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NÁVRHY 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou 

kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy: 

1. vítá dohodu, které dosáhly po čtyřech letech jednání v listopadu 2016 Parlament a Rada 

ve věci návrhu směrnice o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům 

poškozujícím finanční zájmy EU (směrnice (EU) 2017/1371), která stanoví minimální 

pravidla týkající se definice trestných činů a sankcí v oblasti podvodů poškozujících 

finanční zájmy Unie a která zahrnuje přeshraniční podvody s DPH, při nichž vznikly 

celkové škody ve výši nejméně 10 milionů EUR; připomíná, že tato prahová hodnota 

však bude předmětem posouzení, které má Komise provést do 6. července 2022; vyzývá 

členské státy, aby uplatňovaly tuto směrnici co nejdříve; 

2. vítá přijetí nařízení Rady (EU) 2017/1939) o zřízení Úřadu evropského veřejného 

žalobce (EPPO) a jeho vstup v platnost a pokrok, k němuž došlo v Radě a který vyústil 

v dohodu mezi 20 členskými státy na základě postupu užší spolupráce podle článku 86 

Smlouvy o fungování Evropské unie; vyzývá všechny zbývající členské státy, aby se k 

postupu užší spolupráce ve věci úřadu EPPO co nejdříve připojily; připomíná, že úlohou 

tohoto úřadu bude vyšetřovat, stíhat a stavět před soud pachatele trestných činů proti 

finančním zájmům EU, jak jsou definovány ve směrnici (EU) 2017/1371; 

3. žádá účastnící se členské státy a Komisi, aby co nejdříve zahájily přípravné práce 

směřující k uvedení úřadu do činnosti a aby průběžně úzce spolupracovaly s 

Parlamentem při příslušných postupech, zejména při jmenování nejvyššího žalobce; 

žádá Komisi, aby co nejdříve jmenovala prozatímního správního ředitele úřadu EPPO v 

souladu s článkem 20 nařízení o úřadu EPPO; trvá na tom, aby úřadu EPPO byl ještě 

před oficiálním zahájením jeho činnosti přidělen dostatečný počet zaměstnanců a 

dostatečné zdroje; opakuje, že úřad musí být nezávislý; 

4. požaduje efektivní spolupráci mezi členskými státy, úřadem EPPO, úřadem OLAF a 

Eurojustem; připomíná, že stále ještě probíhá jednání o nařízení o Eurojustu; 

zdůrazňuje, že je třeba jasně vymezit, jaké pravomoci přísluší Eurojustu, jaké úřadu 

OLAF a jaké úřadu EPPO; zdůrazňuje, že má-li být boj proti podvodům na úrovni EU 

skutečně účinný, bude třeba, aby nový úřad EPPO, Eurojust a úřad OLAF 

bezproblémovým způsobem vzájemně spolupracovaly v koncepční i operační rovině, 

aby nedocházelo k jakémukoli možnému překrývání jejich úkolů; v tomto ohledu 

opakuje, že by mělo být co nejdříve vypracováno a přijato pracovní ujednání mezi 

těmito třemi institucemi v souladu s články 99 až 101 nařízení Rady (EU) 2017/1939; 

trvá na tom, že by úřad EPPO měl mít pravomoc urovnávat spory o příslušnost v 

případech souvisejících s plněním jeho úkolů; 

5. vybízí Komisi a členské státy, aby přijaly opatření na ochranu důvěrnosti informačních 

zdrojů, aby se zabránilo možným diskriminačním krokům či vyhrožování; 

6. lituje toho, že Komise přestala vydávat zprávy EU o boji proti korupci a namísto toho 

učinila součástí procesu evropského semestru pro správu ekonomických záležitostí 

protikorupční monitorování; opakuje své výzvy Komisi, aby zvážila možnost, že by tyto 

zprávy znovu začala vydávat; 
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7. je znepokojen nárůstem podvodů souvisejících s DPH, zejména tzv. „kolotočových“ 

podvodů; bere na vědomí Komisí předložený návrh směrnice Rady, který by umožňoval 

použití všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti členskými státy za 

určitých přísných podmínek; bere na vědomí Komisí předložený návrh balíčku 

zjednodušujících opatření v souvislosti s DPH a návrh týkající se snížení nákladů na 

dodržování předpisů pro malé a střední podniky ve snaze vytvořit prostředí příznivé pro 

růst malých a středních podniků a napomáhající přeshraničnímu obchodu; vyzývá 

Komisi, aby navrhla komplexní, dlouhodobé a celounijní řešení problému podvodů 

souvisejících s DPH; vyzývá všechny členské státy, aby se podílely na práci platformy 

EUROFISC ve všech oblastech její činnosti, a usnadnily tak výměnu informací a 

koordinovaly politiky s cílem pomoci při boji proti tomuto druhu podvodu, který 

poškozuje rozpočet EU a rozpočty členských států; 

8. upozorňuje na roli oznamovatelů a investigativních novinářů při prevenci, odhalování a 

oznamování podvodů, daňových úniků, vyhýbání se daňové povinnosti a nesrovnalostí 

u výdajů souvisejících s rozpočtem EU a při ochraně finančních zájmů Unie; 

zdůrazňuje, že ochrana oznamovatelů má zásadní význam pro zajištění veřejného blaha 

a ochranu finančních zájmů EU a pro podporu kultury veřejné zodpovědnosti a 

bezúhonnosti jak ve veřejných, tak v soukromých institucích; bere na vědomí otevřené 

veřejné konzultace, které konala Komise mezi březnem a květnem 2017, aby 

shromáždila názory na otázku ochrany oznamovatelů na vnitrostátní i unijní úrovni; 

očekává plánovanou iniciativu Komise k posílení ochrany oznamovatelů v EU v 

nadcházejících měsících; připomíná své usnesení ze dne 14. února 2017 o úloze 

oznamovatelů („whistleblowerů“) při ochraně finančních zájmů EU; 

9. vyzývá Komisi, aby každoročně zveřejňovala veřejnou zprávu o využití finančních 

prostředků EU a o převodech finančních prostředků z Evropské investiční (EIB) a z 

Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) do offshorových struktur, včetně počtu a 

povahy zablokovaných projektů, vysvětlujících poznámek k odůvodnění zablokování 

projektů a následných opatření, která mají zajistit, aby žádné finanční prostředky EU 

přímo ani nepřímo nepřispívaly k poškozování finančních zájmů EU. 
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