
 

AM\1137613FI.docx  PE611.502v00-01 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2017 A8-0295/1 

Tarkistus  1 

Gilles Lebreton 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0295/2017 

Virginie Rozière 

Legitiimit toimet yleisen edun hyväksi toimivien väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi 

2016/2224(INI) 

Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 170 artiklan 4 kohta) 

päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A8-0295/2017 

Euroopan parlamentin päätöslauselma legitiimeistä toimista yleisen edun hyväksi 

toimivien väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 11 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen (ECHR) ja erityisesti sen 10 artiklan, 

– ottaa huomioon julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) 

suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja ilmaisemiselta 8. kesäkuuta 2016 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/943, 

– ottaa huomioon merellä tapahtuvan öljyn- ja kaasunporaustoiminnan turvallisuudesta ja 

direktiivin 2004/35/EY muuttamisesta 12. kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiivin (EU) 2013/30, 

– ottaa huomioon markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 

2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta 16. huhtikuuta 2014 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014, 

– ottaa huomioon rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin 

rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 

muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja 

komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta 20. toukokuuta 2015 annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849, 

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2015 antamansa päätöslauselman veropäätöksistä ja 

muista luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisista toimenpiteistä1,  

– ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman veropäätöksistä ja muista 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0408. 
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luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisista toimenpiteistä (TAXE 2)1, 

– ottaa huomioon 23. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman järjestäytyneestä 

rikollisuudesta, korruptiosta ja rahanpesusta: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja 

aloitteiksi2, 

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselman 

1729 (2010) väärinkäytösten paljastajien suojelusta, 

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselman 

2060 (2015) väärinkäytösten paljastajien suojelun parantamisesta, 

– ottaa huomioon 16. joulukuuta 2015 antamansa päätöslauselman, johon sisältyy 

suosituksia komissiolle aiheesta ”Lisää läpinäkyvyyttä, koordinointia ja lähentymistä 

unionin yhtiöveropolitiikkoihin”3, 

– ottaa huomioon 6. kesäkuuta 2011 annetun komission tiedonannon korruption 

torjumisesta EU:ssa (COM(2011)0308), 

– ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2016 annetun komission tiedonannon lisätoimenpiteistä 

avoimuuden lisäämiseksi sekä verovilpin ja veron kiertämisen torjumiseksi 

(COM(2016)0451), 

– ottaa huomioon G20-maiden korruptionvastaisen toimintasuunnitelman ja erityisesti 

siihen sisältyvät, väärinkäytösten paljastajia suojelevaa lainsäädäntöä koskevat ohjeet, 

– ottaa huomioon maaliskuussa 2016 julkaistun väärinkäytösten paljastajien suojeluun 

sitoutumista käsittelevän OECD:n raportin ”Committing to Effective Whistleblower 

Protection”,  

– ottaa huomioon Euroopan oikeusasiamiehen päätöksen väärinkäytösten paljastamista 

koskevan oma-aloitteisen tutkimuksensa OI/1/2014/PMC päättämisestä, 

– ottaa huomioon 30. huhtikuuta 2014 annetun Euroopan neuvoston ministerikomitean 

suosituksen CM/Rec(2014)7 väärinkäytösten paljastajien suojelusta sekä sen tammikuussa 

2015 julkaistun lyhyen oppaan kansallisen kehyksen täytäntöönpanosta, 

– ottaa huomioon 27. kesäkuuta 2017 annetun Euroopan neuvoston parlamentaarisen 

yleiskokouksen päätöslauselman 2171 (2017), jossa kehotetaan kansallisia parlamentteja 

tunnustamaan, että väärinkäytösten paljastaminen on oikeus, 

– ottaa huomioon eettisen käyttäytymisen parantamista julkisella sektorilla koskevaan 

OECD:n suositukseen sisältyvän periaatteen N:o 4, 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0310. 
2 EUVL C 208, 10.6.2016, s. 89. 
3 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0457. 
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– ottaa huomioon kansainvälisissä liikesuhteissa tapahtuvan ulkomaisiin virkamiehiin 

kohdistuvan korruption torjuntaa koskevan yleissopimuksen, 

– ottaa huomioon 14. helmikuuta 2017 antamansa päätöslauselman väärinkäytösten 

paljastajien merkityksestä EU:n taloudellisten etujen suojaamisessa1, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-

asioiden valiokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden 

valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, 

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 

valiokunnan sekä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan lausunnot 

(A8-0000/2017), 

A. ottaa huomioon, että Euroopan unioni vahvistaa osaltaan korruption torjuntaa koskevaa 

kansainvälistä yhteistyötä kunnioittaen täysimääräisesti kansainvälisen oikeuden 

periaatteita, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta sekä kunkin valtion suvereniteettia; 

B. katsoo, että avoimuus ja kansalaisten osallistuminen kuuluvat niihin kehityskulkuihin ja 

haasteisiin, joihin 2000-luvun demokratioiden on vastattava; 

C. toteaa, että talous-, velka- ja rahoituskriiseistä lähtien kansainvälisellä tasolla on 

käynnistetty lukuisia toimia veronkierron ja veropetosten torjumiseksi; katsoo, että 

avoimuuden lisääminen on tarpeen rahoituspalvelujen alalla, jotta voidaan torjua 

väärinkäytöksiä, ja että joillakin jäsenvaltioilla on jo kokemusta keskitetyistä palveluista, 

joiden avulla väärinkäytösten paljastajat voivat ilmoittaa rahoitusalan vakavaraisuutta 

koskevien sääntöjen todellisista tai mahdollisista rikkomuksista; ottaa huomioon, että 

vuonna 2003 YK hyväksyi korruption vastaisen yleissopimuksen; toteaa, että parlamentti 

on perustanut näiden paljastusten jälkeen kaksi erityisvaliokuntaa ja yhden 

tutkintavaliokunnan; toteaa kehottaneensa väärinkäytösten paljastajien suojeluun jo 

monissa päätöslauselmissa; katsoo, että kansainvälisen verotietojen vaihdon 

vahvistamiseksi jo sovitut aloitteet ovat olleet erittäin hyödyllisiä ja että lukuisat 

verotukseen liittyvät vuodot ovat paljastaneet suuren määrän tärkeää tietoa 

väärinkäytöksistä, jotka eivät olisi muuten nousseet esiin; 

D. ottaa huomioon, että väärinkäytösten paljastajilla on merkittävä rooli heidän 

paljastaessaan yhteisen edun mukaisesti terveyttä, turvallisuutta ja yleistä etua 

vahingoittavia seikkoja; 

E. toteaa, että näin toimiessaan väärinkäytösten paljastajat myös auttavat jäsenvaltioita sekä 

kansallisia ja unionin toimielimiä ehkäisemään ja torjumaan etenkin 

 – lainrikkomuksia, 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0022. 
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 – lahjomattomuuden periaatteen rikkomisia niin varainhoidon kuin talouden alalla ja 

vallan väärinkäyttöä, 

 – oikeutta terveyteen ja yleiseen turvallisuuteen uhkaavia tai heikentäviä toimia,  

 – ihmisoikeusloukkauksia sekä ympäristölainsäädännön ja oikeusvaltioperiaatteen 

rikkomisia sekä 

 – kaikenlaista korruptiota; 

F. toteaa, että korruptio on edelleen vakava ongelma unionissa sekä julkisella että 

yksityisellä sektorilla; toteaa, että korruptio voi estää valtioita suojelemasta väestöä ja 

työntekijöitä ja takaamasta oikeusvaltioperiaatteen noudattamista; toteaa, että tämä voi 

horjuttaa luottamusta instituutioihin, julkisiin palveluihin, talouskasvuun ja 

kilpailukykyyn; 

G. toteaa, että viimeaikaiset esimerkit ovat tuoneet esiin, minkälainen rooli 

rahoituslaitoksilla, rahoitusneuvojilla ja muilla yksityisillä yrityksillä voi olla 

korruptiossa, ja että kaikkien paljastusten yhteydessä on syytä noudattaa 

luottamuksellisuuden periaatteita; 

H. toteaa, että eräät jäsenvaltiot eivät ole riittävän hyvin varmistaneet väärinkäytösten 

paljastajien suojelua, kun taas toisissa on otettu käyttöön pitkälle meneviä ohjelmia heidän 

suojelemisekseen; toteaa kuitenkin, että jälkimmäisissä tapauksissa ohjelmat voivat myös 

osoittautua riittämättömiksi puutteellisen johdonmukaisuuden vuoksi; toteaa, että tämä 

aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta erityisesti rajatylittävissä tapauksissa; 

I. toteaa, että OECD raportoi vuonna 2015, että 86 prosentilla yrityksistä oli mekanismi, 

jolla voidaan ilmoittaa yritysten epäillyistä vakavista väärinkäytöksistä, mutta yli 

kolmasosalla yrityksistä ei ollut kirjallisia toimintaperiaatteita väärinkäytösten paljastajien 

suojelemiseksi kostotoimilta tai yritykset eivät tienneet, oliko sellaisia periaatteita 

olemassa; 

J. ottaa huomioon, että tietyissä jäsenvaltioissa ei ole halua hyväksyä ja soveltaa 

väärinkäytösten paljastajien oikeuksien suojelua koskevaa lainsäädäntöä, vaikka näissä 

valtioissa korruptiosta, petoksista ja muita rikkomuksista ilmoittaminen ja niistä 

rankaiseminen on pakollista; katsoo, että väärinkäytösten paljastajien suojelu Euroopan 

unionissa ei saisi rajoittua ainoastaan eurooppalaisiin tapauksiin vaan sitä olisi 

sovellettava myös kansainvälisiin tapauksiin; 

K. pitää valitettavana, että sellaisten olemassa olevien kanavien käyttäminen, jotka on 

tarkoitettu monikansallisia yrityksiä koskevien virallisten valitusten tekemiseen, johtaa 

vain harvoin konkreettisten seuraamusten määräämiseen; katsoo, että jokainen tapaus on 

kuitenkin rajattava ja jokaista tapausta on tarkasteltava ottaen huomioon työtehtävien 

luonne sekä paljastettujen tekojen tai riskien vakavuus; 

L. pitää tärkeänä, että ilmiannon ja väärinkäytösten paljastamisen välistä rajaa ei ylitetä; 

katsoo, ettei ole tarkoitus tietää kaikkea kaikista vaan tunnistaa, milloin on kyse yleisestä 

edusta ja yhteisestä hyvästä; 
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M. ottaa huomioon, että yleisen edun hyväksi toimivat väärinkäytösten paljastajat voivat 

joutua kostotoimien kohteeksi ja kohdata vihamielisyyttä, ahdistelua ja uhkailua sekä 

syrjäyttämistä työpaikallaan ja vaikeuksia uuden työpaikan saannissa sekä menettää 

toimeentulonsa ja että usein vakavia uhkauksia kohdistetaan myös heidän 

perheenjäseniinsä ja kollegoihinsa; toteaa, että kostotoimien pelolla voi olla lannistava 

vaikutus väärinkäytösten paljastajiin ja se voi siten vaarantaa yleisen edun; 

N. ottaa huomioon, että monissa maissa työntekijöillä on etenkin yksityisellä sektorilla 

tiettyihin tietoihin kohdistuva salassapitovelvollisuus, minkä seurauksena väärinkäytösten 

paljastajat saattavat joutua kurinpitotoimien kohteeksi ilmoitettuaan väärinkäytöksistä 

työpaikkansa ulkopuolelle; 

O. katsoo, että työpaikkojen olisi ylläpidettävä työympäristöä, jossa ihmiset uskaltavat tuoda 

esiin epäilyksiä mahdollisista petoksista tai laittomuuksista; katsoo, että on erittäin tärkeää 

edistää oikeanlaista kulttuuria, jossa ihmiset voivat tuoda ongelmia esiin pelkäämättä 

kostotoimia, jotka voisivat vaikuttaa heidän senhetkiseen ja tulevaan tilanteeseensa 

työmarkkinoilla; 

P. toteaa, että unionin oikeus sisältää jo nyt tiettyjä sääntöjä, joilla väärinkäytösten paljastajia 

suojellaan tietynlaisilta kostotoimilta eri aloilla, mutta komissio ei ole vielä ehdottanut 

asianmukaisia lainsäädäntötoimia, joilla väärinkäytösten paljastajia ja heidän oikeuksiaan 

suojellaan tehokkaasti ja yhdenmukaisesti unionissa, ja katsoo, että on näin ollen 

välttämätöntä tehostaa heidän suojeluaan; 

Q. ottaa huomioon, että lähes kaikki unionin toimielimet ja virastot ovat 1. heinäkuuta 2014 

alkaen lisänneet määräysten mukaisesti sisäisiin työjärjestyksiinsä toimenpiteitä 

virkamiehinä työskentelevien väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi 

henkilöstösääntöjen 22 b ja 22 c artiklan mukaisesti; 

R. toteaa, että väärinkäytösten paljastajien suojelun merkitys korruption torjunnassa on 

tunnustettu kaikissa merkittävissä kansainvälisissä elimissä ja väärinkäytösten paljastajien 

toimintaa koskevat periaatteet on esitetty korruption vastaisessa YK:n yleissopimuksessa 

(UNCAC), Euroopan neuvoston suosituksessa CM/Rec(2014)7 ja OECD:n vuonna 2009 

antamassa lahjonnan vastaisessa suosituksessa; 

S. pitää tärkeänä, että kaiken oikeudellisen epävarmuuden välttämiseksi perustetaan kehys, 

jolla vahvistetaan oikeudet ja velvollisuudet ja siten suojellaan tehokkaasti 

väärinkäytösten paljastajia kaikissa unionin jäsenvaltioissa sekä unionin toimielimissä, 

viranomaisissa ja elimissä; 

T. katsoo, että kaikkien kolmansien maiden kansalaisten, joiden aseman väärinkäytösten 

paljastajana Euroopan unioni tai jokin sen jäsenvaltioista on tunnustanut, on voitava 

nauttia kaikista sovellettavista suojelutoimista, jos he työtehtäviensä yhteydessä tai 

muutoin ovat saaneet haltuunsa – ja paljastaneet – tietoja, jotka koskevat laitonta 

toimintaa tai vakoilua, jonka on suorittanut joko kolmas maa tai kotimainen tai 

monikansallinen yritys ja joka vahingoittaa valtiota, kansakuntaa tai unionin kansalaisia ja 

heidän tietämättään vaarantaa valtion yhtenäisyyden, kansallisen turvallisuuden tai 

yhteisön tai yksilön vapaudet; 
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U. katsoo, että väärinkäytösten paljastajien henkilöllisyyden ja heidän paljastamiensa tietojen 

luottamuksellisuuden turvaaminen edistää osaltaan sellaisten entistä tehokkaampien 

paljastuskanavien luomista, joiden avulla voidaan ilmoittaa petoksista, korruptiosta, 

laittomuuksista, väärinkäytöksistä ja muista vakavista rikkomuksista, ja katsoo, että tiedon 

arkaluonteisuudesta johtuen puutteet luottamuksellisuudessa saattavat johtaa ei-

toivottuihin tietovuotoihin ja yleisen edun vahingoittamiseen unionissa; katsoo, että 

väärinkäytösten paljastajien suojelu julkisella sektorilla voi helpottaa julkisten varojen 

väärinkäytön, petosten ja muunlaisen, kansalliseen tai unionin etuun liittyvän 

rajatylittävän korruption havaitsemista; 

V. katsoo kuitenkin olevan tärkeää, että mahdollisuutta väärinkäytösten paljastamiseen ei 

käytetä väärin vilpillisen kilpailun edistämiseen; toteaa, että on mahdollisimman nopeasti 

havaittava yritykset tehdä perättömiä ilmoituksia, joiden tarkoituksena on haitata 

kilpailua, ja määrätä niistä seuraamuksia; 

Väärinkäytösten paljastajien rooli ja tarve suojella heitä 

1. kehottaa komissiota esittämään kuuden kuukauden kuluessa SEUT-sopimuksen 

352 artiklaan perustuvan ja jäsenvaltioiden yksimielisyyttä edellyttävän 

direktiiviehdotuksen tai, mikäli se ei ole mahdollista, pelkästään suuntaviivat, jotta 

väärinkäytösten paljastajille voidaan taata korkea suojelun taso EU:ssa siten, että otetaan 

huomioon kansallinen tilanne ja sallitaan kunkin jäsenvaltion toteuttaa vapaasti tiukempia 

suojatoimia; 

2. painottaa, että on kohtuutonta ja huolestuttavaa, että kansalaiset ja toimittajat asetetaan 

pikemminkin syytteeseen kuin oikeudellisen suojelun kohteeksi, kun he paljastavat 

yleisen edun nimissä tietoja muun muassa epäillystä väärinkäytöksestä, rikkomuksesta, 

petoksesta tai laittomasta toiminnasta, ja erityisesti silloin, kun on kyseessä EU:n 

perusperiaatteita loukkaava toiminta, kuten veronkierto, veropetos ja rahanpesu; 

3. kehottaa sisällyttämään rahoituspalveluja, verotusta ja kilpailua koskeviin kansainvälisin 

sopimuksiin määräyksiä väärinkäytösten paljastajien suojelusta; 

4. korostaa tarvetta turvata väärinkäytösten paljastajia suojelevien säännösten ja määräysten 

oikeusvarmuus, koska selkeyden puute ja hajanainen lähestymistapa estävät mahdollisia 

väärinkäytösten paljastajia tulemasta esiin; korostaa näin ollen, että komission 

direktiiviehdotuksessa tai sen ehdottamissa suuntaviivoissa olisi luotava menettely, jonka 

mukaan paljastuksia käsitellään asianmukaisesti ja väärinkäytösten paljastajia suojellaan 

tehokkaasti; 

5. toteaa, että direktiivissä tai suuntaviivoissa olisi otettava huomioon säännöt, oikeudet ja 

velvollisuudet, jotka ohjaavat työelämää ja vaikuttavat siihen; korostaa lisäksi, että tällöin 

on kuultava työmarkkinaosapuolia ja noudatettava työehtosopimuksia; 

6. kehottaa varmistamaan näissä puitteissa, että yritykset, joiden on yksiselitteisesti todettu 

kohdistavan kostotoimia väärinkäytösten paljastajiin, eivät voi saada unionin varoja 

eivätkä tehdä sopimuksia julkisten elinten kanssa; 



 

AM\1137613FI.docx  PE611.502v00-01 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7. kannustaa jäsenvaltioita kehittämään kriteereitä ja indikaattoreita, jotka kattavat 

väärinkäytösten paljastajia koskevat toimintaperiaatteet sekä julkisella että yksityisellä 

sektorilla; 

8. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan huomioon korruption vastaisen YK:n yleissopimuksen 

33 artiklan, jossa korostetaan väärinkäytösten paljastajien merkitystä korruption 

torjunnassa ja ehkäisyssä; 

9. pitää valitettavana, että vain muutama jäsenvaltio on ottanut käyttöön riittävän edistyneitä 

väärinkäytösten paljastajia suojaavia järjestelmiä; kehottaa jäsenvaltioita, jotka eivät ole 

vielä vahvistaneet tällaisia järjestelmiä tai asiaa koskevia periaatteita kansallisessa 

lainsäädännössään, tekemään tämän mahdollisimman pian; 

10. painottaa, että liiketalouden ja siihen liittyvien alojen opetusohjelmissa on kiinnitettävä 

enemmän huomiota liiketoimintaetiikkaan; 

11. kannustaa jäsenvaltioita ja EU:n toimielimiä edistämään väärinkäytösten paljastajien 

tärkeän yhteiskunnallisen roolin tunnustamista muun muassa tiedotuskampanjoilla; 

kehottaa erityisesti komissiota ilmaisemaan kantansa tähän asiaan direktiivissä tai 

suuntaviivoissa; katsoo, että julkisella sektorilla ja työpaikoilla on tarpeen edistää 

eettisyyteen perustuvaa kulttuuria, jotta voidaan korostaa, kuinka tärkeää on tiedottaa 

työntekijöille väärinkäytösten paljastamista koskevista nykyisistä oikeudellisista 

kehyksistä yhteistyössä ammattijärjestöjen kanssa; 

12. kehottaa komissiota seuraamaan väärinkäytösten paljastajiin liittyviä jäsenvaltioiden 

säännöksiä, jotta voidaan edistää parhaiden käytäntöjen vaihtoa, jonka avulla 

väärinkäytösten paljastajille voidaan tarjota tehokkaampi suojelu kansallisella tasolla; 

13. kehottaa komissiota sisällyttämään direktiiviin tai suuntaviivoihin yleiset puitteet, joilla 

torjutaan varojen siirtoa niihin EU:n ulkopuolisiin maihin, joissa korruptoituneiden 

henkilöiden nimettömyyttä suojellaan; 

14. katsoo, että väärinkäytösten paljastajia ovat kaikki henkilöt, jotka periaatteessa rohkeasti 

ja kansalaisvelvollisuutta noudattaen hyvässä uskossa työpaikallaan tai sen ulkopuolella 

ilmoittavat tai paljastavat laittoman tai vaarallisen yleistä etua vahingoittavan teon 

henkilöille tai elimille, joilla on valta puuttua siihen; 

15. katsoo, että henkilöille, jotka ovat perinteisen työnantajan ja työntekijän välisen suhteen 

ulkopuolella, kuten konsultit, alihankkijat, harjoittelijat, vapaaehtoiset, työssä käyvät 

opiskelijat, määräaikaiset työntekijät, entiset henkilöstön jäsenet ja kansalaiset, olisi myös 

annettava mahdollisuus käyttää raportointikanavia ja nauttia asianmukaisesta suojelusta, 

kun he paljastavat tietoja laittomasta teosta tai yleistä etua vahingoittavasta teosta; 

16. toteaa, että tarvitaan selkeä ratkaisu väärinkäytösten paljastajille, jotka työskentelevät 

EU:hun rekisteröidyissä, mutta EU:n ulkopuolelle sijoittautuneissa yhtiöissä; 

17. toteaa, että yleistä etua vahingoittaviksi asioiksi katsotaan muun muassa korruptio, 

rikokset, laillisen velvollisuuden rikkominen, virheelliset tuomiot, vallan väärinkäyttö, 

yksityisyyden suojan ja henkilötietojen suojan vaarantaminen, työntekijöiden oikeuksien 
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ja muiden sosiaalisten oikeuksien loukkaukset, ihmisoikeusloukkaukset ja 

perusvapauksien loukkaaminen; 

18. katsoo, että yleisen edun olisi periaatteessa mentävä yksityisen edun edelle, sillä olisi 

voitava paljastaa yleiseen etuun kohdistuvaa vakavaa uhkaa koskevia tietoja, vaikka ne 

olisivat oikeudellisesti suojeltuja; katsoo kuitenkin, että unionin oikeudessa tunnustettu 

yleisen edun käsite ei saa olla etusijalla yksityisyyden kunnioittamiseen nähden tai loukata 

oikeutta henkilötietojen suojaan, ellei laissa niin säädetä, edellyttäen että näiden 

oikeuksien keskeistä sisältöä kunnioitetaan ja suhteellisuusperiaatetta noudatetaan; katsoo 

lisäksi, että väärinkäytösten paljastajia koskevien säännösten soveltamisalaan eivät kuulu 

kansallista puolustusta koskevat salaisuudet, terveydenhuoltohenkilöstön salassapito- ja 

vaitiolovelvollisuus eikä asianajajan ja asiakkaan välinen luottamuksellisuus; 

19. kannustaa jäsenvaltioita arvioimaan säännöllisesti toteuttamisensa toimien tehokkuutta ja 

ottamaan huomioon yleisen mielipiteen asenteista väärinkäytösten paljastajia kohtaan sekä 

monialaisten katsausten ja riippumattomien tutkimusten tuloksia koskevat ilmoitukset; 

20. kannustaa jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole antaneet väärinkäytösten paljastamista 

koskevaa lainsäädäntöä, tekemään niin lähitulevaisuudessa ja kehottaa komissiota 

harkitsemaan sellaisen jäsenvaltioiden foorumin perustamista, jossa vaihdetaan alan 

parhaita käytäntöjä jäsenvaltioiden välillä mutta myös kolmansien maiden kanssa; 

21. korostaa tutkimuksen ja hyvien käytäntöjen merkitystä, jotta voidaan kannustaa 

väärinkäytösten paljastajien parempaan suojeluun unionin tasolla; 

Ilmoittamismekanismi 

22. panee merkille, että selkeästi määriteltyjen suojakeinojen ja turvallisen 

ilmoitusmenettelyn puuttuminen sekä seurannan mahdollinen puuttuminen voivat 

muodostaa esteen ilmoitusten tekemiselle, samoin kuin kostotoimet ja painostus, joita 

väärinkäytösten paljastajiin voi kohdistua; 

23. katsoo, että on laadittava yhtenäinen, uskottava ja luotettava direktiivi tai suuntaviivat, 

joiden avulla voidaan tehdä ilmoituksia organisaation sisällä ja sen ulkopuolella sekä 

toimivaltaisille viranomaisille; katsoo, että tällainen järjestelmä helpottaisi sen puitteissa 

tehtyjen ilmoitusten uskottavuuden ja todenperäisyyden arviointia; 

Suojelun myöntäminen ilmoituksen tekemisen jälkeen 

24. on huolissaan väärinkäytösten paljastajiin heidän työpaikoillaan kohdistuvista riskeistä ja 

erityisesti työnantajan ja tämän alaisuudessa työskentelevien tai tämän nimissä toimivien 

henkilöiden suorittamista mahdollisista välittömistä tai välillisistä kostotoimista; korostaa, 

että kostotoimet tarkoittavat useimmiten urakehityksen keskeyttämistä, hidastamista tai 

pysäyttämistä, jopa irtisanomista, sekä työpaikkakiusaamista; painottaa, että kostotoimet 

ovat este väärinkäytösten paljastajien toiminnalle; katsoo, että on otettava käyttöön 

kostotoimia torjuvia suojelutoimenpiteitä; katsoo, että kostotoimista on määrättävä 

vaikuttavia seuraamuksia; korostaa, että heti kun henkilön asema väärinkäytösten 

paljastajana on tunnustettu, häntä on suojeltava, häntä vastaan käynnistetyt kostotoimet on 
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saatava päättymään ja hänelle on myönnettävä korvaus hänelle aiheutuneesta vahingosta; 

katsoo, että nämä ehdotukset olisi sisällytettävä komission etenemissuunnitelmaan; 

25. korostaa, ettei mikään työsuhde saisi rajoittaa kenenkään oikeutta sananvapauteen eikä 

ketään saisi syrjiä tapauksissa, joissa he ovat käyttäneet kyseistä oikeuttaan; 

26. muistuttaa, että tulevassa direktiivissä tai suuntaviivoissa olisi otettava huomioon ne 

säännöt, oikeudet ja velvollisuudet, jotka ohjaavat työelämää ja vaikuttavat siihen, sekä 

otettava huomioon työmarkkinaosapuolten kanta työehtosopimuksia noudattaen; 

27. korostaa, että väärinkäytösten paljastajilla, heidän perheenjäsenillään sekä kaikilla heitä 

avustavilla, joiden henki tai turvallisuus on vaarassa, tutkivat journalistit mukaan lukien, 

olisi oltava oikeus asianmukaiseen ja tehokkaaseen suojeluun, joka koskee heidän 

fyysistä, henkistä ja sosiaalista koskemattomuuttaan ja heidän elinkeinoaan; 

28. korostaa, että näitä suojelutoimenpiteitä olisi sovellettava myös silloin kun 

väärinkäytösten paljastajat ilmoittavat jonkin jäsenvaltion toimintaan liittyvistä teoista; 

29. toteaa, että tutkivat journalistit ja riippumaton lehdistö ovat usein yksinäinen 

ammattikunta, johon voi kohdistua monenlaisia paineita, ja näin ollen on välttämätöntä 

suojella niitä kaikenlaisia pelotteluyrityksiä vastaan; 

30. ehdottaa, että komissio kehottaa jäsenvaltioita ottamaan kiireesti käyttöön menetelmiä, 

joilla voidaan korvausmenettelyn tulosta odottaessa suojella henkilöitä, jotka ovat 

joutuneet kostotoimien kohteeksi tehtyään yleistä etua koskevan ilmoituksen tai 

paljastuksen; 

31. tuomitsee käytännöt, joissa väärinkäytösten paljastaja haastetaan oikeuteen tai häntä 

uhataan oikeustoimilla, joiden tarkoituksena ei ole hakea oikeutta vaan saada hänet 

harjoittamaan itsesensuuria tai ajaa hänet taloudellisen, henkisen ja psykologisen 

uupumuksen partaalle; katsoo, että tällaisesta menettelyjen väärinkäytöstä olisi määrättävä 

seuraamuksia; 

32. korostaa, että väärinkäytösten paljastajat ovat vaarassa joutua siviili- ja rikosoikeudellisten 

menettelyjen kohteeksi; korostaa, että he ovat usein oikeusmenettelyn heikompi osapuoli; 

katsoo siksi, että tapauksissa, joissa heihin väitetään kohdistuneen kostotoimia, 

työnantajan on esitettävä näyttöä siitä, että kyseiset toimet ei liity millään tavalla 

väärinkäytösten paljastajan tekemään ilmoitukseen; korostaa kuitenkin, että 

väärinkäytösten paljastajan on täytynyt ilmoittaa tietoja, joiden hän uskoi olevan totta; 

katsoo, että luottamuksellisuus olisi taattava koko menettelyn ajan ja että väärinkäytösten 

paljastajan henkilöllisyyttä ei saa paljastaa ilman hänen suostumustaan; korostaa, että 

henkilöllisyyden paljastamisesta ilman väärinkäytöksen paljastajan suostumusta olisi 

määrättävä seuraamuksia,  

33. korostaa, että kukaan ei saisi menettää suojelua vain siksi, että on tehnyt tosiseikkoja 

koskevan arviointivirheen tai että yleisen edun vaarantamista koskeva uhka ei 

toteutunutkaan, edellyttäen, että ilmoituksen tekemisen hetkellä henkilöllä on ollut 

perusteltua syytä uskoa sen todenmukaisuuteen; muistuttaa, että jos syytökset ovat 

perättömiä, niiden esittäjät on saatettava vastuuseen eikä heille saa myöntää 
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väärinkäytösten paljastajille annettavaa suojelua; korostaa, että kaikkien henkilöiden, 

joille aiheutuu suoraa tai välillistä vahinkoa perättömän tai harhaanjohtavan tiedon 

ilmoittamisesta tai paljastamisesta, olisi voitava vedota tuomariin ja käyttää 

oikeussuojakeinoja pahansuopien tai perättömien ilmoitusten tekoa vastaan; 

34. muistuttaa, että on tärkeää kehittää hyviä käytäntöjä, joilla voidaan kieltää kaikenlaiset 

kostotoimet, mukaan lukien passiivinen erottaminen tai passiiviset toimet; kehottaa 

jäsenvaltioita pidättymään väärinkäytösten paljastajien toimien kriminalisoinnista heidän 

paljastaessaan tietoja laittomista teoista tai yleistä etua vahingoittavista tai vaarantavista 

teoista; 

Väärinkäytösten paljastajien tukeminen 

35. huomauttaa, että Euroopan oikeusasiamies on ilmoittanut parlamentissa olevansa halukas 

tutkimaan mahdollisuutta perustaa ilmoituksia vastaanottava elin oikeusasiamiehen 

toimiston yhteyteen; kehottaa komissiota tutkimaan, onko näiden tehtävien antaminen 

Euroopan oikeusasiamiehelle, jolla on jo valtuudet tutkia valituksia EU:n toimielimissä 

tapahtuvista väärinkäytöksistä, mahdollista toteuttaa; 

36. kehottaa jäsenvaltioita ja unionin toimielimiä yhdessä kaikkien asiaankuuluvien 

viranomaisten kanssa ryhtymään kaikkiin mahdollisiin tarpeellisiin toimenpiteisiin 

tiedonlähteiden luottamuksellisuuden suojelemiseksi, jotta estetään kaikki syrjivät toimet 

tai uhat, ja perustamaan avoimia kanavia tietojen paljastamiseksi; 

37. korostaa, että olisi harkittava tiedonsaannin helpottamista ja luottamuksellisen 

neuvonannon tekemistä maksuttomaksi henkilöille, jotka aikovat tehdä yleistä etua 

koskevan ilmoituksen tai paljastaa laittomia tekoja, jotka heikentävät tai vaarantavat 

julkista etua; toteaa, että tällaisia tietoja ja neuvoja tarjoavat rakenteet olisi yksilöitävä ja 

niiden yhteystiedot asetettava yleisön saataville; 

38. korostaa, että kaikkien väärinkäytösten paljastajille myönnettävien suojatoimien lisäksi on 

välttämätöntä taata näille väärinkäytösten paljastajille erityisesti vastaanottojärjestelyt, 

majoitus ja heidän turvallisuutensa sellaisessa jäsenvaltiossa, jolla ei ole 

luovutussopimusta kyseessä olevat teot tehneen maan kanssa; kehottaa komissiota 

tapauksissa, joissa unionilla on luovutussopimus asianomaisen kolmannen maan kanssa, 

käyttämään SEU-sopimuksen turvapaikkapolitiikkaa koskevan 67 artiklan 2 kohdan 

mukaista toimivaltaansa ja ryhtymään kaikkiin tarvittaviin turvatoimenpiteisiin näiden 

väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi, sillä he ovat erityisen alttiita vakaville 

kostotoimenpiteille maassa, jonka laittomia tai vilpillisiä käytäntöjä he ovat saattaneet 

yleiseen tietoisuuteen; 

39. katsoo, että sen jälkeen kun ilmoitus on todettu vakavasti otettavaksi, sen johdosta olisi 

tehtävä asianmukainen tutkimus ja sopivia jatkotoimia; korostaa, että tutkimuksen aikana 

väärinkäytösten paljastajille olisi annettava mahdollisuus selventää ilmoitustaan ja antaa 

lisätietoja tai -todisteita; 

40. kannustaa jäsenvaltioita kehittämään tietoja, kriteereitä ja indikaattoreita, jotka kattavat 

väärinkäytösten paljastajia koskevat toimintaperiaatteet julkisella ja yksityisellä sektorilla; 
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41. kehottaa kaikkia EU:n toimielimiä ottamaan huomioon oikeusasiamiehen 24. heinäkuuta 

2014 antaman oma-aloitteisen kertomuksen, jossa uusien henkilöstösääntöjen 22 c artiklan 

mukaisesti kehotetaan kaikkia EU:n toimielimiä ottamaan käyttöön eettisiä 

varoitusmekanismeja ja väärinkäytösten paljastajia koskevia sääntelykehyksiä, jotka 

perustuvat suoraan oikeusasiamiehen toimiston sisäisiin sääntöihin; 

42. katsoo, että väärinkäytösten paljastajilla olisi oltava oikeus tarkastella ja kommentoida 

heidän paljastukseensa liittyvän tutkimuksen tulosta; 

43. kehottaa EU:n toimielimiä ja muita elimiä näyttämään esimerkkiä soveltamalla viipymättä 

Euroopan oikeusasiamiehen suuntaviivoja; kehottaa komissiota panemaan kaikilta osin 

täytäntöön sekä omassa organisaatiossaan että EU:n virastoissa niiden omat 

väärinkäytösten paljastajien suojelua koskevat suuntaviivat komission vuonna 2012 

hyväksymien henkilöstösääntöjen mukaisesti; kehottaa komissiota toimimaan tehokkaasti 

yhteistyössä ja koordinoimaan toimintaansa muiden toimielinten kanssa väärinkäytösten 

paljastajien suojelemiseksi; 

44. korostaa, että yritysten väärinkäytöksiä koskevia ilmoituksia varten on luotava parempi 

järjestelmä, jolla täydennetään ja tehostetaan nykyisiä, monikansallisille yrityksille 

suunnattujen OECD:n toimintaohjeiden mukaisia kansallisia yhteyspisteitä; 

45. pitää ilahduttavana, että komissio on lopultakin ottanut käyttöön väärinkäytösten 

paljastajille tarkoitetun kanavan, jolla voidaan ilmoittaa tai paljastaa tietoa kilpailu- ja 

kartellisopimuksista, mutta korostaa, että menettelyjä on yksinkertaistettava eikä kanavia 

saisi olla liian monta; 

46. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 

Or. fr 

 

 

 

 


