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NÁVRHY 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou 

kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. domnívá se, že je třeba, aby Komise zveřejnila svou druhou zprávu o boji proti korupci, 

jež měla být zveřejněna začátkem roku 2016; 

2. vyjadřuje znepokojení nad značným nárůstem (ročně o 18 %) míry ohlášených podvodů 

a nad vzestupnou tendencí, která se projevila v posledních třech letech, což poukazuje na 

potřebu přijmout další politická opatření na ochranu finančních zájmů EU; 

3. opakuje, že koordinace a spolupráce na úrovni EU a mezi subjekty EU a příslušnými 

orgány členských států může v boji proti podvodům vytvořit skutečnou přidanou hodnotu; 

4. vítá pozitivní příklady dobré spolupráce vnitrostátních orgánů, Eurojustu a Europolu 

v boji proti podvodům a organizované trestné činnosti; 

5. vyjadřuje hluboké znepokojení nad rozpočtovými škrty a nad následným snížením počtu 

celníků, k němuž dochází v některých členských státech; 

6. opakuje, že účinné celní kontroly jsou v rámci ochrany finančních zájmů EU klíčovým 

prvkem a že rozpočtová opatření by neměla bránit orgánům členských států v plnění jejich 

úkolů; 

7.  zdůrazňuje, že oznamovatelé hrají v ochraně finančních zájmů EU důležitou roli, protože 

odhalují a ohlašují možné podvody týkající se výdajů z rozpočtu EU a předcházejí jim; 

vyzývá proto Komisi, aby co nejdříve přijala legislativní opatření k vytvoření evropského 

ochranného rámce pro oznamovatele; 

 8. vyzývá opakovaně Radu, aby okamžitě obnovila jednání s Parlamentem o směrnici 

o ochraně finančních zájmů Unie (směrnice PIF); připomíná, že směrnice PIF je 

nepostradatelným nástrojem boje proti podvodům, korupci, praní peněz a jiným 

nezákonným činnostem poškozujícím finanční zájmy EU; domnívá se, že ve světle 

rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci C-105/14 Taricco a další je 

nevyhnutelné a nezbytné do oblasti působnosti směrnice zahrnout DPH, protože podvody 

s DPH souvisejí s organizovanou trestnou činností a vedou k odlivu finančních prostředků 

z Evropské unie; 

9. zdůrazňuje, že je třeba, aby všechny příslušné orgány členských států, včetně celních 

orgánů, a příslušné agentury Unie, včetně Evropského úřadu pro boj proti podvodům 

(OLAF), plně spolupracovaly a pravidelně si předávaly informace s cílem pomoci 

odstranit nedostatky v boji proti podvodům v oblasti DPH; vyzývá v tomto ohledu členské 

státy, aby pravidelně informovaly Komisi o odhalených podvodech a jakýkoliv nových 

nesrovnalostech; 

10. připomíná, že přijetí směrnice PIF je základním předpokladem pro přijetí navrhovaného 

nařízení o Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO), jímž by byl zřízen úřad 

veřejného žalobce Unie s cílem vyšetřovat a stíhat pachatele trestných činů poškozujících 
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finanční zájmy EU a stavět je před soud; 

11. vybízí Radu, aby s ohledem na postoj přijatý Parlamentem v jeho usnesení ze dne 5. října 

2016 zaujala k EPPO konečný postoj, aby bylo možné nařízení o zřízení Úřadu 

evropského veřejného žalobce přijmout co nejdříve; připomíná, že Parlament žádal o to, 

aby byl v průběhu celého postupu plně informován, a že bude třeba, aby Radou 

schválenému znění udělil svůj souhlas; 

12. opakuje, že EPPO musí být nezávislý, mít k dispozici dostatečné zdroje k tomu, aby 

fungoval účinně, účelně a rychle, a musí být povinen jednat vždy v plném souladu 

s procesními právy podezřelých a obviněných osob; vyzývá Radu, aby řešila možné 

negativní vlivy plynoucí ze „vztahů s orgány členských států“ tím, že připojí ustanovení 

umožňující výjimku ze zásady dodržování vztahů s orgány členských států z důvodu 

řádného fungování tohoto úřadu; zdůrazňuje nutnost zajistit, aby rozdělení pravomocí 

mezi EPPO a členské státy bylo jasné a odpovídalo úloze Úřadu evropského veřejného 

žalobce jakožto subjektu Unie; zdůrazňuje, že zřízení Úřadu evropského veřejného 

žalobce bude vyžadovat účinnou koordinaci s úřady Eurojust, Europol a OLAF; vybízí 

členské státy, aby v souladu se svými vnitrostátními předpisy stanovily vhodné postupy, 

kterými by mohli oznamovatelé zveřejňovat informace o možných nesrovnalostech 

ovlivňujících finanční zájmy Unie; konstatuje v této souvislosti, že nové nařízení 

o Eurojustu bude hrát v zajištění funkčnosti těchto struktur významnou úlohu; 

13. vybízí Komisi, aby podporovala častější výměnu osvědčených postupů, právní a provozní 

prostředky za účelem analýzy úspěšného vyšetřování podvodů a harmonizované postupy 

odhalování podvodů v rámci Unie. 
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