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NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že transparentnost, odpovědnost, profesionalita a integrita jsou klíčovými 
prvky při prosazování etických zásad v EU a mají zásadní význam pro ochranu rozpočtu 
EU před podvody a korupcí, jakož i pro zachování demokratické legitimity EU a důvěry 
veřejnosti v ni; poukazuje na to, že Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
definuje integritu ve veřejném sektoru jako dodržování sdílených etických hodnot, 
zásad a norem, které ve veřejném sektoru zajišťují prosazování veřejného zájmu a jeho 
upřednostňování před zájmy soukromými; připomíná, že neetické chování může 
významně poškodit finanční zájmy a rozhodovací proces EU, může vést k poškození 
dobré pověsti jejích orgánů a představovat vážnou hrozbu pro demokracii, právní stát 
a veřejný zájem, a proto je třeba takovému chování předcházet a odsuzovat je;

2. připomíná, že ve své zvláštní zprávě č. 13/2019 o etických rámcích orgánů EU v roce 
2019 dospěl Evropský účetní dvůr (EÚD) k závěru, že kontrolované orgány zavedly 
odpovídající etické rámce jak pro zaměstnance, tak pro členy, zjistil však v tomto 
ohledu určité nedostatky; doporučuje zlepšení prostřednictvím harmonizace, zvyšování 
povědomí a posílení etických pravidel EU; sdílí znepokojení EÚD nad skutečností, že 
neexistuje společný etický rámec EU, který by upravoval práci zástupců členských států 
v Radě, že chybí globální strategie v oblasti etiky v Parlamentu a v Radě, chybí 
důvěryhodné postupy ověřování prohlášení o zájmech, a rovněž znepokojení nad 
omezenou kontrolou těchto prohlášení i nad nedostatečností opatření v dalších 
oblastech, pokud jde o stávající etické rámce;

3. poukazuje na to, že EÚD uvádí, že by bylo vhodné zavést účinné institucionální rámce 
i jasné postupy a kanály s cílem usnadnit upozorňování na protiprávní jednání a případy 
korupce a že oznamovatelé jednající v dobré víře musí být chráněni před odvetnými 
opatřeními;

4. zdůrazňuje, že stávající etické rámce, které jsou na úrovni EU přizpůsobeny 
zvláštnostem každého orgánu EU, a nedostatečný dohled nad nimi znemožňují řádné 
provádění kodexů chování v orgánech EU; zdůrazňuje, že EÚD poukázal na mnohé 
oblasti, v nichž je vhodné zavést harmonizovanější přístup k řešení etických otázek; 
domnívá se, že současný samoregulační přístup není k danému účelu vhodný a nemůže 
zaručit integritu, a že by proto měl být v zájmu vyšší účinnosti přezkoumán; domnívá 
se, že v důležitých oblastech, jako je ochrana oznamovatelů, je zapotřebí 
harmonizovanější přístup a že je rovněž třeba zaplnit stávající mezery v právních 
předpisech, jako je chybějící statut členů Komise; zdůrazňuje, že úřední osoby nemusí 
být schopny samostatně posuzovat etické situace nebo střety zájmů a že toto posouzení 
by mělo spadat do působnosti specializované nezávislé třetí strany; připomíná, že EÚD 
uvádí, že etické rámce nemohou být účinné bez vhodných systémů dohledu, které by 
měly odrážet úrovně rizika a zohledňovat administrativní úkoly úředníků; uznává, že 
různé orgány mají různou povahu, a zejména uznává právně zajištěnou nezávislost 
soudců Soudního dvora Evropské unie (SDEU), členů EÚD, poslanců Evropského 
parlamentu a poslanců nebo členů vlád jednotlivých zemí; zdůrazňuje, že je třeba zvýšit 
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integritu orgánů EU a posílit důvěru veřejnosti;

5. vybízí k vytvoření nezávislého subjektu pro etiku s cílem sladit pravidla mezi orgány, 
institucemi a jinými subjekty EU; vítá skutečnost, že Komise učinila z této iniciativy 
prioritu, a je odhodlán podporovat úsilí nezávislého subjektu pro etiku o vytvoření 
společného etického rámce na úrovni EU; vyzývá všechny orgány, instituce a jiné 
subjekty EU, aby spolupracovaly a koordinovaly své úsilí při určování oblastí, v nichž 
by bylo možné jejich jednotlivé etické rámce více sladit a harmonizovat; považuje za 
nezbytně nutné, aby zákonodárná moc vykonávala kontrolu nad mocí výkonnou, 
protože jakékoli převrácení úloh a pravomocí zákonodárné a výkonné moci by ohrozilo 
nezávislost svobodného mandátu zvolených poslanců Parlamentu; zdůrazňuje, že 
zdokonalování a harmonizace stávajících etických rámců a jejich účinné provádění by 
nemělo záviset výhradně na vytvoření nezávislého subjektu pro etiku a musí zároveň 
respektovat zvláštnosti každého orgánu a zásadu dělby moci, jakož i institucionální 
rovnováhu a demokratické úlohy stanovené Smlouvami; má za to, že před 
vypracováním legislativního návrhu na vytvoření nezávislého subjektu pro etiku je 
nanejvýš důležité provést hloubkovou analýzu nákladů a přínosů a posouzení dopadů; 
zdůrazňuje, že cílem je chránit rozpočet EU před neetickým chováním a zároveň 
zachovat co nejvyšší standardy v oblasti etiky a integrity v celé rozmanité řadě orgánů 
a institucí EU;

6. spatřuje velký potenciál pro dohled nad rozhodovacími pravomocemi v oblasti správy 
na základě nového harmonizovaného etického rámce, který by měl nicméně zahrnovat 
společná pravidla týkající se obsahu a zveřejňování prohlášení o zájmech v souladu se 
zásadami proporcionality a při plném dodržování pravidel pro ochranu údajů, 
předcházení střetům zájmů a efektu otáčivých dveří, přijímání darů a zábavy, ochrany 
oznamovatelů a obětí obtěžování, transparentnosti lobbistických schůzek, zadávání 
veřejných zakázek a kalendářů schůzí vedoucích pracovníků a využívání 
transparentních bankovních účtů pro veřejné finanční prostředky, se zohledněním 
rozmanitosti činností, jež orgány vykonávají, i rizik a výzev spojených s konkrétními 
úkoly jejich členů;

7. má za to, že zřízení nového subjektu pro etiku by mělo vést k přijetí horizontálního 
přístupu ke znevýhodněným osobám ze strany jednotlivých orgánů EU, který umožní 
zajistit dodržování zásad rovnosti příležitostí a rovného zacházení všemi orgány; 
zdůrazňuje, že mezi hlavní priority nezávislého subjektu pro etiku musí patřit 
zajišťování rovných práv osob se zdravotním postižením a dalších znevýhodněných 
osob při fungování a činnosti orgánů Unie;

8. je přesvědčen, že pokud nezávislý subjekt pro etiku dostane pravomoc nad stávajícími 
vnitřními etickými funkcemi orgánů EU, poskytne to příležitost k seskupení odborných 
znalostí a vytvoření synergií, čímž se zlepší uplatňování etických pravidel tak, aby 
úřední osoby musely neustále jednat ve veřejném zájmu, řádně spravovaly veřejné 
prostředky a přijímaly zákonná, spravedlivá a transparentní rozhodnutí; je přesvědčen, 
že toto přenesení pravomocí by mohlo vést ke značným úsporám pro rozpočet EU; 
připomíná, že podle Smluv je SDEU nejvyšším soudním orgánem EU (článek 19 
Smlouvy o Evropské unii) a že nad ním neexistuje žádný vyšší soudní rozhodovací 
orgán;
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9. zdůrazňuje, že je třeba dodržovat a prosazovat zásady právního státu a zajistit, aby byl 
společný etický rámec řádně založen především na právním základě Smluv a na 
dodržování zásad právního státu při jeho provádění; zdůrazňuje, že nezávislý subjekt 
pro etiku by měl obdržet své pověření od orgánu, který je v současné době odpovědný 
za prevenci, monitorování, šetření a podporu prosazování etického rámce sdíleného více 
subjekty, jakož i za poskytování znalostí a pokynů v zájmu ochrany finančních zájmů 
EU; zdůrazňuje, že nezávislý subjekt pro etiku by měl mít možnost doporučovat 
disciplinární opatření a navrhovat finanční sankce, aby se zabránilo zneužívání rozpočtu 
EU v souvislosti s neetickým chováním; žádá, aby nezávislý subjekt pro etiku případně 
posuzoval uplatňování a dodržování etických pravidel orgány EU a zveřejňoval svá 
zjištění s doporučeními ve výročních zprávách, které budou předloženy Parlamentu, 
Komisi a všem dalším zúčastněným orgánům; zdůrazňuje, že nezávislý subjekt pro 
etiku musí zvyšovat povědomí zaměstnanců o ustanoveních etického rámce a o etické 
kultuře v orgánech EU; 

10. upozorňuje na to, že přenesení úkolů nad rámec úkolů v současnosti vykonávaných 
jednotlivými orgány na nezávislý subjekt pro etiku by mohlo vést k závažnému 
porušení Smluv;

11. žádá, aby nezávislý subjekt pro etiku šel v oblasti transparentnosti příkladem tím, že 
bude zveřejňovat veškerá doporučení, výroční zprávy, rozhodnutí a informace 
o výdajích ve strojově čitelném, veřejně přístupném datovém formátu, který bude 
dostupný všem občanům, a v souladu s platnými pravidly pro ochranu údajů; důrazně 
doporučuje, aby byl jakýkoli software vyvinutý za účelem dodržování etických norem 
ve veřejné správě EU zpřístupněn na základě bezplatné softwarové licence s otevřeným 
zdrojovým kódem a aby byl poskytnut jakékoli instituci v Evropě, která si ho přeje 
používat; vyzývá v tomto ohledu k úzké spolupráci s evropským inspektorem ochrany 
údajů;

12. vybízí k podepsání interinstitucionální dohody mezi orgány EU o zřízení nezávislého 
subjektu pro etiku; zdůrazňuje, že je důležité, aby se Rada, včetně zástupců členských 
států pracujících v Radě, připojila k této interinstitucionální dohodě, vzhledem 
k opakovaným žádostem EÚD a evropské veřejné ochránkyně práv o posílení pracovní 
etiky a transparentnosti tohoto orgánu ve prospěch občanů EU; připomíná, že Rada má 
povinnost řešit střety zájmů na vysoké úrovni, případy otáčivých dveří a pravidla 
transparentnosti lobbingu; vyzývá k přijetí jasných ustanovení umožňujících dotyčné 
osobě odvolat se vůči jakýmkoli doporučením, jež se jí týkají, za současného plného 
respektování základních zásad právního státu; zdůrazňuje, že při vytvoření nového 
poradního subjektu Parlamentu pro etiku je třeba zabránit zdvojování činností 
a překrývání pravomocí;

13. zdůrazňuje význam jasného rozdělení úkolů a případně posílené spolupráce mezi 
nezávislým subjektem pro etiku a příslušnými subjekty EU, jako je Evropský úřad pro 
boj proti podvodům (OLAF), Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO), evropský 
veřejný ochránce práv, EÚD a další subjekty v rámci jejich příslušných mandátů, 
a zdůrazňuje, že je důležité, aby tato spolupráce zajišťovala stálou výměnu informací; 
konstatuje, že v zájmu zachování vysoké úrovně důvěry občanů a přijetí nového 
subjektu EU by mělo být zřízení nezávislého subjektu pro etiku odůvodněno, pokud jde 
o jeho příhodnost a účelnost.
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