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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o ochraně finančních zájmů EU – boj proti podvodům – výroční zpráva za rok 2019
(2020/2246(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na čl. 310 odst. 6 a čl. 325 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie 
(SFEU),

– s ohledem na svá usnesení k předchozím výročním zprávám Komise a Evropského 
úřadu pro boj proti podvodům (OLAF),

– s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 3. září 2020 
nazvanou „31. výroční zpráva o ochraně finančních zájmů Evropské unie – boj proti 
podvodům – 2019“ (COM((2020)0363) a průvodní pracovní dokumenty útvarů Komise 
SWD(2020) 156 final, SWD(2020) 157 final, SWD(2020) 158 final, SWD(2020) 159 
a SWD(2020) 160 final,

– s ohledem na zprávu úřadu OLAF za rok 20191 a zprávu o činnosti dozorčího výboru 
úřadu OLAF za rok 20192,

– s ohledem na výroční zprávu Evropského účetního dvora o plnění rozpočtu 
za rozpočtový rok 2019 spolu s odpověďmi orgánů,3

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/20134 ze 
dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti 
podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999,

– s ohledem na nařízení (EU, Euratom) 2020/22235 ze dne 23. prosince 2020, kterým se 
mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského 
veřejného žalobce a účinnost vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům,

– s ohledem na rozsudek Tribunálu (první senát) ze dne 26. června 2019 – Vialto 
Consulting Kft. v. Evropská komise (věc T-617/17)6

– s ohledem na rozsudek Tribunálu (šestý senát) ze dne 6. června 2019 John Dalli v. 
Evropská komise (věc T-399/17)7 a na rozsudek Soudního dvora (první senát) ze dne 
25. února 2021 John Dalli v. Evropská komise, věc C-615/19 P,

1 OLAF, „Dvacátá zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům za období 1. ledna až 31. prosince 2019“, 
2020.
2 Výroční zpráva dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) za rok 2019.
3 Úř. věst.J C 377, 9.11.2020, s. 13.
4 Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1.
5 Úř. věst. L 437, 28.12.2020, s. 49.
6 Úř. věst. C 295, 2.9.2019, s. 24.
7 Úř. věst. C 255, 29.7.2019, s. 31.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.377.01.0013.01.ENG
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– s ohledem na rozsudek Tribunálu ze dne 13. května 2020 ve věci T-290/18, Agmin Italy 
SpA v. Evropská komise8,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/19379 ze dne 
23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie,

– s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 01/2019 s názvem „Boj 
proti podvodům ve výdajích prostředků EU: je nutné přijmout opatření“,

– s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 06/2019 s názvem „Boj 
proti podvodům ve výdajích EU na soudržnost: řídicí orgány musí posílit odhalování 
podvodů, reakci na ně a koordinaci“,

– s ohledem na stručný audit EU z roku 2017, prezentace výročních zpráv Evropského 
účetního dvora za rok 2017,

– s ohledem na zprávu ze dne 10. září 2020 nazvanou „Studie a zprávy týkající se 
výpadku příjmů z DPH v členských státech EU-28: závěrečná zpráva“, kterou nechala 
vypracovat Komise,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 
5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím 
finanční zájmy Unie (směrnice PIF)10,

– s ohledem na nařízení (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí 
posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO)11,

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/179812 ze dne 
23. října 2019 o jmenování evropského nejvyššího žalobce Úřadu evropského veřejného 
žalobce,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Soudnímu 
dvoru Evropské unie, Evropské centrální bance a Účetnímu dvoru ze dne 14. prosince 
2020 o přezkumu Evropské unie v rámci mechanismu pro přezkum provádění Úmluvy 
Organizace spojených národů proti korupci (UNCAC) (COM(2020)0793),

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. února 2017 o úloze oznamovatelů 
(„whistleblowerů“) při ochraně finančních zájmů EU13,

– s ohledem na rozhodnutí Rady (EU, Euratom) č. 2020/205314 ze dne 14. prosince 2020 
o systému vlastních zdrojů Evropské unie a o zrušení rozhodnutí 2014/335/EU, 
Euratom,

8 Úř. věst. C 215, 29.6.2020, s. 29.
9 Úř. věst. L 305, 26.11.2019, s. 17.
10 Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29.
11 Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1.
12 Úř. věst. L 274, 28.10.2019, s. 1.
13 Úř. věst. C 252, 18.7.2018, s. 56.
14 Úř. věst. L 424, 15.12.2020, s. 1.
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– s ohledem na nařízení (EU, Euratom) 2020/2092 ze dne 16. prosince 2020 o obecném 
režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu EU15,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Účetnímu dvoru nazvané 
„Strategie Komise proti podvodům: další opatření na ochranu rozpočtu EU“ 
(COM(2019)0196),

– s ohledem na pokračující provádění programu Hercule III16,

– s ohledem na legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2021 
o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým 
se zavádí Program Unie pro boj proti podvodům a zrušuje nařízení (EU) č. 250/201417,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. dubna 2021 o strategii EU pro boj proti 
organizované trestné činnosti na období 2021–2025(COM(2021)0170),

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0000/2021),

A. vzhledem k tomu, že členské státy a Komise mají sdílenou odpovědnost a musí úzce 
spolupracovat při ochraně finančních zájmů Unie a v boji proti podvodům a korupci; 
vzhledem k tomu, že orgány členských států v roce 2019 spravovaly přibližně 74 % 
výdajů EU a shromažďovaly tradiční vlastní zdroje do rozpočtu EU;

B. vzhledem k tomu, že by Komise měla plnit své příslušné povinnosti v rámci sdíleného 
řízení v oblasti dohledu, kontroly a auditu;

C. vzhledem k tomu, že podle článku 83 SFEU je korupce jednou z mimořádně závažných 
trestných činností s přeshraničním rozměrem;

D. vzhledem k tomu, že různorodost právních a správních systémů v členských státech je 
třeba odpovídajícím způsobem řešit s cílem odstranit nesrovnalosti a bojovat proti 
podvodům a korupci;

E. vzhledem k tomu, že DPH je důležitým zdrojem příjmů pro vnitrostátní rozpočty a že 
vlastní zdroje na základě DPH tvořily v roce 2019 11,97 % celkových rozpočtových 
příjmů Unie;

F. vzhledem k tomu, že případy systematické a institucionalizované korupce v některých 
členských státech výrazně poškozují finanční zájmy Unie a zároveň představují riziko 
pro právní stát;

G. vzhledem k tomu, že podle Evropského účetního dvora je povědomí Komise o rozsahu, 
povaze a příčinách podvodů nedostatečné, a ne všechny potenciální podvody jsou 
nahlášeny do systému pro řízení nesrovnalostí (IMS);

15 Úř. věst. L 433I, 22.12.2020, s. 1.
16 Úř. věst. L 84, 20.3.2014, s. 6.
17 Přijaté texty, P9_TA(2021)0149.
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Obecná ustanovení

1. vítá 31. výroční zprávu o ochraně finančních zájmů EU a o boji proti podvodům, která 
zdůrazňuje úspěchy, jichž bylo v roce 2019 dosaženo, pokud jde o konsolidaci 
institucionálního rámce pro boj proti podvodům a nesrovnalostem na úrovni Unie, díky 
tomu, že 12 členských států ve svém vnitrostátním právu provedlo opatření stanovená 
ve směrnici o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím nebo 
ohrožujícím finančním zájmy Unie („směrnice PIF“), s tím, že 22 zbývajících členských 
států tak učinilo do června 2020;

Odhalené nesrovnalosti podvodného i nepodvodného charakteru

2. konstatuje, že celkový počet nesrovnalostí podvodného a nepodvodného charakteru, 
které byly oznámeny v roce 2019, činil 11 726 případů v hodnotě přibližně 1,6 miliardy 
EUR, což v porovnání s předchozím rokem představuje pokles o 34 %; konstatuje v této 
souvislosti, že údaje o počtu případů a jejich celkové hodnotě jsou pro každý rok 
průběžně vyhodnocovány a aktualizovány a je třeba na ně nahlížet z perspektivy 
nejméně pětiletého průměru;

3. konstatuje, že počet zjištěných nesrovnalostí, u nichž byl nahlášen podvodný charakter, 
ukazuje na úroveň odhalování a schopnost členských států a Unie zachycovat 
potenciální podvody, a připomíná, že se nejedná o přímý ukazatel úrovně podvodů 
poškozujících rozpočet Unie nebo konkrétního členského státu; konstatuje, že odhalení 
a oznámení nesrovnalosti znamená, že byla přijata nápravná opatření na ochranu 
finančních zájmů Unie a že bylo v případě potřeby zahájeno trestní řízení;

4. konstatuje, že počet nesrovnalostí podvodného charakteru, které byly v roce 2019 
nahlášeny (939 případů), a související finanční částky (přibližně 461,4 milionu EUR) ve 
srovnání s rokem 2018 výrazně poklesl; konstatuje, že 514 nesrovnalostí souvisejících 
s výdaji, u nichž byl nahlášen podvodný charakter, představovalo v roce 2019 0,3 % 
plateb a 425 nesrovnalostí souvisejících s příjmy, u nichž byl nahlášen podvodný 
charakter, představovaly 0,3 % hrubých tradičních vlastních zdrojů vybraných v roce 
2019;

5. bere na vědomí skutečnost, že počet nesrovnalostí nepodvodného charakteru, které byly 
registrovány v roce 2019 (10 787 případů) zůstává ve srovnání s rokem 2018 stabilní, 
zatímco související finanční částky se snížily o 8 % na přibližně 1,2 miliardy EUR; 
konstatuje, že 6550 nesrovnalostí souvisejících s výdaji, u nichž byl nahlášen 
nepodvodný charakter, představovalo v roce 2019 0,5 % plateb a že 4237 nesrovnalostí 
souvisejících s příjmy, u nich byl nahlášen nepodvodný charakter, představovaly 1,5 % 
hrubých tradičních vlastních zdrojů vybraných v roce 2019;

6. naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, aby více vzájemně spolupracovaly v oblasti 
výměny informací, lepšího shromažďování dat a posílení účinnosti kontrol;

Příjmy – podvody týkající se vlastních zdrojů

7. konstatuje, že v roce 2019 bylo oznámeno 425 nesrovnalostí souvisejících s příjmy, což 
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je o 21 % méně než v pětiletém průměru za roky 2015–2019, kdy docházelo v průměru 
k 541 nesrovnalosti ročně; dále konstatuje, že objem odhadovaných a zjištěných 
tradičních vlastních příjmů, které byly v roce 2019 těmito nesrovnalostmi dotčeny (80 
milionů EUR), je o 19 % nižší než pětiletý průměr (98 milionů EUR); konstatuje, že 
nejúspěšnější metodou pro odhalování podvodů jsou inspekce prováděné útvary pro boj 
proti podvodům;

8. konstatuje, že v roce 2019 bylo za daný rok zjištěno a nahlášeno 4237 nesrovnalostí 
nepodvodného charakteru, což je o 6 % méně než v pětiletém průměru, a že objem 
odhadovaných a zjištěných tradičních vlastních příjmů, které byly těmito 
nesrovnalostmi dotčeny, činil v roce 2019 397 milionů, což je o 3 % méně než 
v pětiletém průměru; dále konstatuje, že nesrovnalosti jiného než podvodného 
charakteru byly odhaleny především prostřednictvím kontrol po propuštění zboží;

9. na základě zprávy o výpadcích příjmů z DPH z roku 2020 konstatuje, že v roce 2018 se 
výpadek příjmů z DPH snížil na 140 miliard EUR a v roce 2019 by mohl být nižší než 
130 miliard EUR; je však znepokojen tím, že v roce 2020 by výpadek příjmů z DPH 
mohl dosáhnout 164 miliard EUR kvůli pandemii COVID-19;

10. konstatuje, že členské státy v roce 2019 nahlásily 16 opatření proti podvodům v oblasti 
příjmů, z nichž osm se týkalo oblasti celních podvodů, pět oblasti daňových podvodů 
a tři opatření byla zaměřena jak na celní, tak na daňové podvody;

11. konstatuje, že v letech 2017 a 2019 uskutečnila Komise kontroly na místě týkající se 
kontrolní strategie v oblasti celních hodnot ve všech členských státech a zjistila, že 
finanční zájmy Unie nejsou účinně chráněny, což vede k významným ztrátám tradičních 
vlastních zdrojů z rozpočtu EU; konstatuje, že úřad OLAF vydal zprávy o vyšetřování, 
které obsahovaly doporučení pro šest členských států, které dosud plně neprovádějí 
nezbytná opatření k řešení podvodů v souvislosti s podhodnocováním zboží;

12. konstatuje, že nejvíce zatíženy podvody a nesrovnalostmi byly v roce 2019 v peněžním 
vyjádření solární panely a že tomu tak bylo i v letech 2018 a 2017; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby v této souvislosti přijaly opatření;

13. konstatuje, že existují závažné pochybnosti o přesnosti částek tradičních vlastních 
zdrojů (cel) převedených do rozpočtu Unie Spojeným královstvím v důsledku šetření 
provedených úřadem OLAF v souvislosti s podvodem týkajícím se podhodnocování 
textilního zboží a obuvi dovážených z Číny přes Spojené království a šetření 
provedených Komisí v rámci správy vlastních zdrojů; konstatuje, že v březnu 2019 
předložila Komise Soudnímu dvoru EU svou žalobu pro nesplnění povinnosti proti 
Spojenému království týkající se ztrát tradičních vlastních zdrojů způsobených 
podhodnoceným dovozem; žádá Komisi, aby informovala o veškerém vývoji v této 
souvislosti;

14. opětovně připomíná, že pro odhalování podvodů je nejúčinnější kombinace různých 
metod detekce (kontroly při propouštění zboží, kontroly po jeho propuštění, inspekce 
prováděné útvary pro boj proti podvodům a další) a že účinnost každé metody závisí 
na daném členském státě, na účinné koordinaci jeho správy a schopnosti příslušných 
orgánů jednotlivých členských států navzájem komunikovat;
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15. konstatuje, že v posledních pěti letech se roční míra zpětného získání tradičních 
vlastních zdrojů pohybuje mezi 52 % a 66 % a míra zpětného získání prostředků 
v případech oznámených v roce 2019 v současnosti činí přibližně 57 %; bere na vědomí, 
že rozdíly ve výsledcích členských států při zpětném získávání prostředků mohou 
vyplývat z faktorů, jako je typ podvodu nebo nesrovnalosti nebo druh dlužníka; 
konstatuje, že v březnu 2020 činila celková míra zpětného získání prostředků pro 
všechny roky 1989–2019 61 %; opakovaně Komisi žádá, aby každoročně podávala 
zprávu o výši vlastních zdrojů EU zpětně získaných na základě doporučení úřadu OLAF 
a aby orgán příslušný pro udělení absolutoria informovala o částkách, které je ještě třeba 
získat zpět;

Podvody týkající se výdajů 

16. konstatuje, že počet nesrovnalostí souvisejících s výdaji, u nichž byl nahlášen podvodný 
charakter, dosáhl v roce 2019 514 případů a související finanční částka činila v tomtéž 
roce 381,4 milionu EUR (0,3 % plateb v roce 2019);

17. konstatuje, že počet nesrovnalostí souvisejících s výdaji, u nich byl nahlášen 
nepodvodný charakter, dosáhl v roce 2019 6550 případů, což představovalo 0,5 % 
plateb v roce 2019;

18. konstatuje, že pokud jde o společnou zemědělskou politiku (SZP) koncentrovaly se 
odhalené nesrovnalosti do několika členských států, a to zejména pokud jde 
o nesrovnalosti podvodného charakteru, což by ukazovalo na to, že významnými 
faktory vedoucími k rozdílům mezi členskými státy by mohly být různé přístupy 
k používání trestního práva na ochranu rozpočtu EU nebo způsoby oznamování 
podezření na podvod; konstatuje, že v roce 2019 byly celkové finanční částky relativně 
stabilní s tím, že částky týkající se přímé podpory vzrostly, zatímco částky v oblasti 
rozvoje venkova poklesly; konstatuje zejména, že v oblasti přímé podpory zahrnovala 
většina odhalení použití falšovaných dokumentů nebo žádostí o podporu, zatímco 
v oblasti rozvoje venkova se řada odhalení týkala použití prostředků; konstatuje, že 
běžným typem podvodu v oblasti přímé podpory je vytváření umělých podmínek pro 
obdržení finanční podpory; konstatuje, že došlo k významnému poklesu počtu 
nesrovnalostí podvodného charakteru v oblasti rozvoje venkova v důsledku poklesu 
počtu odhalení souvisejících s programovým obdobím 2007–2013 kvůli příslušné fázi 
programového období a pomalému odhalování v souvislosti s programovým obdobím 
2014–2020, a že je stále odhalováno více nesrovnalostí podvodného i nepodvodného 
charakteru v oblasti rozvoje venkova než v oblasti přímé podpory; nejvyšší míru 
odhalení podvodů (0,87 %) však zaznamenala tržní opatření, tj. více než čtyřnásobek 
míry v oblasti rozvoje venkova, pokud jde o nesrovnalosti podvodného charakteru, 
a nesrovnalosti nepodvodného charakteru mají téměř dvojnásobnou míru odhalení 
nesrovnalostí oproti oblasti rozvoje venkova; na základě výroční zprávy Účetního dvora 
za rok 2017 bere dále na vědomí, že dopad na riziko chyb má způsob, jakým jsou 
výdaje vypláceny, a že k chybám docházelo především v souvislosti s proplácením 
nákladů, zatímco míra chyb v oblasti platebních nároků se pohybovala pod 2% prahem 
významnosti; 

19. bere na vědomí komplexnost analýzy údajů souvisejících s politikou soudržnosti a různé 
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fáze programového období 2007–2013, konstatuje, že oznámené finanční částky jsou 
výrazně nižší než v mimořádném roce 2018, ale v průměru mají v oblasti politiky 
soudržnosti vzestupný trend; zdůrazňuje, že je důležité spolupracovat se soudními 
orgány a je si vědom toho, že je třeba pozorně sledovat neočekávaný pokles 
nesrovnalostí podvodného i nepodvodného charakteru, s výjimkou „mimořádných“ 
případů, v programovém období 2014–2020, pokud jde o finanční částky, které byly 
v roce 2019 dotčeny podvodnými nesrovnalostmi v souvislosti se všemi fondy 
a zejména v souvislosti s EFRR; dále bere na vědomí různé způsoby oznamování 
členských států, pokud jde o jejich tendenci odhalovat nesrovnalosti podvodného 
charakteru, jež zahrnují vysoké finanční částky; 

20. připomíná požadavky na transparentnost v rámci SZP a politiky soudržnosti, které 
odpovědným orgánům členských států ukládají povinnost vést veřejně přístupný seznam 
konečných příjemců; vyzývá členské státy, aby tyto údaje zveřejňovaly v jednotném 
strojově čitelném formátu a aby zajistily interoperabilitu informací; vyzývá Komisi, aby 
tyto údaje shromažďovala a agregovala a aby zveřejňovala seznamy největších příjemců 
z každého fondu v každém členském státě;

21. konstatuje, že v roce 2019 byla opatření týkající se zdravotní infrastruktury dotčena 
porušováním pravidel pro zadávání veřejných zakázek; mezi nesrovnalostmi 
podvodného charakteru se zjištěné problémy nejčastěji týkaly podpůrných dokumentů; 
patnáct členských států oznámilo nesrovnalosti v činnostech souvisejících se 
zdravotními infrastrukturami; sedm z nich také odhalilo podvody; konstatuje, že 
skutečnost, že ostatní členské státy nesrovnalosti v této oblasti neoznámily, neznamená, 
že by se jich tato rizika netýkala;

Nová strategie Komise pro boj proti podvodům 

22. vítá přijetí nové strategie Komise pro boj proti podvodům dne 29. dubna 2019; vítá 
politiku nulové tolerance vůči podvodům; vítá opětovné zavedení institucionálního 
dohledu Komise nad bojem proti podvodům tím, že úřadu OLAF poskytla silnější 
poradní a dozorčí úlohu;

23. zdůrazňuje, že je důležité, aby rozvoj a zavádění vnitrostátních strategií boje proti 
podvodům představovaly pro všechny členské státy prioritu, a to i s ohledem na nové 
výzvy, které představuje krize COVID-19 a plány pro oživení a odolnost; vyzývá 
členské státy, které vnitrostátní strategie boje proti podvodům dosud nepřijaly, aby tak 
neprodleně učinily;

OLAF

24. vítá zahájení jednání o revizi nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 (dále jen „nařízení 
o úřadu OLAF“), pokud jde o spolupráci s úřadem evropského veřejného žalobce 
a účinnost vyšetřování OLAF;

25. bere na vědomí správní ujednání pro výměnu informací a spolupráci mezi úřadem 
OLAF a Evropským účetním dvorem podepsané v roce 2019 a vítá strukturovanější 
spolupráci mezi těmito dvěma subjekty;
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Úřad evropského veřejného žalobce

26. vítá jmenování paní Laury Codruțové Kövesiové evropskou nejvyšší žalobkyní 
a pokrok dosaženy při zřizování úřadu evropského veřejného žalobce;

27. bere na vědomí, že proces jmenování evropských žalobců byl zahájen v roce 2019, 
i diskusi o vnitrostátních přípravách na začlenění evropských pověřených žalobců do 
vnitrostátních systémů; konstatuje, že do konce roku 2019 18 členských států Komisi 
informovalo, že začlenily směrnici (EU) 2017/1371 do vnitrostátního práva;

Boj proti korupci

28. vítá přijetí směrnice (EU) 2019/1937 (dále jen „směrnice o whistleblowingu“) 
a připomíná, že lhůta pro její provedení ve vnitrostátním právu je 17. prosince 2021; 
zdůrazňuje význam nezávislých sdělovacích prostředků a investigativních novinářů 
a opakuje, že je třeba je chránit, a to i prostřednictvím právních předpisů proti 
strategickým žalobám proti účasti veřejnosti;

29. zdůrazňuje význam pokroku legislativních a politických iniciativ Komise zaměřených 
na prevenci korupce a boj proti tomuto jevu i pravidelného monitorování a hodnocení 
právního rámce členských států v rámci nově zavedené zprávy o právním státu;

30. vítá skutečnost, že Unie zastává úlohu pozorovatele ve Skupině států proti korupci 
(GRECO), opět však doporučuje, aby se EU stala členem této skupiny; plně podporuje 
stockholmské prohlášení z prosince 2019, které evropské subjekty s rozhodovací 
pravomocí vyzývá k posílení boje proti korupci;

Doporučení

31. opět vyzývá Komisi, aby zavedla jednotný systém pro shromažďování srovnatelných 
údajů o nesrovnatelnostech a podvodech od členských států s cílem standardizovat 
proces podávání zpráv a zajistit kvalitu a srovnatelnost poskytovaných údajů, 
a zdůrazňuje, že je důležité harmonizovat definice, aby bylo možné získávat srovnatelná 
data z celé EU;

32. vyzývá Komisi, aby zajistila úplnou transparentnost a kvalitu údajů hlášených 
členskými státy do systému pro řízení nesrovnalostí (IMS); naléhavě členské státy žádá, 
aby včas hlásily úplné údaje;

33. zdůrazňuje význam systému včasného odhalování rizik a vylučování hospodářských 
subjektů (EDES); vyzývá Komisi, aby analyzovala dopad případného rozšíření systému 
EDES na sdílené řízení;

34. připomíná, že je zapotřebí důraznější a účinnější reakce a koordinace na úrovni Unie 
i členských států v boji proti korupci a organizované trestné činnosti se zvláštním 
zaměřením na nadnárodní a přeshraniční aspekty, aby bylo možné čelit, mimo jiné 
prostřednictvím nástrojů umělé inteligence, neutuchající schopnosti podvodníků 
přizpůsobovat se novým technologiím a situacím;
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35. připomíná, že je důležité podporovat a posílit spolupráci mezi orgány EU, Úřadem 
evropského veřejného žalobce, úřadem OLAF, agenturami EU, zejména Europolem 
a Eurojustem, a vnitrostátním orgány, s cílem účinněji odhalovat a řešit podvody 
a korupci; opět vyzývá k zajištění dostatečných zdrojů pro Úřad evropského veřejného 
žalobce a příslušné agentury EU v tomto směru;

36. zdůrazňuje význam strukturované výměny informací mezi příslušnými orgány pro 
křížovou kontrolu účetních záznamů v případě transakcí mezi dvěma nebo více 
členskými státy s cílem předcházet přeshraničím podvodům v souvislosti se 
strukturálními a investičními fondy; opět žádá Komisi, aby do svého pracovního 
programu začlenila legislativní návrh na horizontální nařízení o vzájemné správní 
pomoci v oblasti výdajů EU;

37. konstatuje, že pouze 13 členských států použilo během své analýzy rizik systém 
ARACHNE; připomíná význam tohoto nástroje i interoperability systémů a databází IT 
pro analýzu rizika podvodů a jejich odhalování; opět vyzývá Komisi, aby zvážila 
stanovení povinnosti využívat systém ARACHNE;

38. se znepokojením konstatuje, že nebyly poskytnuty žádné informace o analýze případů 
střetů zájmů, navzdory relevanci nového ustanovení přijatého v roce 2018 ve finančním 
nařízení a přestože jsou dopady i význam tohoto jevu dobře známé, a vyzývá Komisi, 
aby tento nedostatek napravila v příští zprávě PIF;

39. vyzývá Komisi, aby vyzkoušela nové možnosti pro sdílení a analýzu zprávy PIF spolu 
s dalšími výročními zprávami a zdroji informací, mimo jiné prostřednictvím posíleného 
dialogu mezi agenturou Europol, Eurojust a Úřadem evropského veřejného žalobce, což 
by pomohlo zjišťovat trendy týkající se nesrovnalostí podvodného i nepodvodného 
charakteru, odhalovat slabosti a poskytovat užitečné poznatky na podporu přijímání 
opatření pro prevenci podvodů všemi zúčastněnými stranami;

°

° °

40. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.


