasovali nebo navrhovali 

pravomoci členů odborných skupin; 

                                                 
1 Sdělení C (2010) 7649 ze dne 10.11.2010. 
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7. naléhá na všechny příslušné instituce EU, aby uplatňovaly čl. 5 odst. 3 Úmluvy Světové 

zdravotnické organizace o kontrole tabáku, jež stanoví, že smluvní strany musí jednat 

v zájmu ochrany politik kontroly tabáku před obchodními a dalšími vlastními zájmy 

tabákového průmyslu, a to v souladu s doporučeními uvedenými v pokynech k úmluvě; 

naléhavě vyzývá Komisi, aby zveřejnila hodnocení dohody s PMI a dohod s jinými 

tabákovými společnostmi, jakož i posouzení dopadů na provádění této rámcové úmluvy; 

je zklamán nedávno zveřejněnou, avšak do značné míry upravenou elektronickou 

korespondencí mezi Evropskou komisí a tabákovou společností British American 

Tobacco; 

8. je přesvědčen, že o dohodě s PMI je třeba jednat až po veřejné a transparentní diskusi 

uspořádané v návaznosti na zveřejnění posouzení dohody s PMI; vyzývá Komisi, aby 

zkoumala stávající alternativy; 

9. domnívá se, že nebude-li k dispozici posouzení dopadů, které Komise měla již provést, je 

vhodným nástrojem k odstranění nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky obnovená 

dohoda s tabákovým průmyslem o boji proti pašování a padělání, a to zejména s ohledem 

na článek 15 směrnice o tabákových výrobcích a protokol Světové zdravotnické 

organizace o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky, které přijaly 

smluvní strany Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku; 

10. zdůrazňuje, že je nezbytné vytvořit systém pro sledování a dohledávání pašovaných 

cigaret, jenž by byl nezávislý na tabákovém průmyslu, a to v souladu s čl. 8 odst. 2 

protokolu Světové zdravotnické organizace o odstranění nezákonného obchodu 

s tabákovými výrobky, zejména v případě, že zabavené pašované zboží není postupováno 

k nezávislému laboratornímu hodnocení, a s ohledem na vlastní zájmy průmyslu 

přistupovat k zabavenému pašovanému zboží na základě dohody o boji proti pašování 

a padělání, což znamená ztrátu celních příjmů v Unii; 

Otázky týkající se lobbingu 

11. vyzývá Komisi, aby v zájmu větší transparentnosti a integrity procesu rozhodování 

v orgánech EU zajistila přístup veřejnosti k informacím o lobbingu; domnívá se, že 

přístup veřejnosti k informacím o lobbingu je základním právem občanů EU a nezbytným 

aspektem skutečně demokratických postupů; 

12. vyzývá orgány a agentury EU a jejich zaměstnance, aby na svá slyšení a jiné oficiální 

události nezvaly neregistrované lobbisty; vyzývá, aby byl vyjednávací tým Komise pro 

transatlantické obchodní a investiční partnerství zahrnut do všech těchto ustanovení; 

13. vyzývá orgány EU, aby vytvořily veřejně přístupný internetový on-line archiv pro všechna 

písemná stanoviska předložená zainteresovanými stranami, a aby všichni registrovaní 

lobbisté měli zároveň povinnost do tohoto archivu odeslat kopii všech písemných 

stanovisek, která poskytují členům či zaměstnancům orgánů; 

Záležitosti EU 

14. domnívá se, že v době rostoucího euroskepticismu je zásadní posílit důvěru veřejnosti 

v orgány a instituce EU a v jejich vedoucí osobnosti a že je nanejvýš důležitý silný 

závazek k transparentnosti, zajištění integrity těchto orgánů a institucí a boj proti korupci; 
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15. připomíná, že z průzkumu Eurobarometru provedeného v roce 2014 vyplývá, že 70 % 

obyvatel EU se domnívá, že je v orgánech EU přítomna korupce, a proto tyto orgány 

naléhavě vyzývá, aby se tímto nedostatkem důvěry veřejnosti neprodleně zabývaly; 

16. vyzývá Komisi, aby především provedla přezkum svého „sdělení o obecných zásadách 

a normách pro konzultace zúčastněných stran“ z roku 20021; 

17. vyzývá předsedu Komise, aby nová opatření k zajištění transparentnosti vztahující se na 

komisaře a generální ředitele rozšířil i na další vyšší úředníky EU, kteří jsou výrazně 

zapojeni do legislativního procesu a již se pravidelně setkávají se zástupci příslušných 

zúčastněných stran, např. na vedoucí oddělení; 

18. upozorňuje, že na základě Listiny základních práv Evropské unie mají jednotlivci právo 

na přístup k veřejným dokumentům, a kritizuje skutečnost, že jedním z hlavních problémů 

evropských orgánů souvisejícím s transparentností je to, že samy často odmítají 

poskytnout přístup k dokumentům a informacím; 

19. vyzývá Komisi, aby zkoumala možnosti zahrnující legislativní akty a institucionální 

a správní ujednání a podnikla konkrétní kroky k vytvoření rámce ke zlepšení správy věcí 

veřejných a přímému zastoupení budoucích generací s cílem lépe začlenit jejich práva do 

rozhodování a tvorby politik na evropské úrovni; 

20. zdůrazňuje, že Komise by měla posílit integritu při využívání vědeckého poradenství, a to 

nikoli tím, že bude usilovat o politickou vyváženost, ale že se bude spoléhat na 

nejobjektivnější a nejspolehlivější dostupné informace; 

21. vyzývá Komisi, aby zjednodušila přístup k informacím a zajistila větší transparentnost při 

uplatňování pravidel pro udělování výjimek stanovených v článku 4 nařízení (ES) č. 

1049/2001; 

22. důrazně doporučuje, aby jako požadavek kladený na odborníky, kteří kandidují na plné 

členství ve vědeckých komisích, v nichž by měli povinnost předkládat návrhy 

a rozhodnutí, bylo stanoveno pětileté období po skončení pracovního poměru („cooling-

off“), v nichž zastupovali obchodní zájmy; 

23. vítá rozhodnutí Komise, že bude od svých členů požadovat, aby zveřejňovali informace 

o schůzích, které oni sami nebo zaměstnanci jejich soukromé kanceláře pořádají 

s organizacemi či samostatně výdělečnými osobami k záležitostem souvisejícím s tvorbou 

evropských politik a jejich prováděním; 

24. vyzývá Komisi, aby zajistila, že bude poskytován přístup k dokumentům a informacím 

o oficiálních výzvách a řízeních pro nesplnění povinností vedených proti členským státům 

a o naplňování rozhodnutí Soudního dvora; 

25. bere na vědomí a vítá úsilí Komise o zajištění větší transparentnosti v jednáních o TTIP 

a vyzývá Komisi, aby ve svém úsilí zašla dále a poskytla soukromým osobám a všem 

poslancům EP snadný přístup k projednávaným textům; 

                                                 
1 COM(2002)0704, 11.12.2002 
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26. vybízí místopředsedu Komise pro oblast zlepšování právní úpravy, interinstitucionální 

vztahy, právní stát a Listinu základních práv, aby dostál svému závazku a předložil 

neprodleně návrhy na zřízení interinstitucionální dohody o povinném rejstříku 

transparentnosti a které zajistí, že budou k dispozici náležité mechanismy sankcí 

vztahující se na organizace, jež nedodržují pravidla; vyzývá Radu, aby ve své úloze 

spolutvůrce právních předpisů Unie plnila požadavky rejstříku transparentnosti; 

 Odborné konzultace 

 

27. dává ke zvážení, že v zájmu vyřešení otázek vyplývajících ze selektivního potlačování 

nepříznivých výsledků výzkumu by se předchozí registrace vědeckých studií a hodnocení 

s údaji o jejich rozsahu a předpokládaném datu dokončení mohla stát přínosem pro 

regulační a politický proces; 

28. je s ohledem na svou úlohu při ochraně integrity veřejného rozhodování znepokojen 

zavádějící praxí registrace hospodářských zájmů v odborných skupinách, která zkresluje 

počet takových zájmů v absolutních i relativních číslech a způsobuje nerovnováhu ve 

vztahu k nehospodářským nebo politickým zájmům; 

29. naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila, že konzultace budou zahrnovat otevřené otázky 

vedoucí k zásadní politické diskusi a nebudou pouze usilovat o potvrzení již zvolených 

politických směrů či možností; vyzývá Komisi, aby zajistila vyváženou účast 

na konzultacích tak, aby odrážela rozmanitost zúčastněných stran; 

30. konstatuje, že v zájmu zajištění skutečně vyvážené účasti je třeba vyvíjet zvláštní úsilí při 

zveřejňování výzev k podávání přihlášek, aby byly k dispozici odborné znalosti z různých 

relevantních oblastí, ať již jde o oblast vědy, či občanské společnosti; 

31. vítá, že Komise oznámila přezkum klasifikace členů odborných skupin v rejstříku 

odborných skupin; domnívá se, že tento krok by měl rozčlenění členů do kategorií uvést 

v soulad s rozčleněním použitým v rejstříku transparentnosti; 

32. žádá Komisi, aby schválila právně závazná opatření a sankce, které zajistí, aby složení 

členů odborných skupin a podobných entit, které jí radí, bylo přesně a důsledně vyvážené, 

byla náležitě zohledněna míra odbornosti účastníků a jejich aktuální zkušenosti 

s projednávanými záležitostmi a bylo rozčleněno podle povahy zájmů reprezentovaných 

členů, v souladu s doporučeními evropského veřejného ochránce práv v rámci jeho šetření 

z vlastního podnětu OI/6/2014/NF; 

33. domnívá se, že celková míra zveřejňování informací o řízeních a jednáních v odborných 

skupinách je nedostatečná; vyzývá Komisi, aby zajistila, že budou včas a souhrnně 

zpřístupňovány podrobnější informace, zejména pokud jde o podskupiny; naléhavě 

vyzývá Komisi, aby zpřístupnila prohlášení o zájmech odborníků a také zápis ze zasedání 

odborné skupiny veřejnosti na svých internetových stránkách; 

34. vítá závazek Komise zavést nová ustanovení o střetech zájmů osob, které jsou jmenovány 

členy odborných skupiny za svou osobu; zdůrazňuje, že všichni odborníci musí předložit 

prohlášení o zájmech, které bude zveřejněno v rejstříku odborných skupin; 

35. vyzývá Komisi, aby monitorovala nezávislost odborníků na základě toho, jak vykonávají 
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své povinnosti, neboť v průběhu této doby by se mohly objevit nové hospodářské zájmy; 

36. uznává, že odborné skupiny musí mít přístup k nejlepším dostupným vědeckým odborným 

znalostem; 

37. zastává názor, že požadavek na mimořádně specifické technické odborné znalosti není 

opodstatněným důvodem k upuštění od výzvy k podávání přihlášek; 

Agentury 

38. zdůrazňuje, že v agenturách EU je zapotřebí nezávislých odborníků a že musí být kladen 

větší důraz na odstranění střetů zájmů v rámci panelů těchto agentur; 

39. zdůrazňuje, že rozhodnutí agentur musí vycházet z nejlepších dostupných důkazů; 

připomíná, že vědecká přesnost je zajištěna postupem vzájemného hodnocení 

a transparentností a reprodukovatelností výsledků; 

40. zdůrazňuje význam odpovídajících zdrojů pro rozvoj interních odborných znalostí ve 

specializovaných agenturách EU, včetně možnosti provádět výzkum a zkoušky, které lze 

zveřejnit, čímž by se zvýšila přitažlivost vědecké služby při poskytování poradenství 

oblasti regulace, aniž by byla narušena akademická kariéra vědeckých pracovníků, a to 

v zájmu zajištění řádného a nezávislého vědeckého poradenství pro tvorbu politik; 

 41. trvá na tom, aby veškeré údaje, na jejichž základě každá agentura přijímá jakýkoli 

vědecký závěr, byly zveřejňovány ve strojově čitelném formátu, aby tak mohl být 

prováděn vědecký dohled a mohl probíhat trvalý pokrok; trvá na tom, že je sice nezbytné 

respektovat soukromí jednotlivců, ale doložky o obchodní důvěrnosti a právní předpisy 

o obchodním tajemství nesmí narušovat zveřejňování údajů; vyzývá Komisi, aby důsledně 

sledovala řádné zveřejňování údajů; 

42. vyzývá orgány EU, aby zajistily, že agentury budou mít k dispozici prostředky pro své 

úkoly; připomíná, že práce odborníků působících v celé řadě agentur není v současnosti 

hrazena, přestože jejich přínos k veřejnému zdraví a dobrému stavu životního prostředí je 

strategicky významný; 

43. zdůrazňuje, že pokud jde o agentury EU, je pro účely prověření případných střetů zájmů 

nevhodné spoléhat se na vlastní posouzení potenciálních členů vědeckých komisí 

a výborů; vybízí agentury, aby zavedly systém proaktivních kontrol; 

44. zdůrazňuje, že Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) by při poskytování přístupu 

ke klinickým zprávám měla zajistit maximální transparentnost, a vítá její rozhodnutí 

proaktivně zveřejňovat na podporu svých rozhodnutí o jednotlivých léčivých přípravcích 

zprávy o klinických hodnoceních; 

45. naléhá na agentury EU, aby zavedly mnohem přísnější kritéria a postupy k zajištění 

nezávislosti svých vědeckých komisí v jimi regulovaných ekonomických a jiných než 

ekonomických odvětvích a jejich nezávislosti na vlivu politických stran, které mají 

k uvedenému tématu konkrétní program, aby bylo patřičně zamezeno střetům zájmů. 

Zvláštní důraz v tomto ohledu by měl být kladen na možnost využití statutu „pozvaných 

odborníků“, která umožňuje získávat informace od odborníků, kteří jsou spojeni 
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s regulovanými odvětvími, ale jsou vyloučeni z procesu vypracovávání vědeckých 

stanovisek a rozhodování o nich. 

Záležitosti týkající se Evropského parlamentu 

46. chválí vysoce kvalitní práci Výzkumné služby Evropského parlamentu; zdůrazňuje, že je 

nezbytné poskytnout jí více zdrojů a lépe zajistit její správní nezávislost ve službách 

veřejného zájmu; 

47. zvažuje vytvoření otevřené databáze prohlášení poslanců EP o zájmech, v níž by bylo 

možné vyhledávat, aby byla zajištěna větší transparentnost a občanská společnost mohla 

provádět kontrolu; 

48. vyzývá orgány EU, aby zavedly či posílily používání minimálního období po skončení 

pracovního poměru (tzv. cooling-off periods) pro vyšší úředníky EU včetně poslanců EP, 

než bývalí veřejní a volení činitelé mohou začít pracovat v pozicích lobbistů, jež mohou 

vést ke vzniku střetů zájmů nebo o nichž se lze domnívat, že k nim mohou vést, aby se 

zamezilo situacím „otočných dveří“; žádá, aby byla mezitím zveřejněna jména vyšších 

úředníků EU včetně poslanců EP, kteří odešli z evropských orgánů, aby pracovali pro 

soukromé zájmy; 
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