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NÁVRHY 

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

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:  

– s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 245 této 

smlouvy, 

A. vzhledem k tomu, že nynější prohlášení členů Komise o finančních zájmech lze celkově 

považovat za zlepšení ve srovnání se zpracováním prohlášení v období let 2008–2009, 

avšak vzhledem k tomu, že vznikla řada případů, které si vyžádaly další vyjasnění 

některých prohlášení o zájmech; 

B. vzhledem k tomu, že je třeba odsoudit skutečnost, že v kodexu chování komisařů 

přijatém v roce 2011 nebyla dostatečně zohledněna některá doporučení Parlamentu pro 

zlepšení, zejména co se týče prohlášení o finančních zájmech členů Komise, omezení 

platná pro výkon zaměstnání po odchodu z funkce a posílení etického výboru 

odpovědného za posuzování střetu zájmů, který zasedá ad hoc; vzhledem k tomu, že 

v této souvislosti je rovněž třeba mít na paměti postoje, které Parlament přijal ohledně 

změn a zlepšení postupu pro slyšení kandidátů na komisaře; 

C. vzhledem k tomu, že jedním z pilířů evropské správy je posílení etiky a transparentnosti 

v orgánech EU, jež má posílit důvěru evropských občanů v tyto orgány, zvláště 

s ohledem na širší politický mandát, který byl po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost 

svěřen Komisi; 

Zlepšení v rámci kodexu chování z roku 2011 

1. konstatuje, že kodex chování komisařů přijatý dne 20. dubna 2011 (C (2011)2904), 

který se týká nestrannosti, bezúhonnosti, transparentnosti, náležité péče, spolehlivosti, 

odpovědnosti a mlčenlivosti, představuje zlepšení oproti předcházejícímu kodexu 

přijatému v roce 2004, pokud jde o prohlášení o finančních zájmech, protože požadavky 

na zveřejňování byly rozšířeny i na partnery komisařů a prohlášení o zájmech musí být 

upraveno, dojde-li ke změnám údajů, nebo nejméně jednou za rok; 

Činnosti navazující na doporučení výboru CONT 

2. odsuzuje skutečnost, že v kodexu chování z roku 2011 nebyla zohledněna všechna 

doporučení, která vydal Výbor pro rozpočtovou kontrolu EP dne 2. března 20111, 

a poukazuje zejména na to, že komisaři by měli být povinni informovat o veškerých 

svých finančních zájmech nebo majetku, a nikoli pouze o zájmech nebo majetku, „jež 

by mohly vést ke střetu zájmů při výkonu funkce“, že není povinné uvádět dluhy 

a závazky a že vyživované děti nejsou povinny poskytnout stejné informace jako 

manželé; 

3. zdůrazňuje zejména, že se od komisařů očekává, že – vzhledem k neexistenci jasné 

definice či regulačního rámce, o něž by se mohli opřít, především s poukazem na úlohu 

                                                 
1 Dopis předsedy Výboru pro rozpočtovou kontrolu pana De Magistrise předsedovi Konference předsedů výborů 

panu Lehnemu. 
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Komise jakožto strážkyně Smluv – sami posoudí, co by mohlo vést ke střetu zájmů; 

Provedení Evropskou komisí 

4. vyjadřuje znepokojení v souvislosti s aktualizovanou studií na téma „Kodex chování 

komisařů − zlepšení účinnosti a efektivity“ (IP/D/CONT/IC/2014–053), která odhalila 

řadu nedostatků v prohlášeních o zájmech nynějších členů Komise, a to zejména: 

a) pokud jde o popis funkcí zastávaných v posledních deseti letech v nadacích nebo 

podobných subjektech, protože účel organizace není dostatečně jasný, aby mohlo 

být posouzeno, zda existuje možný střet zájmů; 

b) pokud jde o popis charakteru „jiné profesní činnosti“; 

c) pokud jde o prohlášení o vlastnictví podílů ve společnostech, akcií a jiného majetku 

či práv představujících aktiva a jiný nehmotný majetek; 

d) pokud jde o nemovitosti, protože komisaři nahlásili nemovitosti, které užívají 

majitelé výhradně k bydlení, ačkoli tento typ nemovitostí je z oznamovací 

povinnosti vyňat; 

zdůrazňuje, že by neměly být vyvozovány žádné ukvapené závěry, které nemohou být 

podloženy skutečnostmi zjištěnými komplexní analýzou dosud shromážděných souborů 

údajů; 

5. vyjadřuje politování nad tím, že kodex chování odpovídajícím způsobem nekodifikuje 

požadavek podle článku 245 SFEU, který stanoví, že členové Komise dodržují „během 

výkonu své funkce i po jeho ukončení povinnosti..., zejména povinnost čestného 

a zdrženlivého jednání při přijímání některých funkcí nebo některých výhod po uplynutí 

funkčního období“; 

6. vyjadřuje politování nad tím, že kodex chování nestanoví žádné požadavky na odprodej, 

ačkoli takový požadavek musí být v etických ustanoveních standardní; považuje za 

prioritní, aby byl tento aspekt co možná nejrychleji regulován; 

7. poukazuje na to, že kodex chování nestanoví žádnou konkrétní lhůtu pro podání 

prohlášení před slyšením kandidátů na komisaře v Parlamentu; považuje tento 

požadavek za základní bod revize postupu pro slyšení kandidátů na komisaře; 

8. lituje, že prohlášení je zveřejněno pouze ve formátu PDF, který lze jen obtížně vložit do 

elektronické databáze; 

9. vyslovuje politování nad tím, že Komise nepodává pravidelně zprávy o provádění 

kodexu chování komisařů, zejména pokud jde o jejich prohlášení o zájmech, a domnívá 

se, že by měl být kodex chování přepracován tak, aby v něm byly upraveny možnosti 

stížností nebo sankcí v případě porušení, nejedná-li se o vážné pochybení ve smyslu 

článků 245 a 247 Smlouvy o fungování Evropské unie; 

10. vyjadřuje politování zejména nad zápornou reakcí předsedy Komise na žádost 

evropského veřejného ochránce práv, aby proaktivně zveřejňoval svá rozhodnutí 

o povolení činnosti bývalých komisařů po odchodu z funkce a stanoviska etického 
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výboru, který zasedá ad hoc; zdůrazňuje, že pouhé zveřejňování zápisů ze schůzí 

Komise nepostačuje k tomu, aby Parlament a občanská společnost získaly představu 

o tom, jak jsou „možné střety zájmů“ a politiky integrity, které v této souvislosti vyvíjí 

etický výbor, který zasedá ad hoc, vykládány v praxi; 

11. upozorňuje, že všichni bývalí komisaři mají osmnáctiměsíční zákaz vykonávat 

lobbistickou činnost u „členů Evropské komise a jejích zaměstnanců ve prospěch svého 

podniku, zákazníka nebo zaměstnavatele v záležitostech, za něž byli odpovědni“, avšak 

po svém ochodu z Komise mají po tři roky nárok na velmi štědrý přechodný příspěvek 

ve výši 40 až 65 % jejich konečného základního platu; 

12. vítá skutečnost, že do kodexu chování bylo zařazeno ustanovení týkající se přerozdělení 

spisů mezi členy Komise v případě potenciálních střetů zájmů, avšak lituje, že: 

a) neexistuje žádná podrobná definice toho, co představuje střet zájmů; 

b) toto ustanovení je omezeno na záležitosti spadající do portfolia příslušného 

komisaře, a tudíž nebere v úvahu povinnosti komisaře jako člena kolegia; 

c) neexistují žádná kritéria týkající se rozhodnutí předsedy o přerozdělení, ani závazný 

rámec pro informování Parlamentu či jakýkoli postup pro případ, že člen Komise 

neoznámí střet zájmů nebo skutečnost, že provádí činnost, jež je neslučitelná 

s povahou jeho povinností; 

Doporučení 

13. upozorňuje, že neexistence střetu zájmů musí být zásadní podmínkou, jež musí být 

splněna před slyšením komisařů, a že tudíž dříve, než dotyčného komisaře vyslechne 

příslušný výbor Evropského parlamentu, musí být vyplněno a zpřístupněno jeho 

prohlášení o finančních zájmech, přičemž toto prohlášení by mělo být nejméně jednou 

ročně a vždy, když dojde k nějaké změně údajů, revidováno; 

14. žádá Komisi – neboť ona je v konečném důsledku odpovědná za zajištění takové míry 

transparentnosti, která je nezbytná pro řádné fungování postupu jmenování komisařů –, 

aby podstatně zlepšila podobu formuláře prohlášení o finančních zájmech komisařů, aby 

mohl Parlament přesně posoudit, zaprvé, zda se komisař nachází, či nenachází ve 

skutečném či potenciálním střetu zájmů, a zadruhé, schopnost komisaře vykonávat jeho 

mandát; 

15. vyzývá Komisi, aby bezodkladně provedla revizi kodexu chování komisařů z roku 2011 

a zohlednila doporučení, která Parlament učinil ve svých nedávných usneseních, a vývoj 

obecných etických norem a norem transparentnosti, které se vztahují na všechny orgány 

EU; doporučuje, aby Komise změnila svůj kodex chování komisařů s cílem zajistit, aby: 

a) členové Komise v prohlášení uváděli všechny své finanční zájmy, včetně aktiv 

a závazků přesahujících 10 000 EUR; 

b) členové Komise v prohlášení uváděli všechny své finanční zájmy (jakožto 

akcionářů, členů představenstev společností, poradců a konzultantů, členů 

přidružených nadací atd.), pokud jde o všechny společnosti, v nichž působili, 
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včetně zájmů blízkých rodinných příslušníků, a změn, k nimž došlo v okamžiku, 

kdy byla oznámena jejich kandidatura; 

c) vyživovaní a/nebo přímí rodinní příslušníci členů Komise zveřejňovali stejné 

informace jako manželé/manželky nebo partneři/partnerky; 

d) členové Komise v plné míře objasnili cíle organizací, v nichž působí oni sami 

a/nebo jejich manželky/manželé a/nebo jejich vyživované děti, aby bylo možné 

určit, zda dochází ke střetu zájmů; 

e) členové Komise zveřejnili členství ve všech nevládních organizacích, tajných 

společnostech nebo sdruženích tajících svou existenci, které vykonávají činnost 

s cílem zasahovat do výkonu funkcí veřejných orgánů, a veškeré příspěvky 

nevládním organizacím ve výši přesahující 500 EUR; 

f) členové Komise a jejich vyživovaní rodinní příslušníci zveřejnili členství ve všech 

nevládních organizacích a veškeré příspěvky nevládním organizacím ve výši 

přesahující 500 EUR; 

g) byl kodex chování změněn v souladu s článkem 245 SFEU tak, aby se omezení 

platné pro výkon zaměstnání po odchodu z funkce prodloužilo na dobu dvou let; 

h) kodex chování stanovil zvláštní požadavky na odprodej; 

i) kandidáti na komisaře předkládali prohlášení ve stanovené lhůtě a s dostatečným 

předstihem, aby etický výbor, který zasedá ad hoc, mohl Parlamentu předložit svůj 

názor na možný střet zájmů dostatečně včas před slyšením v Parlamentu; 

j) se členové Komise stýkali pouze se zástupci lobbistických skupin, které jsou 

zapsány v rejstříku transparentnosti, jenž obsahuje informace o osobách, které se 

pokoušejí ovlivňovat tvorbu politik v orgánech EU; 

k) členové Komise při svém jmenování předkládali podepsané prohlášení, v němž 

potvrdí, že v souvislosti s činnostmi spadajícími do jejich mandátu budou 

vystupovat před kterýmkoli výborem Parlamentu; 

l) toto prohlášení bylo zveřejněno ve formátu, který je kompatibilní s veřejně 

přístupnými daty, aby bylo možné informace snadno zpracovat prostřednictvím 

databází; 

m) Komise revidovala bod 1.3 kodexu chování, podle nějž musí členové Komise 

předložit prohlášení o jakýchkoli finančních zájmech nebo majetku, jež by mohly 

vést ke střetu zájmů při plnění jejich povinností, a zejména definici střetu zájmů, 

s cílem zajistit, aby byly všechny finanční zájmy a související pravidla jasně 

definovány, a poskytnout kandidátům na komisaře i komisařům ve výkonu funkce 

pokyny, jak provádět bod 1.3 kodexu chování řádně a v plném rozsahu; 

n) postup pro přerozdělení spisů v případě střetu zájmů byl zlepšen z hlediska 

zohlednění povinností komisaře coby člena kolegia, zavedení kritérií týkajících se 

čestnosti a zdrženlivosti pro rozhodování předsedy o předání spisů, zavedení 
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závazného postupu a sankcí pro případy, kdy komisař neposkytne informace 

o možném střetu zájmů, a zavedení závazného postupu pro informování Parlamentu 

o výše uvedených případech; 

o) Komise každoročně podávala zprávy o provádění kodexu chování komisařů 

a stanovila postupy pro podávání stížností a sankce nejen v případě vážného 

pochybení, ale i v případě nesplnění požadavků, zejména co se týče prohlášení 

o finančních zájmech; 

p) byla definována kritéria pro zajištění souladu s článkem 245 SFEU, jenž 

komisařům ukládá „povinnost čestného a zdrženlivého jednání při přijímání 

některých funkcí nebo některých výhod po tomto skončení funkce“; 

q) rozhodnutí o povolení činnosti bývalých komisařů po odchodu z funkce 

a stanoviska etického výboru, který zasedá ad hoc, byla proaktivně zveřejňována; 

r) etický výbor, který zasedá ad hoc, sestával z nezávislých odborníků, kteří sami 

nevykonávali funkci komisaře; 

s) etický výbor, který zasedá ad hoc, vypracovával a zveřejňoval výroční zprávu o své 

činnosti, v níž může předkládat doporučení, která by kodex chování nebo jeho 

provádění podle jeho názoru zlepšila. 
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