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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o výročnej správe o činnosti európskej ombudsmanky za rok 2020
(2021/2167(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na výročnú správu o činnosti európskej ombudsmanky za rok 2020,

– so zreteľom na článok 10 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

– so zreteľom na článok 15, článok 24 ods. 3, článok 228 a článok 298 ods. 1 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na články 11, 41, 42 a 43 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len 
„charta“),

– so zreteľom na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu (EÚ, Euratom) 2021/1163 z 24. júna 
2021, ktorým sa stanovujú pravidlá a všeobecné podmienky upravujúce výkon funkcie 
ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana) a zrušuje rozhodnutie 94/262/ESUO, 
ES, Euratom1,

– so zreteľom na Európsky kódex dobrej správnej praxe, ktorý Európsky parlament prijal 
6. septembra 2001,

– so zreteľom na rámcovú dohodu o spolupráci uzatvorenú medzi Európskym 
parlamentom a európskym ombudsmanom 15. marca 2006, ktorá nadobudla účinnosť 
1. apríla 2006,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o činnosti európskeho ombudsmana,

– so zreteľom na článok 54 a článok 142 ods. 2 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre petície (A9-0342/2021),

A. keďže výročná správa o činnosti európskej ombudsmanky za rok 2020 bola 
6. septembra 2021 oficiálne predložená predsedovi Parlamentu a keďže európska 
ombudsmanka Emily O’Reilly predložila svoju správu Výboru pre petície 14. júla 2021 
v Bruseli;

B. keďže článkami 20, 24 a 228 ZFEÚ a článkom 43 charty sa európsky ombudsman 
oprávňuje prijímať sťažnosti týkajúce sa prípadov nesprávneho úradného postupu 
inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Únie s výnimkou Súdneho dvora Európskej 
únie (SDEÚ) pri výkone jeho súdnych právomocí;

1 Ú. v. EÚ L 253, 16.7.2021, s. 1.



PE696.490v02-00 4/19 RR\1245292SK.docx

SK

C. keďže v článku 10 ods. 3 Zmluvy o EÚ sa stanovuje, že „každý občan má právo 
zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie“ a že „rozhodnutia sa prijímajú podľa 
možnosti čo najotvorenejšie a čo najbližšie k občanovi“;

D. keďže v článku 15 ZFEÚ sa uvádza, že „s cieľom podporovať dobrú správu vecí 
verejných a zabezpečiť účasť občianskej spoločnosti dodržiavajú inštitúcie, orgány, 
úrady a agentúry Únie v čo najväčšej možnej miere zásadu otvorenosti“ a že „každý 
občan Únie a každá fyzická alebo právnická osoba s bydliskom alebo zapísaným sídlom 
v členskom štáte má právo na prístup k dokumentom inštitúcií, orgánov, úradov a 
agentúr Únie“; keďže zabezpečenie toho, aby sa občanom EÚ poskytovali kvalitné 
služby a aby EÚ reagovala na ich potreby a obavy, má zásadný význam z hľadiska 
ochrany občianskych práv a základných slobôd;

E. keďže v článku 41 charty, ktorý sa týka práva na dobrú správu vecí verejných, sa okrem 
iného uvádza, že „každý má právo, aby inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie 
vybavovali jeho záležitosti nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote“;

F. keďže článok 43 charty stanovuje, že „každý občan Únie, ako aj každá fyzická osoba, 
ktorá má bydlisko, alebo každá právnická osoba, ktorá má sídlo v členskom štáte, má 
právo oznámiť európskemu ombudsmanovi prípady nesprávneho úradného postupu 
inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie, s výnimkou Súdneho dvora Európskej únie v 
rámci výkonu jeho súdnych právomocí“;

G. keďže v článku 298 ods. 1 ZFEÚ sa stanovuje, že „pri vykonávaní svojich poslaní sú 
inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie podporované otvorenou, efektívnou 
a nezávislou európskou administratívou“;

H. keďže v roku 2020 ombudsmanka otvorila 370 vyšetrovaní, z ktorých 365 bolo 
založených na sťažnostiach a v 5 prípadoch išlo o vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy, 
a uzavrela 394 vyšetrovaní (392 na základe sťažností a 2 z vlastnej iniciatívy); keďže 
väčšina vyšetrovaní sa týkala Komisie (210 vyšetrovaní, resp. 56,8 %), po ktorej 
nasledovali agentúry EÚ (34 vyšetrovaní, resp. 9,2 %), Európsky úrad pre výber 
pracovníkov (EPSO) (30 vyšetrovaní, resp. 8,1 %), Európska služba pre vonkajšiu 
činnosť (ESVČ) (14 vyšetrovaní, resp. 3,8 %), Európsky úrad pre boj proti podvodom 
(OLAF) (12 vyšetrovaní, resp. 3,2 %), Parlament (11 vyšetrovaní, resp. 3 %), Európska 
centrálna banka (9 vyšetrovaní, resp. 2,4 %), Európska investičná banka (9 vyšetrovaní, 
resp. 2,4 %) a iné inštitúcie (41, resp. 11,1 %);

I. keďže k trom najčastejším témam vo vyšetrovaniach uzavretých ombudsmankou v roku 
2020 patrili transparentnosť, zodpovednosť (prístup k informáciám a dokumentom) 
(25 %), kultúra služieb (24 %) a riadne využívanie diskrečných právomocí, a to i 
v postupoch v prípade nesplnenia povinnosti (17 %); keďže ďalšie témy zahŕňajú etické 
otázky týkajúce sa administratívy EÚ, dodržiavanie základných práv, správne finančné 
riadenie, oznamovanie protispoločenskej činnosti, dodržiavanie procesných práv, nábor 
a dobré riadenie personálnych otázok EÚ;

J. keďže ombudsman zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní úplnej transparentnosti, 
demokratickej zodpovednosti a integrity rozhodovacích procesov EÚ;

K. keďže hlavnou prioritou ombudsmana je zabezpečiť, aby sa práva občanov dodržiavali 
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v plnom rozsahu a aby právo na dobrú správu zo strany inštitúcií, orgánov, úradov alebo 
agentúr EÚ odpovedalo najvyšším normám;

L. keďže ombudsmanka vykonala po vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19 značné 
množstvo práce s cieľom zabezpečiť, aby všetky inštitúcie EÚ dodržiavali najvyššie 
normy dobrej správy vecí verejných, a to v záujme ochrany práv občanov a posilnenia 
dôvery verejnosti;

M. keďže ombudsmanka preskúmala prácu Komisie počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 a požiadala okrem iného o informácie týkajúce sa transparentnosti 
interakcie Komisie so zástupcami záujmových skupín, jej rozhodovania v súvislosti 
s núdzovým verejným obstarávaním a transparentnosti a nezávislosti vedeckého 
poradenstva, pokiaľ ide o pandémiu;

N. keďže v nadväznosti na vyšetrovanie činnosti Európskeho centra pre prevenciu a 
kontrolu chorôb (ECDC) počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19 ombudsmanka 
zistila nedostatky v postupoch transparentnosti centra ECDC, a to aj čo sa týka údajov, 
z ktorých vychádza jeho hodnotenie rizík a interakcie s medzinárodnými partnermi, a 
predložila návrhy, ktorými sa má zlepšiť verejná kontrola činností centra ECDC 
v súvislosti s vakcínami proti ochoreniu COVID-19;

O. keďže publicita a transparentnosť sú hlavnými zásadami, o ktoré sa opiera legislatívny 
proces EÚ, čo potvrdzuje judikatúra Súdneho dvora EÚ, ktorý poskytol jasné právne 
usmernenia o spôsobe, akým zabezpečiť ich úplné a konzistentné dodržiavanie; keďže 
Súdny dvor EÚ uviedol, že nedostatočná transparentnosť a dostupnosť informácií 
oslabuje dôveru občanov v legitimitu legislatívneho procesu EÚ ako celku; keďže 
Komisia postupovala pri rokovaniach o vakcínach proti ochoreniu COVID-19, ich 
nákupe a distribúcii netransparentne, čo je v rozpore s týmito zásadami;

P. keďže právo občanov EÚ na informácie a povinnosť inštitúcií EÚ zabezpečiť úplnú 
transparentnosť, najmä pokiaľ ide o zmluvy o očkovacích látkach proti ochoreniu 
COVID-19 medzi inštitúciami EÚ a farmaceutickými spoločnosťami, prevažujú nad 
akýmkoľvek údajným právom farmaceutických spoločností alebo inštitúcií EÚ utajiť 
alebo v plnom rozsahu nezverejniť všetky alebo niektoré informácie týkajúce sa týchto 
zmlúv alebo vakcín proti ochoreniu COVID-19;

Q. keďže EÚ naplánovala obdobie bezprecedentnej úrovne výdavkov a investícií v rámci 
nástroja NextGenerationEU, čo tiež vytvorí značné väzby so súkromným sektorom, a 
preto je ešte dôležitejšie, aby inštitúcie EÚ uplatňovali rozhodovací proces založený na 
úplnej transparentnosti a na najprísnejších etických pravidlách s cieľom predchádzať 
konfliktom záujmov a korupcii;

R. keďže Rada sa neriadila konečnými odporúčaniami ombudsmanky, odmietla poskytnúť 
verejnosti včasný prístup k legislatívnym dokumentom týkajúcim sa prijatia ročných 
nariadení stanovujúcich rybolovné kvóty, ktoré obsahovali základné informácie 
o životnom prostredí v zmysle nariadenia o Aarhuskom dohovore, čím sa narušila 
transparentnosť jej rozhodovacieho procesu; keďže ombudsmanka zistila, že 
rozhodnutie Rady predstavuje nesprávny úradný postup, pričom zdôraznila, že Rada 
stále úplne nechápe rozhodujúcu súvislosť medzi demokraciou a transparentnosťou 
rozhodovania;
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S. keďže ombudsmanka začala vyšetrovanie v súvislosti s odmietnutím Rady riešiť otázku 
podnikového sponzorstva predsedníctva Rady EÚ; keďže ombudsmanka zistila 
nesprávny úradný postup v nečinnosti Rady v súvislosti s odstránením rizika 
poškodenia dobrej povesti, ktoré takéto komerčné sponzorstvo predstavuje z hľadiska 
nestrannosti jej predsedníctva a obrazu EÚ ako celku;

T. keďže ombudsmanka vyjadrila obavy nad súčasnými postupmi Komisie pri schvaľovaní 
„účinných látok“ používaných v pesticídoch a nad tým, že podľa systému Komisie na 
overovanie konfliktov záujmov externí vedeckí odborníci, ktorí jej radia, nemusia 
deklarovať finančné záujmy pod prahovou hodnotou 10 000 EUR;

U. keďže ombudsmanka zistila, že Komisia mala pred zadaním zákazky vykonať 
kritickejšiu kontrolu všetkých rizík konfliktu záujmov s cieľom vykonať štúdiu 
o začlenení cieľov environmentálneho, sociálneho a správneho dosahu (ciele ESG) do 
bankových pravidiel EÚ pre spoločnosť BlackRock Investment Management, ktorá 
spravuje investície do odvetvia fosílnych palív a bankovníctva, čo sú oblasti patriace do 
rozsahu pôsobnosti nových pravidiel týkajúcich sa cieľov ESG; keďže ombudsmanka 
zdôraznila, že pravidlá EÚ v oblasti verejného obstarávania nie sú dostatočne prísne a 
jasné na to, aby sa zabránilo konfliktom záujmov;

V. keďže bývalý viceprezident Európskej investičnej banky (EIB) odišiel z Predstavenstva 
EIB v novembri 2020 a po menej ako troch mesiacoch sa stal členom správnej rady 
španielskej nadnárodnej spoločnosti Iberdrola; keďže bývalý viceprezident EIB bol 
poverený dohľadom nad poskytovaním pôžičiek EIB v Španielsku, a teda aj pôžičiek 
pre spoločnosť Iberdrola; keďže od roku 2019 čerpala spoločnosť Iberdrola obrovské 
pôžičky v celkovej hodnote 1,39 miliardy EUR, čím sa stala jedným z najväčších 
klientov EIB v posledných rokoch; keďže tento prípad demonštruje doteraz nevyriešenú 
a kontroverznú prax EIB, ktorá umožňuje, aby jej viceprezidenti nominovaní členskými 
štátmi boli poverení dohľadom nad poskytovaním úverov EIB v svojich krajinách 
pôvodu, čo môže viesť k vzniku konfliktu záujmov;

W. keďže podľa ombudsmanky skutočnosť, že Komisia nedokončila posúdenie vplyvu na 
udržateľnosť pred uzavretím rokovaní o obchodnej dohode medzi EÚ a združením 
Mercosur, predstavuje nesprávny úradný postup; keďže zistenia ombudsmanky 
poukázali na to, že Komisia pred uzavretím obchodným rokovaní nezohľadnila svoje 
vlastné usmernenia o využívaní posúdení vplyvu na udržateľnosť;

X. keďže ombudsmanka zistila prípady nesprávneho úradného postupu v rozhodnutí 
Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) o schválení presunu jeho vtedajšieho 
výkonného riaditeľa do funkcie generálneho riaditeľa Združenia pre finančné trhy 
v Európe (AFME), t. j. lobistickej organizácie finančného sektora, pričom nedošlo 
k zmierneniu rizík konfliktu záujmov a naďalej sa mu poskytoval prístup k dôverným 
informáciám; keďže orgán EBA začal vykonávať odporúčania ombudsmanky, vďaka 
čomu mohla ombudsmanka prípad uzavrieť;

Y. keďže stratégia Komisie pri spracúvaní petícií sa odvoláva na jej oznámenie z roku 
2016 s názvom Právo EÚ: lepšie výsledky pomocou lepšieho uplatňovania práva, 
ktorého pravidlá nestanovujú žiadny administratívny postup ani prax týkajúcu sa petícií; 
keďže prístup Komisie, v dôsledku ktorého systematicky odmieta konať v súvislosti s 



RR\1245292SK.docx 7/19 PE696.490v02-00

SK

individuálnymi petičnými záležitosťami a petíciami týkajúcimi sa oblastí podľa článku 
6 ZFEÚ, je v rozpore s ustanoveniami článku 227 ZFEÚ a vytvára medzi občanmi 
frustráciu a sklamanie, pričom zároveň oslabuje možnosť identifikovať systematické 
nedostatky vo vzťahu k právu EÚ, ktoré sa vyskytujú v členských štátoch;

Z. keďže mnohé petície doručené Výboru pre petície súvisia s nedostatočnou 
transparentnosťou Komisie a požadujú, aby sa zverejnili všetky podrobnosti zmlúv o 
očkovacích látkach proti ochoreniu COVID-19 podpísaných medzi Komisiou, 
členskými štátmi a farmaceutickým priemyslom, ako aj údaje o klinickom skúšaní na 
pacientoch;

AA. keďže úrad ombudsmana predstavuje mechanizmus nápravy pre občanov, ktorí čelia 
problémom pri získavaní prístupu k dokumentom inštitúcií EÚ; keďže značný počet 
vyšetrovaní ombudsmanky v roku 2020 viedol k umožneniu prístupu k dokumentom 
širšieho verejného záujmu napriek tomu, že platné právne predpisy EÚ sú štrukturálne 
neprimerané, lebo sú zastarané a už neodrážajú súčasné postupy, ktoré prijali inštitúcie 
EÚ;

AB. keďže ombudsmanka zaviedla súbor opatrení zameraných na podporu lepšieho a 
konzistentnejšieho vykonávania Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím 
(UNCRPD) v rámci celkovej administratívy EÚ a začala strategickú iniciatívu týkajúcu 
sa spôsobu, akým Komisia zohľadnila osobitné potreby zamestnancov so zdravotným 
postihnutím v kontexte núdzovej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19;

AC. keďže ombudsmanka začala vyšetrovanie spôsobu, akým Komisia zabezpečuje, aby 
využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) určených na 
zariadenia starostlivosti o osoby so zdravotným postihnutím v Maďarsku a Portugalsku 
bolo v súlade s právnymi záväzkami vyplývajúcimi z charty, nariadenia o EŠIF a 
UNCRPD;

1. schvaľuje výročnú správu za rok 2020 predloženú európskou ombudsmankou a oceňuje, 
že sú v nej vynikajúcim spôsobom uvedené najdôležitejšie skutočnosti a údaje 
o činnosti ombudsmanky v roku 2020;

2. blahoželá Emily O’Reillyovej k jej pozoruhodnej práci na posilnení otvorenosti, 
zodpovednosti a integrity inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ, čím sa zabezpečia 
základné práva občanov, najmä v tragickom roku poznačenom ničivými dôsledkami 
pandémie ochorenia COVID-19; pripomína, že transparentnosť je základnou súčasťou 
právneho štátu a predstavuje kľúčovú zásadu participatívnej demokracie;

3. pripomína, že ombudsmanka môže predkladať odporúčania a návrhy na riešenia a 
zlepšenia s cieľom vyriešiť problémy v prípadoch nesprávneho úradného postupu; 
konštatuje, že ak sťažnosť nepatrí do pôsobnosti ombudsmana, ombudsman môže 
sťažovateľovi odporučiť, aby ju postúpil inému orgánu alebo Výboru pre petície; 
konštatuje, že ombudsmanke bolo v roku 2020 podaných viac ako 1 400 sťažností, ktoré 
nepatrili do jej pôsobnosti, najmä z dôvodu, že sa netýkali činností spojených s 
administratívou EÚ;

4. blahoželá ombudsmanke k tomu, že monitoruje činnosť kľúčových inštitúcií EÚ počas 
pandémie a že zdôrazňuje ich povinnosť zabezpečovať transparentnosť; víta otázku, 
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ktorú ombudsmanka adresovala Komisii a ktorá sa týka transparentnosti vedeckého 
poradenstva, ktoré využíva, jej stretnutí so zástupcami záujmových skupín a jej 
rozhodnutí týkajúcich sa núdzového verejného obstarávania;

5. vyjadruje ombudsmanke uznanie za konštruktívnu spoluprácu s Parlamentom, najmä 
s Výborom pre petície, a s ostatnými inštitúciami EÚ; vyjadruje ombudsmanke uznanie 
za jej schopnosť zlepšovať kvalitu a dostupnosť služieb poskytovaných občanom a za 
to, že napriek pandémii nedošlo k žiadnemu poklesu jej hlavnej činnosti ani k narušeniu 
vybavovania sťažností;

6. poznamenáva, že práca ombudsmanky viedla k pozitívnym zmenám v inštitúciách a 
orgánoch EÚ;

7. zdôrazňuje zásadnú úlohu transparentnosti a dobrej správy vecí verejných v práci 
inštitúcií EÚ; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia neposkytla primerané 
vysvetlenia k požiadavkám ombudsmanky, pokiaľ ide o kľúčové prvky jej práce počas 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19; vyzýva Komisiu, aby s cieľom zabezpečiť 
úplnú transparentnosť procesu objasnila svoje rozhodovacie postupy týkajúce sa 
núdzového verejného obstarávania vrátane postupov vymenúvania členov rôznych 
výborov;

8. konštatuje, že Komisia uznala konkurenčnú povahu trhu s vakcínami; domnieva sa, že 
je v záujme európskych občanov, aby boli predbežné kúpne zmluvy a dohody o nákupe 
vakcín proti ochoreniu COVID-19 jasné a transparentné, a že to musí mať prednosť 
pred požiadavkou výrobcov zaviesť doložky o nezverejňovaní informácií; zdôrazňuje, 
že dôvera medzi občanmi a inštitúciami je mimoriadne dôležitá, najmä v kontexte krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19; nabáda ombudsmanku, aby pokračovala vo svojich 
vyšetrovaniach a žiadala Komisiu o zverejnenie neupravených verzií takýchto 
predbežných kúpnych zmlúv a dohôd o nákupe; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila úplnú transparentnosť všetkých podrobností týkajúcich sa výskumu a 
vývoja, nákupu a distribúcie vakcín proti ochoreniu COVID-19, a to zverejňovaním 
neupravených verzií predbežných kúpnych zmlúv a dohôd o nákupe a zavedením 
požiadavky zverejňovať všetky podrobnosti budúcich zmlúv týkajúcich sa vakcín proti 
ochoreniu COVID-19 ako nevyhnutného predpokladu začatia budúcich rokovaní s 
farmaceutickými spoločnosťami; zdôrazňuje, že každý prípad netransparentnosti 
v rámci pandémie ochorenia COVID-19 je v rozpore s právom občanov na informácie a 
podnecuje dezinformácie a nedôveru;

9. zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité zaručiť úplné a konzistentné vykonávanie 
návrhov ombudsmanky predložených v nadväznosti na jej strategické vyšetrovanie 
týkajúce sa zlepšenia postupov transparentnosti a celkovej práce centra ECDC, ktorého 
úloha je rozhodujúca pri zhromažďovaní a zverejňovaní kľúčových informácií 
o vakcínach proti ochoreniu COVID-19 a pri zvyšovaní dôvery verejnosti v stratégiu 
EÚ pre vakcíny proti ochoreniu COVID-19;

10. podporuje ombudsmanku v jej práci, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby občania mohli 
v plnom rozsahu uplatňovať svoje demokratické práva okrem iného tým, že sa budú 
priamo zúčastňovať na rozhodovacom procese v rámci inštitúcií EÚ a podrobne ho 
budú sledovať, ako aj tým, že budú mať prístup ku všetkým relevantným informáciám, 
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ako sa stanovuje aj v judikatúre SDEÚ;

11. víta kroky ombudsmanky v súvislosti so žiadosťami adresovanými Komisii, aby 
poskytla verejný prístup k dokumentom týkajúcim sa plánov členských štátov na 
podporu obnovy a odolnosti, v prípade ktorých existuje významný verejný záujem a 
ktoré sa týkajú bezprecedentnej sumy, ktorá bude pridelená v rámci nástroja 
NextGenerationEU; víta skutočnosť, že Komisia už sprístupnila rozsiahle materiály o 
Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti; zdôrazňuje, že v tejto súvislosti je 
potrebná väčšia transparentnosť a posilnený dohľad príslušných orgánov, a to aj pokiaľ 
ide o posilnenie dohľadu ombudsmanky nad administratívnymi postupmi týkajúcimi sa 
finančných prostriedkov EÚ; vyzýva ombudsmanku, aby spolu s členmi Európskej siete 
ombudsmanov (ENO) preskúmala ďalšie možné opatrenia v rámci ich právomocí, 
pokiaľ ide o dohľad nad prideľovaním a využívaním finančných prostriedkov EÚ, s 
cieľom chrániť práva občanov Únie pred možnými prípadmi konfliktu záujmov a 
korupcie, ako aj pred porušovaním zásad právneho štátu, čo prispeje k zabezpečeniu 
integrity, úplnej transparentnosti a demokratickej zodpovednosti inštitúcií EÚ;

12. zdôrazňuje, že transparentnosť legislatívneho procesu je základnou zložkou každej 
zastupiteľskej demokracie; vyjadruje poľutovanie nad tým, že súčasné postupy Rady, 
pokiaľ ide o jej rozhodovací proces, sú stále poznačené nedostatkom transparentnosti; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada naďalej bráni občanom v tom, aby mali priamy 
a včasný prístup k jej legislatívnym dokumentom počas prebiehajúceho legislatívneho 
procesu, čo je v rozpore s právom občanov účinne sa zúčastňovať na rozhodovacom 
procese;

13. oceňuje odhodlanie ombudsmanky dosiahnuť úplnú transparentnosť v rozhodovacom 
procese EÚ; pripomína, že Parlament vo svojom uznesení zo 17. januára 2019 o 
strategickom vyšetrovaní ombudsmanky OI/2/2017 týkajúcom sa transparentnosti 
legislatívnych rokovaní v prípravných orgánoch Rady EÚ2 podporil návrhy 
ombudsmanky týkajúce sa legislatívnej transparentnosti; zdôrazňuje potrebu 
monitorovať vykonávanie odporúčaní ombudsmanky v oblasti transparentnosti 
v trialógoch; vyzýva Radu, aby s cieľom presadzovať demokratické práva občanov 
zintenzívnila svoje úsilie o zaručenie transparentnosti, a to najmä tým, že bude 
zaznamenávať a zverejňovať stanoviská členských štátov a sprístupní väčší počet 
dokumentov v rámci trialógu;

14. víta skutočnosť, že ombudsmanka v rámci rozsiahlej strategickej činnosti zameranej na 
reakciu administratívy EÚ počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19 začala aj 
vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy, ktoré sa týka mimoriadnych rozhodovacích postupov 
zavedených Radou; nabáda Radu, aby sa riadila návrhmi na zlepšenie svojej práce, 
ktoré predložila ombudsmanka;

15. naliehavo vyzýva Komisiu, aby upustila od schvaľovania „účinných látok“ používaných 
v pesticídoch v prípadoch, keď sa identifikovali kritické oblasti vzbudzujúce obavy 
alebo sa nezistilo žiadne bezpečné používanie, alebo keď sú potrebné dodatočné údaje 
potvrdzujúce ich bezpečnosť vzhľadom na už aj tak závažné dôsledky, ktoré používanie 
pesticídov spôsobilo pre ľudské zdravie a životné prostredie;

2 Ú. v. EÚ C 411, 27.11.2020, s. 149.



PE696.490v02-00 10/19 RR\1245292SK.docx

SK

16. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila postup schvaľovania „účinných látok“ v pesticídoch, 
ktorý bude úplne transparentný a bez konfliktu záujmov; poznamenáva, že európska 
iniciatíva občanov s názvom Zachráňme včely a poľnohospodárov! získala viac ako 
milión podpisov v celej EÚ a že táto iniciatíva vyzýva na postupné ukončenie 
používania syntetických pesticídov v EÚ, na prijatie opatrení na obnovu biodiverzity a 
na podporu poľnohospodárov pri prechode na udržateľné poľnohospodárstvo; žiada 
ombudsmanku, aby pokračovala vo vyšetrovaní systémov zavedených na úrovni EÚ 
s cieľom zabezpečiť, aby súčasné politiky a procesné záruky v tejto oblasti zaručovali 
najvyššiu úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia a aby 
zhromažďovanie a skúmanie vedeckých dôkazov bolo plne transparentné, presné a bez 
konfliktu záujmov;

17. pripomína, že v marci 2020 ombudsmanka uzavrela vyšetrovanie zamerané na spôsob, 
akým Komisia zabezpečuje, aby v prípade vedeckých odborníkov, ktorí jej poskytujú 
poradenstvo, nedochádzalo ku konfliktu záujmov; vyzýva Komisiu, aby zlepšila svoje 
postupy posudzovania nezávislosti vedeckých odborníkov, ktorí jej poskytujú 
poradenstvo, a to aj tým, že v plnej miere vykoná návrhy ombudsmanky v nadväznosti 
na jej vyšetrovanie v tejto veci a zabezpečí, aby sa dotknutí odborníci nenachádzali 
v žiadnom konflikte záujmov;

18. nabáda ombudsmanku, aby začala vyšetrovanie strategického prístupu Komisie k 
vybavovaniu petícií, keďže jej činnosť, ktorá sa obmedzuje len na otázky, ktoré 
považuje za strategicky dôležité alebo ktoré odrážajú štrukturálne problémy, a ktorá 
preto vylučuje individuálne prípady, by mohla mať vplyv na petičné právo občanov a na 
právo na dobrú správu vecí verejných;

19. kritizuje Komisiu za to, že ešte pred uzavretím obchodných rokovaní medzi EÚ a 
združením Mercosur nedokončila posúdenie vplyvu na udržateľnosť; pripomína pozíciu 
Parlamentu, že environmentálne a sociálne vplyvy dohôd o voľnom obchode sa musia 
pred uzavretím obchodných rokovaní dôkladne posúdiť;

20. kritizuje rozhodnutie tých členských štátov, ktoré predsedali Rade, využiť podnikové 
sponzorstvo, pretože to predstavuje vážne riziko poškodenia dobrého mena EÚ, a 
zdôrazňuje, že v budúcnosti je dôležité zdržať sa akéhokoľvek sponzorstva; považuje za 
mimoriadne dôležité prijať najprísnejšie pravidlá, ktorými sa zabráni takýmto 
praktikám, aby sa zaistilo dobré meno a integrita Rady a EÚ ako celku; vyzýva členské 
štáty, aby si plnili svoju povinnosť spolupracovať s ombudsmanom v plnej miere 
transparentne;

21. oceňuje prácu ombudsmanky zameranú na ochranu práva občanov EÚ na prístup 
k dokumentom inštitúcií EÚ a na poskytovanie dokumentov vo všetkých úradných 
jazykoch EÚ; víta iniciatívu ombudsmanky, pokiaľ ide o zrýchlený postup týkajúci sa 
prípadov prístupu k dokumentom, ktorého cieľom je dosiahnuť rozhodnutie o 
požadovaných dokumentoch do 40 pracovných dní; zdôrazňuje, že v roku 2020 
predstavoval priemerný čas potrebný na vybavenie sťažností týkajúcich sa prístupu 
verejnosti k informáciám jednu tretinu času, ktorý bol potrebný pred rokom 2018, keď 
bol tento postup zavedený; považuje za prvoradé zaručiť úplnú transparentnosť a prístup 
verejnosti k dokumentom inštitúcií EÚ, aby sa zabezpečila najvyššia úroveň ochrany 
demokratických práv občanov a ich dôvera v inštitúcie EÚ; domnieva sa, že prioritne sa 



RR\1245292SK.docx 11/19 PE696.490v02-00

SK

musí uskutočniť revízia nariadenia (ES) č. 1049/20013; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že právne predpisy EÚ o prístupe k dokumentom sú veľmi zastarané, čo tiež brzdí 
činnosť ombudsmanky v tejto oblasti;

22. uznáva opakovaný záväzok ombudsmanky bojovať proti prípadom otáčavých dverí 
vrátane prípadu týkajúceho sa orgánu EBA, ktorý presvedčila, aby súhlasil s jej 
odporúčaniami a prijal novú politiku na posudzovanie obmedzení a zákazov 
vzťahujúcich sa na zamestnancov po skončení ich pracovného pomeru, ako aj nové 
postupy na okamžité pozastavenie prístupu zamestnancov, ktorí opúšťajú svoje funkcie, 
k dôverným informáciám;

23. vyzýva ombudsmanku, aby naďalej zabezpečovala včasné zverejňovanie mien všetkých 
úradníkov EÚ zapojených do prípadov otáčavých dverí a zaručovala plnú 
transparentnosť v súvislosti so všetkými súvisiacimi informáciami;

24. víta vyšetrovanie, ktoré ombudsmanka začala v súvislosti so spôsobom, akým EIB 
pristúpila k žiadosti, ktorú jej bývalý viceprezident predložil po svojom odchode z 
banky, o vedúcu pozíciu v španielskej spoločnosti Iberdrola, ktorá od EIB získala 
značné úvery; kritizuje skutočnosť, že EIB nereagovala na požiadavku Parlamentu 
zahrnúť do kódexu správania Predstavenstva EIB ustanovenie, ktoré by jeho členom 
zamedzilo vykonávať dohľad nad poskytovaním úverov a nad realizáciou projektov vo 
svojej krajine pôvodu; vyzýva EIB, aby v plnej miere a dôsledne dodržiavala 
požiadavku Parlamentu a aby posilnila svoje pravidlá integrity a ich presadzovanie s 
cieľom predchádzať konfliktom záujmov a poškodeniu dobrého mena;

25. víta vyšetrovania ombudsmanky týkajúce sa ochrany základných práv utečencov 
vrátane vyšetrovania, v ktorom sa zamerala na spôsob, akým Európska agentúra pre 
pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) rieši prípady porušenia základných práv a 
uplatňuje rozšírenie svojho mandátu, ako aj na transparentnosť a účinnosť mechanizmu 
na podávanie sťažností a úlohu a nezávislosť úradníka pre základné práva; vyzýva 
ombudsmanku, aby na to nadviazala sledovaním budúcich opatrení Komisie a 
preskúmaním toho, ako monitorovací mechanizmus Komisie kontroluje účinnosť 
operácií riadenia hraníc, ktoré financuje EÚ; zdôrazňuje, že je dôležité, aby 
ombudsmanka uskutočnila vyšetrovanie zamerané na spôsob, akým Komisia 
zabezpečuje, aby orgány členských štátov pri operáciách riadenia hraníc dodržiavali 
základné práva;

26. žiada Komisiu, aby úplne a včas zrealizovala odporúčania ombudsmanky vydané 
v nadväznosti na jej vyšetrovanie vo veci BlackRock prijatím posilnených a jasnejších 
pravidiel, a to aj vo svojich vnútorných usmerneniach zameraných na predchádzanie 
akýmkoľvek konfliktom záujmov vo všetkých postupoch týkajúcich sa verejného 
obstarávania, a to s cieľom okrem iného zabezpečiť integritu rozhodovacích procesov 
pri prijímaní nových pravidiel týkajúcich sa cieľov ESG na úrovni EÚ;

27. podporuje činnosti ombudsmanky zamerané na zaručenie úplného a konzistentného 
vykonávania dohovoru UNCRPD administratívou EÚ vrátane zoznamu najlepších 
postupov stanovených na podporu jednotného prístupu v celej administratíve EÚ pri 

3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k 
dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).
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uspokojovaní osobitných potrieb zamestnancov so zdravotným postihnutím v kontexte 
núdzovej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19; víta vyšetrovania ombudsmanky v 
nadväznosti na sťažnosti osôb so zdravotným postihnutím a podporuje jej prácu, ktorý 
vykonáva ako aktívny účastník rámca EÚ pre UNCRPD; v tejto súvislosti pripomína, že 
ombudsmanka v roku 2020 predsedala rámcu EÚ pre UNCRPD;

28. víta, že sa aj naďalej pokračuje v udeľovaní Ceny za dobrú správu vecí verejných, ktorej 
účelom je uznať činnosti v rámci verejnej služby EÚ, ktoré majú pozitívny vplyv na 
život európskych občanov; zastáva názor, že cena by sa mala lepšie propagovať, aby 
európski občania videli, že inštitúcie EÚ prijímajú praktické opatrenia;

29. naliehavo vyzýva Komisiu, aby preskúmala využívanie európskych štrukturálnych a 
investičných fondov (EŠIF), ktoré boli vyčlenené na výstavbu zariadení ústavnej 
starostlivosti pre osoby so zdravotným postihnutím v Maďarsku a Portugalsku;

30. zdôrazňuje, že EŠIF boli vyčlenené na podporu práv osôb so zdravotným postihnutím 
na nezávislý život a začlenenie do komunity; zdôrazňuje, že je nevyhnutné monitorovať 
finančné prostriedky pridelené zo strany EÚ, ktoré by sa mali použiť na podporu 
deinštitucionalizácie v členských štátoch;

31. konštatuje, že v posledných rokoch došlo k miernemu nárastu počtu sťažností 
adresovaných ombudsmanke, čo dokazuje, že viac občanov si je vedomých existencie 
jej úradu a veľmi užitočnej práce, ktorú vykonáva na ochranu verejných záujmov;

32. zdôrazňuje, že členské štáty by si mali plniť povinnosti, pokiaľ ide o zásadu 
nediskriminácie, pričom by sa mala osobitná pozornosť venovať zabezpečeniu účasti 
osôb so zdravotným postihnutím do celého procesu prípravy a vykonávania projektov;

33. víta skutočnosť, že v roku 2020 trvalo vyšetrovanie prípadov, ktoré ombudsmanka 
uzavrela, v priemere päť mesiacov, čo je zlepšenie v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom, keď na to bolo potrebných sedem mesiacov;

34. s uspokojením konštatuje, že 57 % prípadov bolo uzavretých v roku 2020 za menej ako 
tri mesiace a že prípady, ktorých vyriešenie trvá až 18 mesiacov, predstavovali len 1 % 
v porovnaní s 10 % v predchádzajúcom roku a 27 % v roku 2013; oceňuje preto úsilie o 
vyriešenie otázok, ktoré nastoľujú občania, a vyzýva všetky dotknuté inštitúcie, aby 
včas reagovali na žiadosti úradu európskeho ombudsmana;

35. konštatuje, že počet sťažností, ktoré sú mimo mandátu európskeho ombudsmana, zostal 
v priebehu rokov relatívne stabilný (1 420 prípadov v roku 2020, 1 330 prípadov v roku 
2019 a 1 300 prípadov v roku 2018); konštatuje, že podľa správy za rok 2020 sa väčšina 
týchto sťažností netýka administratívy EÚ; víta úsilie úradu lepšie informovať občanov 
o mandáte ombudsmana; zároveň poukazuje na potrebu zlepšiť komunikáciu a 
informovanosť o rôznych formách sťažností, ktoré môžu občania predkladať na 
vnútroštátnej a európskej úrovni; zdôrazňuje úlohu, ktorú by v tejto súvislosti mali 
zohrávať aj Parlament a jeho poslanci;

36. konštatuje, že miera akceptovania návrhov ombudsmanky inštitúciami EÚ bola v roku 
2020 na úrovni 79 %, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku mierne zlepšenie; 
vyjadruje pevné presvedčenie, že inštitúcie, agentúry a orgány Únie musia plne a 
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dôsledne dodržiavať riešenia, odporúčania a návrhy ombudsmanky;

37. zdôrazňuje význam Európskej siete ombudsmanov a výročných stretnutí s národnými a 
regionálnymi ombudsmanmi prostredníctvom tejto siete s cieľom ďalej zvyšovať 
informovanosť o tom, čo môže úrad ombudsmana urobiť pre európskych občanov; víta 
opatrenia, ktoré ombudsmanka prijíma počas pandémie s cieľom udržať pravidelný 
kontakt so svojimi kolegami v členských štátoch, a oceňuje, že v priebehu roka 2020 
usporadúvala webináre zamerané na témy, ako sú dôsledky pandémie, podpora a 
výmena najlepších postupov v rámci reakcie na krízu a vplyv umelej inteligencie; 
uznáva významný prínos Európskej siete ombudsmanov pri poskytovaní informácií o 
povinnostiach a právomociach svojich členov a o riadnom vykonávaní európskeho 
práva; vyzýva túto sieť, aby zvážila úlohu, ktorú by mohli zohrávať národní a regionálni 
ombudsmani pri zabezpečovaní väčšej účasti občanov EÚ na rozhodovacom procese 
EÚ; nabáda na ďalšiu spoluprácu medzi členmi Európskej siete ombudsmanov, a to aj v 
oblasti podpory budúcich súbežných vyšetrovaní;

38. vyjadruje ombudsmanke uznanie za jej činnosť týkajúcu sa digitálnych platforiem, ktorá 
zvyšuje informovanosť občanov EÚ o jej práci; konštatuje, že najrýchlejšie rastúcim 
komunikačným kanálom bol v roku 2020 Instagram, kde sa počet sledovateľov počas 
roka zvýšil o 71 % (1 068 nových sledovateľov); počet sledovateľov na platforme 
LinkedIn sa zvýšil o 34 % (nárast o 1 237 sledovateľov), zatiaľ čo na Twitteri, kde má 
ombudsmanka najväčšie publikum, počet sledovateľov v decembri 2020 dosiahol 
29 200, čo predstavuje 11 % nárast (zvýšenie o 2 870);

39. blahoželá ombudsmanke k 25. výročiu vytvorenia tejto funkcie, pričom zdôrazňuje, že 
od roku 1995 úrad riešil viac ako 57 000 sťažností a vykonal viac ako 7 300 
vyšetrovaní, čo výrazne prispelo k zlepšeniu etických noriem a noriem zodpovednosti 
inštitúcií EÚ v širokej škále oblastí; podporuje stratégiu ombudsmanky nazvanú Na 
ceste k roku 2024, ktorej cieľom je zvýšiť vplyv, viditeľnosť a relevantnosť úradu 
ombudsmana a v ktorej sú stanovené jeho ciele a priority na súčasné funkčné obdobie 
vrátane zvyšovania povedomia občanov o práci ombudsmana;

40. víta prijatie nového štatútu ombudsmana, ktorého ustanovenia objasňujú úlohu 
ombudsmana a poskytujú mu ďalšie právomoci v oblastiach týkajúcich sa oznamovania 
nekalých praktík, obťažovania a konfliktov záujmov v inštitúciách, orgánoch a 
agentúrach EÚ; domnieva sa, že je mimoriadne dôležité prideliť ombudsmanke zvýšený 
rozpočet, aby sa jej poskytli potrebné zdroje na účinné zvládnutie celkového 
pracovného zaťaženia;

41. víta praktické odporúčania ombudsmanky adresované administratíve EÚ, ktoré sa 
týkajú používania 24 úradných jazykov pri komunikácii s verejnosťou; zdôrazňuje, že 
tieto odporúčania sú nevyhnutné na zachovanie bohatej jazykovej rozmanitosti v 
Európe; pripomína, že inštitúcie EÚ by mali lepšie zabezpečiť rovnosť jazykov; 
poznamenáva, že webové sídla inštitúcií EÚ by mali lepšie preukazovať rovnosť 
všetkých 24 úradných jazykov EÚ, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že mnohé webové 
stránky inštitúcií EÚ sú stále dostupné len v niektorých jazykoch;

42. víta úsilie ombudsmanky o zlepšenie účasti verejnosti na rozhodovacom procese EÚ;

43. víta novú verziu webového sídla ombudsmana, ktorá je dynamickejšia a z pohľadu 
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európskych občanov ľahšie použiteľná; nabáda ombudsmanku na zabezpečenie toho, 
aby sa do všetkých úradných jazykov EÚ preložil väčší počet jej publikácií;

44. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a správu Výboru pre petície 
Rade, Komisii, európskej ombudsmanke, vládam a parlamentom členských štátov a ich 
ombudsmanom a rovnocenným príslušným orgánom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Výročná správa o činnosti európskej ombudsmanky za rok 2020 bola oficiálne predložená 
predsedovi Európskeho parlamentu 6. septembra 2021 a ombudsmanka Emily O’Reilly 
predložila správu Výboru pre petície 14. júla 2021 v Bruseli.

Mandát ombudsmana je zakotvený v článkoch 24 a 228 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ).

V článku 24 ZFEÚ a článku 43 Charty základných práv Európskej únie sa stanovuje právo 
podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi.

Podľa článku 228 ZFEÚ európsky ombudsman volený Európskym parlamentom je oprávnený 
prijímať od občanov Únie alebo od fyzických či právnických osôb s bydliskom alebo 
zaregistrovaným sídlom v členskom štáte sťažnosti týkajúce sa prípadov nesprávneho 
úradného postupu inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Únie s výnimkou Súdneho dvora 
Európskej únie pri výkone jeho súdnych funkcií.

S prácou ombudsmana tiež úzko súvisia ustanovenia článku 15 ZFEÚ, keďže sa v nich 
stanovuje, že s cieľom podporovať dobrú správu vecí verejných a zabezpečiť účasť 
občianskej spoločnosti dodržiavajú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie v čo najväčšej 
možnej miere zásadu otvorenosti. Okrem toho sa v tomto článku stanovuje, že Európsky 
parlament sa stretáva verejne, rovnako ako Rada pri posudzovaní návrhu legislatívneho aktu a 
hlasovaní o ňom, a že každý občan Únie a každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má 
bydlisko alebo sídlo v členskom štáte, musí mať právo na prístup k dokumentom inštitúcií, 
orgánov, úradov a agentúr Únie.

Ďalšie piliere, ktoré sa osobitne vzťahujú na úlohu ombudsmana, sú článok 298 ods. 1 ZFEÚ, 
v ktorom sa stanovuje, že „pri vykonávaní svojich poslaní sú inštitúcie, orgány, úrady a 
agentúry Únie podporované otvorenou, efektívnou a nezávislou európskou administratívnou“, 
a článok 41 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie, v ktorom sa zdôrazňuje, že „každý 
má právo, aby inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie vybavovali jeho záležitosti nestranne, 
spravodlivo a v primeranej lehote“.

V roku 2020 požiadalo ombudsmanku o pomoc 20 302 občanov, z ktorých 16 892 bolo 
poskytnuté poradenstvo prostredníctvom interaktívneho sprievodcu na webovom sídle úradu 
ombudsmana a na zvyšných 1 262 žiadostí o informácie odpovedali útvary úradu 
ombudsmana a 2 148 podnetov spracovala ombudsmanka ako sťažnosti.

Z celkového počtu 2 148 sťažností, ktoré v roku 2020 spracoval úrad ombudsmana, bolo 728 
v rámci jeho mandátu a 1 420 nepatrilo do jeho mandátu.

V roku 2020 ombudsmanka otvorila 370 vyšetrovaní, z ktorých 365 vychádzalo zo sťažností 
a v 5 prípadoch išlo o vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy, a uzavrela 394 vyšetrovaní (392 na 
základe sťažností a 2 z vlastnej iniciatívy).

Väčšina vyšetrovaní sa týkala Komisie (210 vyšetrovaní, resp. 56,8 %), po nich nasledovali 
agentúry EÚ (34 vyšetrovaní, resp. 9,2 %), Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) (30 
vyšetrovaní, resp. 8,1 %), Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) (14 vyšetrovaní, 
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resp. 3,8 %), Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) (12 vyšetrovaní, resp. 3,2 %), 
Európsky parlament (11 vyšetrovaní, resp. 3 %), Európska centrálna banka (9 vyšetrovaní, 
resp. 2,4 %), Európska investičná banka (9 vyšetrovaní, resp. 2,4 %) a iné inštitúcie (41 
vyšetrovaní, resp. 11,1 %);

K trom najčastejším témam vo vyšetrovaniach uzavretých ombudsmankou v roku 2020 
patrili, transparentnosť a zodpovednosť (prístup k informáciám a dokumentom) (25 %), 
kultúra služieb (24 %) a riadne využívanie diskrečnej právomoci, a to i v postupoch v prípade 
nesplnenia povinnosti (17 %); Ďalšie témy zahŕňajú etické otázky, dodržiavanie základných 
práv, správne finančné riadenie, oznamovanie protispoločenskej činnosti, dodržiavanie 
procesných práv, nábor a dobré riadenie personálnych otázok EÚ.

Na rok 2020 pripadá aj 25. výročie činnosti úradu európskeho ombudsmana. Spravodajkyňa 
by chcela zablahoželať ombudsmanke, keďže úrad ombudsmana od jeho vytvorenia v roku 
1995 významne prispel k zlepšeniu etických noriem a noriem zodpovednosti inštitúcií EÚ 
v širokej škále oblastí. Spravodajkyňa podporuje stratégiu ombudsmanky nazvanú Na ceste 
k roku 2024, ktorej cieľom je zvýšiť vplyv práce úradu ombudsmana, a víta prijatie nového 
štatútu európskeho ombudsmana, ktorého ustanovenia posilňujú úlohu ombudsmana a 
pridávajú mu ďalšie právomoci, Spravodajkyňa považuje za kľúčové, aby sa ombudsmanke 
pridelil zvýšený rozpočet s cieľom poskytnúť jej potrebné zdroje na účinné zvládnutie 
celkového pracovného zaťaženia.

Spravodajkyňa oceňuje značnú prácu vykonanú ombudsmankou v roku 2020, ktorý je 
poznačený tragickými dôsledkami pandémie ochorenia COVID-19.
Spravodajkyňa oceňuje neúnavné úsilie ombudsmanky o posilnenie transparentnosti, 
zodpovednosti a integrity inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ s cieľom chrániť základné 
práva občanov.
Spravodajkyňa víta, že ombudsmanka pripomenula, že práve v ťažkých časoch je potrebná 
najvyššia úroveň dobrej správy vecí verejných, aby bolo možné uistiť a upokojiť verejnosť, že 
prijaté opatrenia sú správne a budú sa riadne vykonávať.

Spravodajkyňa je však vážne znepokojená tým, že pravidlá EÚ v oblasti verejného 
obstarávania nie sú dostatočne prísne a jasné na to, aby sa zabránilo konfliktom záujmov, ako 
to vo svojej práci načrtla ombudsmanka.
Je to obzvlášť znepokojujúce, keďže EÚ naplánovala obdobie bezprecedentnej úrovne 
výdavkov a investícií v rámci nástroja NextGenerationEU, čo tiež vytvorí značné väzby so 
súkromným sektorom. Spravodajkyňa zdôrazňuje, že úplná transparentnosť a prijatie 
najprísnejších etických pravidiel ako základných prvkov všetkých prijatých rozhodnutí sú 
preto ešte dôležitejšie, aby sa zabránilo akémukoľvek budúcemu konfliktu záujmov a 
prípadom korupcie.

Spravodajkyňa kritizuje Komisiu, ktorá neposkytla primerané objasnenie kľúčových prvkov 
svojej práce počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19, najmä pokiaľ ide o jej 
rozhodovanie týkajúce sa núdzového verejného obstarávania, a takisto odmieta zabezpečiť 
úplnú transparentnosť všetkých podrobností o výskume, vývoji, nákupe a distribúcii vakcín 
proti ochoreniu COVID-19 zahrnutých v predbežných kúpnych zmluvách a kúpnych 
zmluvách podpísaných s farmaceutickými spoločnosťami.
Považuje tiež za neprijateľné, že rozhodovací proces Rady je stále poznačený vážnym 
nedostatkom transparentnosti a naďalej bráni občanom v tom, aby mali priamy a včasný 
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prístup k jej legislatívnym dokumentom počas prebiehajúceho legislatívneho procesu.
Spravodajkyňa pripomína, že Súdny dvor stanovil, že zásady zverejňovania a transparentnosti 
sú neoddeliteľnou súčasťou legislatívneho procesu EÚ a že nedostatočná transparentnosť a 
dostupnosť informácií oslabuje dôveru občanov v legitimitu legislatívneho procesu EÚ ako 
celku.
Spravodajkyňa zdôrazňuje, že úplná transparentnosť vo všetkých fázach legislatívneho 
procesu EÚ má zásadný význam pre dodržiavanie demokratických práv občanov, čo im 
umožňuje brať svojich volených zástupcov a vlády na zodpovednosť.

Spravodajkyňa víta, že značný počet vyšetrovaní ombudsmanky v roku 2020 viedol 
k umožneniu prístupu k dokumentom širšieho verejného záujmu napriek tomu, že platné 
právne predpisy EÚ sú veľmi zastarané a brzdia činnosť ombudsmanky v tejto veci. 
Spravodajkyňa sa domnieva, že sa musí zabezpečiť úplná transparentnosť a plný prístup 
verejnosti k dokumentom inštitúcií EÚ a že bez ďalšieho odkladu treba vykonať revíziu 
nariadenia (ES) č. 1049/2001.

Spravodajkyňa víta opakovaný záväzok ombudsmanky bojovať proti prípadom javu 
otáčavých dverí.
Chcela by tiež oceniť prácu ombudsmanky vykonanú v rámci niekoľkých dôležitých 
vyšetrovaní týkajúcich sa transparentnosti rozhodovania o environmentálnych otázkach, ako 
sú vyšetrovania týkajúce sa postupov Komisie pri schvaľovaní „účinných látok“ používaných 
v pesticídoch a obchodnej dohody medzi EÚ a združením Mercosur.
Zistenia ombudsmanky podporujú názor spravodajkyne.

Spravodajkyňa sa domnieva, že pokiaľ ide o „účinné látky“ používané v pesticídoch, Komisia 
musí zabezpečiť úplne transparentné posudzovanie a schvaľovací proces bez konfliktu 
záujmov a musí upustiť od schvaľovania „účinných látok“ používaných v pesticídoch, ak sa 
identifikovali kritické oblasti vzbudzujúce obavy alebo nebolo konštatované ich bezpečné 
používanie, resp. sú potrebné dodatočné údaje potvrdzujúce ich bezpečnosť vzhľadom na už 
aj tak závažné dôsledky používania pesticídov na ľudské zdravie a životné prostredie.

Spravodajkyňa sa okrem toho domnieva, že Komisia sa musí zaviazať, že najneskôr do roku 
2035 ukončí používanie všetkých syntetických pesticídov, ako aj okamžite zakáže vývoz 
pesticídov, ktoré boli v EÚ zakázané, a zastaví dovoz potravín vyrobených mimo EÚ 
s použitím takýchto nebezpečných chemikálií.

Pokiaľ ide o obchodnú dohodu medzi EÚ a združením Mercosur, nesprávny úradný postup 
Komisie vyplývajúci z toho, že pred uzavretím rokovaní týkajúcich sa obchodnej dohody 
nedokončila posúdenie vplyvu na udržateľnosť, čo je v rozpore s jej vlastnými usmerneniami 
o využívaní posúdení vplyvu na udržateľnosť a zásadami stanovenými v článku 21 ZEÚ, 
potvrdzuje skutočnosť, že celý proces rokovaní bol nenapraviteľne narušený nedostatkom 
vhodných a aktualizovaných informácií o možných sociálnych, environmentálnych a 
hospodárskych vplyvoch.
Podľa spravodajkyne tento aspekt predstavuje ďalší dôvod na zastavenie prijímania 
obchodnej dohody medzi EÚ a združením Mercosur.
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