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NÁVRHY 

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný 

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. zdůrazňuje, že posílení věrohodnosti, přesnosti, účinnosti, transparentnosti a dodržování 

zásady řádné finanční správy a správnosti rozpočtu pro zachování důvěry evropských 

občanů v orgány EU a jejich oddanost projektu evropské integrace jako celku musí být 

i nadále jednou z hlavních priorit politiky v oblasti ochrany finančních zájmů Unie, kterou 

je Komise po dohodě s členskými státy povinna provádět v souladu s článkem 325 

Smlouvy o fungování Evropské unie; za tímto účelem požaduje rozsáhlou spolupráci mezi 

institucemi EU, aby bylo dosaženo větší transparentnosti; 

2. má vážné obavy v souvislosti s věrohodností a kvalitou údajů předávaných členskými 

státy, pokud jde o jejich hrubý národní důchod (HND), počet otevřených a uzavřených 

případů, a v souvislosti s nedostatečnými odpověďmi na vysvětlení, o která požádala 

Komise nebo Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF); 

3. konstatuje, že zejména korupce a podvody související s rozpočtem Unie jsou přímo 

úměrné nedostatečné míře transparentnosti rozdělování, správy a využívání evropských 

finančních prostředků; požaduje proto lepší komunikaci mezi institucemi EU a členskými 

státy v rámci těchto postupů, které by se měly řídit pouze několika pravidly, měly by však 

být transparentnější, aby podvody byly prakticky znemožněny; za tímto účelem požaduje, 

aby byly v co největší míře šířeny osvědčené postupy; 

4. vítá, že Komise schválila víceletou strategii proti podvodům, která má pomoci odstranit 

výrazné rozdíly mezi počtem chyb oznámených jednotlivými členskými státy; 

5. opakuje svou výzvu, aby příslušné účetní dvory všech členských států zveřejnily 

vnitrostátní prohlášení, která by objasnila nakládání s finančními prostředky EU; 

6. žádá, aby se přesněji rozlišovalo mezi podvody a chybami a aby byly poskytovány 

informace, jak o podvodech, tak o nejčastějších chybách, s uvedením konkrétních 

příkladů, aby příjemci těchto prostředků a příslušné řídicí orgány byli lépe informováni, 

a to i s ohledem na vážnost důsledků, kterým mohou čelit; zdůrazňuje, že je rovněž 

důležité ve větší míře věnovat pozornost výsledkům projektů financovaných Unií a nikoli 

pouze přesnosti účtů na základě kontrol prováděných na místě kvalifikovanými 

zaměstnanci, nezávisle a bez střetů zájmů; 

7. zdůrazňuje, že je nutno věnovat zvláštní pozornost podvodům a trestným činům, které 

jsou spáchány v souvislosti s rozpočtem EU v rámci organizované trestné činnosti a mají 

přeshraniční charakter; 

8. rovněž netrpělivě očekává posílení spolupráce mezi členskými státy a Komisí, pokud jde 

o způsob, jak mají být finanční prostředky spravovány; požaduje, aby bylo zaměstnancům 

orgánů podílejících se na správě finančních prostředků, zejména zaměstnancům 

v koordinačních službách pro boj proti podvodům (AFCOS), poskytováno komplexní 

vzdělávání, aby mohli vypracovat vlastní vnitrostátní strategie boje proti podvodům; 
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9. žádá Komisi, aby do své příští zprávy o boji proti korupci v EU, která má být zveřejněna 

začátkem roku 2016, doplnila kapitolu o výsledcích, kterých v tomto směru dosahují 

instituce EU; 

10. požaduje, aby byl článek 325 SFEU uplatňován horizontálně ve všech politikách Unie, 

aby se opatření neomezovala pouze na reakci na podvody, ale rovněž se jim předcházelo; 

aby se dodržoval článek 325 SFEU a zejména jeho odstavec 5 o výročních zprávách, které 

jsou v současné době předkládány s ročním zpožděním; požaduje zejména zjednodušit 

využívání dotací EU v rámci politiky soudržnosti; požaduje, aby se postupovalo podle 

běžných postupů a postupů ratifikace dohod mezi Unií a třetími zeměmi a organizacemi 

zaměřenými na boj proti podvodům na regionální a mezinárodní úrovni; požaduje, aby 

byla přijata opatření v návaznosti na akční plán a doporučení obsažená v usnesení 

Parlamentu ze dne 23. října 2013 o organizované trestné činnosti, korupci a praní peněz: 

aby byly prováděny doporučené kroky a iniciativy, zejména doporučení 130 (týkající se 

viditelnosti opatření přijatých členskými státy v rámci boje proti podvodům 

a organizované trestné činnosti) a doporučení 131 (všeobecný akční plán boje proti 

organizované trestné činnosti, korupci a praní peněz na období 2014–2019 – body i až 

xxii); požaduje, aby byly předloženy první výsledky týkající se směrnice proti padělání 

peněz; požaduje dále, aby bylo poskytnuto více informací o nástrojích úřadu OLAF pro 

boj proti korupci a rovněž o koordinaci postupů členských států na vymáhání částek 

získaných podvodným způsobem; 

11. zdůrazňuje, že je důležité zavést soudržný a účinný evropský systém vyšetřování a stíhání 

trestných činů, které poškozují finanční zájmy EU, a žádá, aby bylo vynaloženo veškeré 

možné úsilí s cílem přijmout v co nejkratší lhůtě projekt úřadu evropského žalobce 

a směrnici o společných trestněprávních opatřeních v oblasti podvodů poškozujících 

finanční zájmy Unie (tzv. směrnice o ochraně finančních zájmů); vyzývá Radu, aby 

upřednostnila tyto klíčové spisy a zapojila Parlament a průběžně jej informovala 

o aktuálním stavu jednání o úřadu evropského žalobce; poukazuje na to, že Soudní dvůr 

ve svém rozsudku ve věci C-105/14 ze dne 8. září 2015 uvedl, že existuje přímá souvislost 

mezi výběrem daně z přidané hodnoty v členských státech a finančními zájmy EU; 

zdůrazňuje tudíž, že směrnice o ochraně finančních zájmů by se měla vztahovat i na 

podvody v oblasti DPH, aby měl vznikající úřad evropského žalobce pravomoci v oblasti 

vyšetřování a podávání žalob u těchto trestných činů; je přesvědčen, že tato a další 

opatření by mohla přispět k obnovení důvěry veřejnosti v účinnou správu finančních 

prostředků EU; 

12. opět vyzývá Komisi, aby urychleně předložila legislativní návrh o minimální úrovni 

ochrany oznamovatelů v Evropské unii; 

13. bere v úvahu komplexní povahu právních předpisů EU a vyzývá ke zjednodušení 

regulace, pokud jde o rozpočet EU, aby se zabránilo podvodům nebo nesrovnalostem, 

které se týkají finančních prostředků EU; 

14. naléhavě Komisi vyzývá, aby okamžitě zveřejnila hodnocení všech dohod s tabákovými 

společnostmi s cílem stanovit účinnost jejich boje proti podvodům a padělání, které se 

týkají finančních zájmů EU, a aby posoudila, zda je vhodné podobné dohody prodloužit. 
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