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NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 
věci jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že finanční zájmy Unie je třeba chránit v souladu s obecnými zásadami 
zakotvenými ve Smlouvách Unie, zejména s hodnotami v článku 2 Smlouvy o Evropské 
unii (SEU), a se zásadou řádného finančního řízení zakotvenou v článku 317 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (SFEU) a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro 
souhrnný rozpočet Unie (finanční nařízení);

2. zdůrazňuje, že právní stát je základním předpokladem pro dodržování zásady řádného 
finančního řízení a pro ochranu finančních zájmů Unie, což lze zajistit pouze tehdy, 
pokud orgány veřejné moci jednají v souladu se zákonem, pokud orgány činné 
v trestním řízení účinně řeší případy podvodu, daňových úniků, korupce, střetu zájmů 
a jiných porušení práva, jsou-li vnitrostátní soudy nezávislé a jsou-li respektována 
rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie a je-li veřejná kontrola prováděna 
svobodnými, nezávislými a pluralitními sdělovacími prostředky; zdůrazňuje však, že 
výše uvedené instituce musí fungovat nejen z právního hlediska, ale i v praxi;

3. znovu upozorňuje na to, že Unie čelí bezprecedentní a stále se stupňující krizi svých 
základních hodnot, která ohrožuje její dlouhodobé přežití jako demokratického 
mírového projektu; je vážně znepokojen vzestupem a upevňováním autokratických 
a neliberálních tendencí v několika členských státech; připomíná, že Unie byla dosud 
špatně strukturálně vybavená k tomu, aby mohla řešit porušování zásad právního státu; 
vyjadřuje své znepokojení nad potenciálně rostoucím rizikem zneužití rozpočtu Unie 
jako prostředku ke zhoršení stavu právního státu v některých členských státech; 
vyjadřuje politování nad tím, že Rada není schopna dosáhnout významného pokroku při 
prosazování hodnot Unie v rámci probíhajícího postupu podle článku 7 SEU; se 
znepokojením konstatuje, že nástroje Unie jsou v této oblasti roztříštěné, a žádá, aby 
byly zefektivněny a řádně vymáhány;

4. zdůrazňuje, že výroční zpráva o právním státu a nařízení (EU, Euratom) 2020/2092 
o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie jsou dva samostatné 
nástroje, které slouží různým účelům: zatímco výroční zpráva o právním státu má 
preventivní a informační charakter a jejím cílem je poskytovat širší přehled o situaci 
a potenciálních případech porušení zásad právního státu ve všech členských státech, 
nařízení je mechanismem podmíněnosti, jehož úkolem je ukládat sankce v případě 
porušení nebo hrozícího porušení zásad právního státu, které by dostatečně přímým 
způsobem ovlivnilo finanční zájmy Unie; zdůrazňuje, že je důležité rozlišovat mezi 
jejich příslušnými právními základy;

5. uznává, že by Komise měla při prosazování uplatňování tohoto nařízení, které vyžaduje 
hodnocení ad hoc, jak je zakotveno v jeho článku 6, využívat výroční zprávu o právním 
státu jako důležitý dodatečný zdroj informací; naléhavě žádá Komisi, aby posílila 
synergii mezi výročními zprávami a tímto nařízením; zdůrazňuje, že analýza a závěry 
výročních zpráv by měly přímo přispívat k režimu podmíněnosti, aby bylo možné 
identifikovat případy porušení nařízení a reagovat na ně;
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6. zdůrazňuje význam zprávy Komise o právním státu jakožto odrazu evropského 
mechanismu právního státu, který je navržen jako roční cyklus dialogu a hodnocení 
s cílem prosazovat tuto zásadu a předcházet vzniku nebo prohlubování problémů 
v členských státech; vítá začlenění soudnictví, protikorupčního rámce a dalších 
institucionálních brzd a protivah mezi jeho pilíře, neboť jsou obzvláště důležité pro 
sledování ochrany rozpočtu EU; podotýká, že zpráva o právním státu slouží jako jeden 
z nejdůležitějších nástrojů k vyšetřování možných případů porušení zásad právního 
státu, není však jediným takovým nástrojem; vyzývá Komisi, aby zajistila efektivnější 
proces hodnocení v členských státech zapojených do podobných mechanismů, jako je 
mechanismus pro spolupráci a ověřování;

7. podotýká, že první zpráva o právním státu většinou popisuje situaci v členských státech; 
je toho názoru, že výroční zpráva neobsahuje žádné závěry o stavu právního státu 
v členských státech a v EU obecně, přičemž jde o základní předpoklady pro určení 
návazných opatření; zdůrazňuje, že by tyto zprávy měly mít preventivnější úlohu a jít 
nad rámec monitorování s cílem být v budoucnu analytičtější; vyzývá Komisi, aby 
poskytla posouzení a doporučení pro jednotlivé země, pokud jde o preventivní 
a nápravná opatření, a uvedla potenciálně použitelné nástroje, které by Komise mohla 
použít v případě nedodržování doporučení; zdůrazňuje, že tato doporučení by měla 
případně obsahovat lhůty pro provedení;

8. vítá skutečnost, že všechny členské státy jsou kontrolovány podle stejných ukazatelů 
a podle stejné metodiky; oceňuje, že Komise zahrnuje připomínky a zjištění týkající se 
všech členských států; vyjadřuje však politování nad tím, že stávající podoba zprávy 
nerozlišuje závažnost zjištěných problémů v oblasti právního státu ani neurčuje, zda se 
jedná o případy porušení systémového rázu nebo o izolované případy; vyzývá Komisi, 
aby toto rozlišení v budoucích zprávách činila s cílem zabránit tomu, aby byla zpráva 
zneužita jako nástroj k relativizaci a bagatelizaci procesů, které vážně narušují stav 
právního státu v některých členských státech; vyzývá Komisi, aby svou metodiku 
odpovídajícím způsobem aktualizovala a bez zbytečného odkladu informovala 
Parlament;

9. žádá Komisi, aby ve svých budoucích zprávách poskytovala informace o způsobu, 
jakým členské státy dodržují zásady právního státu a účinně chrání finanční zájmy Unie, 
a to jak u příjmů, tak u výdajů rozpočtu EU, s přihlédnutím k dalším rizikům pro 
rozpočet Unie v důsledku pandemie COVID-19 a k souvisejícím finančním 
prostředkům Unie, které jsou členským státům k dispozici v rámci Nástroje pro oživení 
a odolnost, a aby kladla důraz na případy, kdy by porušení zásad právního státu 
v konkrétním členském státě mohlo dostatečně přímým způsobem ovlivnit nebo vážně 
ohrozit finanční zájmy Unie a mohlo by následně sloužit jako základ pro spuštění 
mechanismu podmíněnosti právního státu; žádá Komisi, aby navázala na své předchozí 
připomínky a zdůraznila zejména veškeré systémové nebo opakující se vzorce 
porušování zásad právního státu a aby sledovala provádění svých doporučení;

10. připomíná, že Komise má zohlednit relevantní informace z příslušných zdrojů 
a uznaných institucí uvedených v 16. bodě odůvodnění nařízení (EU, Euratom) 
2020/2092 s důrazem na Evropský účetní dvůr, srovnávací přehled EU o soudnictví, 
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) a Úřad evropského veřejného žalobce 
(EPPO); vyzývá členské státy, aby se aktivně podílely na tomto procesu a zapojily se do 
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smysluplného dialogu a spolupráce s Komisí s cílem zlepšit stav právního státu 
v každém členském státě i v celé EU;

11. vítá skutečnost, že během přípravy návrhů proběhly konzultace s občanskou 
společností; zdůrazňuje, že subjekty občanské společnosti mohou cenným způsobem 
přispět k posouzení situace v jednotlivých zemích a poskytnout kritičtější pohled než 
dotčená vláda; podotýká však, že proces konzultací by bylo možné zlepšit mimo jiné 
zajištěním návaznosti na příspěvky subjektů občanské společnosti ve spolupráci 
s těmito subjekty, zajištěním dostatečně dlouhých lhůt pro poskytnutí informací 
a přehodnocením formátu univerzálního dotazníku pro poskytování informací; vybízí 
Komisi, aby usilovala o další informace od občanské společnosti týkající se toho, jak 
optimalizovat proces konzultací pro budoucí zprávy;

12. vítá skutečnost, že jedním ze čtyř vybraných pilířů zprávy jsou protikorupční rámce 
zavedené v členských státech; podotýká však, že jejich hodnocení zůstává hlavně 
popisné; vyzývá Komisi, aby hodnotila nejen existenci vnitrostátních protikorupčních 
právních předpisů, politik a strategií, ale také jejich účinnost, aby nastínila osvědčené 
postupy, určila oblasti, které jsou na korupci obzvláště citlivé, navrhla doporučení ke 
zlepšení pro jednotlivé země a využila tyto znalosti k aktualizaci a posílení 
protikorupčního rámce Unie; vyzývá Komisi, aby v tomto procesu využívala informace 
a hodnocení Skupiny států proti korupci (GRECO);

13. zdůrazňuje, že protikorupční rámce by měly zahrnovat oblasti, jako jsou etická pravidla, 
opatření na zvyšování povědomí, pravidla pro majetková přiznání, neslučitelnost a střet 
zájmů, zadávání veřejných zakázek, mechanismy vnitřní kontroly, pravidla týkající se 
lobbování a tzv. „otáčivých dveří“; rovněž zdůrazňuje, že vnitrostátní strategie by měly 
zahrnovat nástroje, jejichž úkolem by bylo předcházet rizikům podvodů a korupce 
a odhalovat je a skoncovat s těmito praktikami prostřednictvím sankcí, jakož 
i mechanismy pro zpětné získání prostředků z těchto praktik;

14. vyzývá Komisi, aby v duchu dobrého příkladu zahrnula do budoucích zpráv hodnocení 
výkonnosti orgánů EU v oblastech, jimiž se zpráva případně zabývá, a zejména pokud 
jde o protikorupční rámec;

15. zdůrazňuje, že transparentnost, přístup k veřejným informacím, svoboda a pluralita 
sdělovacích prostředků, investigativní žurnalistika, ochrana novinářů před strategickými 
žalobami proti účasti veřejnosti, ochrana oznamovatelů a celková kultura integrity ve 
veřejném životě jsou nezbytné k odhalování korupce a k jejímu předcházení;

16. upozorňuje, že nedostatek jednotných, aktuálních a konsolidovaných statistik ve všech 
členských státech spolu s problémy v oblasti shromažďování informací o příjemcích 
programů EU brání posuzování a porovnávání údajů o vyšetřování a stíhání trestných 
činů korupce; vyzývá proto Komisi, aby podporovala a prosazovala celounijní 
harmonizaci definic těchto trestných činů, jakož i lepší využívání stávajících souborů 
údajů a metodiky za účelem vytvoření nových souborů s cílem získat v celé EU 
srovnávací údaje o řešení případů korupce;

17. zdůrazňuje, že je důležité podporovat a posilovat spolupráci mezi orgány EU, členskými 
státy, Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a Úřadem evropského 
veřejného žalobce (EPPO) v boji proti korupci; je toho názoru, že boj proti korupci 
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vyžaduje nejen silný mandát, ale také větší rozpočet, více zdrojů a veškerou další 
podporu nezbytnou pro výše uvedené orgány a instituce; připomíná, že členské státy, 
které dostávají granty z rozpočtu EU, by měly být povzbuzovány, aby se připojily 
k úřadu EPPO;

18. vítá skutečnost, že revidované nařízení o úřadu OLAF podporuje lepší sledování 
doporučení úřadu OLAF ze strany členských států a větší přípustnost zpráv úřadu 
OLAF ve vnitrostátních soudních a správních řízeních; připomíná, že revidované 
nařízení o úřadu OLAF rovněž posiluje způsob, jakým může úřad OLAF provádět svá 
vlastní vyšetřování, zejména posílením pravidel týkajících se koordinačních služeb pro 
boj proti podvodům v členských státech a spolupráce mezi úřadem OLAF a příslušnými 
vnitrostátními orgány před vyšetřováním, v jeho průběhu a po jeho skončení;

19. domnívá se, že situace, pokud jde o dodržování zásad právního státu v některých 
členských státech, je mimořádně znepokojivá a vážně hrozí, že ovlivní řádné finanční 
řízení rozpočtu Unie, a vyžaduje proto okamžitou pozornost; opakuje, že obecný režim 
podmíněnosti, jak jej definuje nařízení (EU, Euratom) 2020/2092, je v platnosti od 
1. ledna 2021 a nepodléhá přijetí žádných pokynů ani soudnímu výkladu; opakuje svou 
výzvu Komisi, aby do 1. června 2021 splnila své povinnosti vyplývající z tohoto 
nařízení a řádně informovala Parlament, jinak bude Parlament muset usoudit, že Komise 
nejednala, a následně přijme opatření podle článku 265 SFEU;

20. vyjadřuje politování nad tím, že Komise tento nástroj dosud nevyužila navzdory mnoha 
případům porušení zásad právního státu, které byly ve zprávě označeny a které mají 
dopad na řádné finanční řízení rozpočtu; znovu vyzývá Komisi, aby podle výše 
uvedeného nařízení přijala okamžitá opatření, díky nimž by bez dalšího prodlení plně 
využila svých stávajících vyšetřovacích nástrojů k řešení nedostatků v oblasti právního 
státu v členských státech, které by mohly dostatečně přímým způsobem ovlivnit nebo 
vážně ohrozit řádné finanční řízení rozpočtu Unie; trvá na úloze a pravomocech 
Parlamentu, zejména na právu být řádně informován Komisí v rámci postupů týkajících 
se nástrojů na podporu právního státu; připomíná, že je nezbytné řádně chránit 
oprávněné zájmy konečných příjemců a příjemců při přijímání opatření v případě 
porušení zásad právního státu;

21. vyzývá ke zřízení pracovní skupiny Evropského parlamentu, která bude pečlivě sledovat 
vývoj v souvislosti s nařízením (EU, Euratom) 2020/2092, složené z členů příslušných 
hlavních výborů;

22. vyzývá k zavedení systémového a strukturálního mechanismu, který Parlamentu umožní 
sdělovat Komisi svá zjištění týkající se porušování zásad právního státu a nedostatků 
v této oblasti v členských státech; navrhuje, aby Parlament takový mechanismus navrhl 
Komisi co nejdříve.
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