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2016/2224(INI) 

Projekt rezolucji (art. 170 ust. 4 Regulaminu) w celu zastąpienia projektu rezolucji 

nieustawodawczej A8-0295/2017 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie uzasadnionych środków ochrony 

sygnalistów działających w interesie publicznym 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 2, 

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 11, 

– uwzględniając europejską konwencję praw człowieka (EKPC), w szczególności jej art. 10, 

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 

czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji 

handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, 

wykorzystywaniem i ujawnianiem, 

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/UE z dnia 12 

czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy 

naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich oraz zmiany dyrektywy 2004/35/WE, 

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 

16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na 

rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i 

dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, 

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 

maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania 

pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE, 
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– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie interpretacji prawa 

podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach1,  

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie interpretacji prawa 

podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach (TAXE 2)2, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 października 2013 r. w sprawie przestępczości 

zorganizowanej, korupcji i prania pieniędzy: zalecenia dotyczące potrzebnych działań i 

inicjatyw3, 

– uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 1729(2010) w 

sprawie ochrony sygnalistów, 

– uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 2060(2015) w 

sprawie poprawy ochrony sygnalistów, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 grudnia 2015 r. z zaleceniami dla Komisji 

dotyczącymi wprowadzenia przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki 

opodatkowania osób prawnych w Unii4, 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 6 czerwca 2011 r. pt. „Zwalczanie korupcji 

w Unii Europejskiej” (COM(2011)0308), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie dalszych środków na 

rzecz zwiększenia przejrzystości oraz przeciwdziałania uchylaniu się od opodatkowania i 

unikaniu opodatkowania (COM(2016)0451), 

– uwzględniając plan działań grupy G-20 na rzecz zwalczania korupcji oraz w 

szczególności wytyczne tej grupy w sprawie prawodawstwa dotyczącego ochrony 

sygnalistów, 

– uwzględniając sprawozdanie OECD z marca 2016 r. pt. „Committing to Effective 

Whistleblower Protection” [Zobowiązanie do skutecznej ochrony sygnalistów],  

– uwzględniając decyzję Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich zamykającą dochodzenie 

z inicjatywy własnej OI/1/2014/PMC w sprawie zgłaszania przypadków naruszenia, 

– uwzględniając zalecenie Komitetu Ministrów Rady Europy CM/Rec(2014)7 z dnia 30 

kwietnia 2014 r. w sprawie ochrony sygnalistów oraz powiązany krótki przewodnik ze 

stycznia 2015 r. dotyczący wdrażania ram krajowych, 

– uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 2171(2017) z 

dnia 27 czerwca 2017 r. domagającą się od parlamentów narodowych uznania prawa do 

przekazywania zgłoszeń, 

                                                 
1 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0408. 
2 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0310. 
3 Dz.U. C 208 z 10.6.2016, s. 89. 
4 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0457. 
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– uwzględniając zasadę 4 zalecenia OECD w sprawie poprawy etyki w administracji 

publicznej, 

– uwzględniając Konwencję w sprawie zwalczania przekupstwa zagranicznych urzędników 

publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie roli demaskatorów w 

ochronie interesów finansowych UE1, 

– uwzględniając art. 52 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinie Komisji Gospodarczej i 

Monetarnej, Komisji Kontroli Budżetowej, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 

Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności, Komisji Kultury i Edukacji, Komisji Wolności Obywatelskich, 

Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Konstytucyjnych (A8-

0000/2017), 

A. mając na uwadze, że Unia Europejska uczestniczy w zacieśnianiu współpracy 

międzynarodowej w zakresie walki z korupcją, w pełnym poszanowaniu zasad prawa 

międzynarodowego, praw człowieka i państwa prawa oraz suwerenności każdego kraju; 

B. mając na uwadze, że przejrzystość i udział obywateli należą do zmian i wyzwań, którym 

państwa demokratyczne muszą stawić czoła w XXI w.; 

C. mając na uwadze, że od czasu kryzysu finansowego i kryzysu zadłużenia podjęto szereg 

działań mających na celu walkę z unikaniem opodatkowania i uchylaniem się od 

opodatkowania na szczeblu międzynarodowym; mając na uwadze, że niezbędna jest 

większa przejrzystość w dziedzinie usług finansowych, aby zniechęcić do nadużyć, oraz 

że niektóre państwa członkowskie mają już doświadczenie w zakresie centralnych 

repozytoriów służących zgłaszaniu rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń zasad 

nadzoru ostrożnościowego w dziedzinie finansów; mając na uwadze, że Organizacja 

Narodów Zjednoczonych w 2003 r. przyjęła konwencję przeciwko korupcji; mając na 

uwadze, że w reakcji na te doniesienia Parlament powołał dwie komisje specjalne i jedną 

komisję śledczą; mając na uwadze, że Parlament wzywał już do ochrony sygnalistów w 

kilku rezolucjach; mając na uwadze, że uzgodnione już inicjatywy mające na celu 

usprawnienie międzynarodowej wymiany informacji w kwestiach podatkowych okazały 

się pomocne, a różne wycieki związane z podatkami ujawniły duże ilości ważnych 

informacji na temat przypadków nadużyć, które w innej sytuacji nie zostałyby ujawnione; 

D. mając na uwadze, że sygnaliści odgrywają ważną rolę, jeżeli działają w interesie 

publicznym w celu ujawnienia faktów mających wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo i na 

interes publiczny; 

E. mając na uwadze, że dzięki tym działaniom sygnaliści mogą pomagać państwom 

członkowskim, instytucjom krajowym i europejskim w zapobieganiu sytuacjom – i 

                                                 
1 Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0022. 
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zwalczaniu ich – takim, jak w szczególności: 

 – naruszenie prawa, 

 – naruszenie zasady uczciwości, czy to w odniesieniu do uczciwości finansowej, 

gospodarczej, czy też nadużycia władzy, 

 – zagrożenie lub naruszenie prawa do zdrowia i bezpieczeństwa publicznego,  

 – naruszenie praw człowieka, prawa w dziedzinie ochrony środowiska i praworządności 

 oraz 

 – korupcji; 

F. mając na uwadze, że korupcja wciąż jest obecnie poważnym problemem dla Unii 

Europejskiej, zarówno w sektorach publicznych, jak i prywatnych; mając na uwadze, że 

korupcja może prowadzić do niezdolności rządu do ochrony ludności, pracowników oraz 

zagwarantowania praworządności; niezdolność ta może natomiast spowodować spadek 

zaufania do instytucji, usług użyteczności publicznej, wzrostu gospodarczego oraz 

konkurencyjności; 

G. mając na uwadze, że niedawne przykłady pokazały rolę, jaką mogą odgrywać instytucje 

finansowe, doradcy finansowi oraz inne przedsiębiorstwa prywatne w korupcji, i że 

należy objąć ujawnianie zasadami poufności; 

H. mając na uwadze, że ochrona sygnalistów nie wydaje się być w dostatecznym stopniu 

zagwarantowana w niektórych państwach członkowskich, podczas gdy w innych 

państwach członkowskich wprowadzono zaawansowane programy w celu ochrony 

sygnalistów; mając jednak na uwadze, że w tych ostatnich przypadkach programy te 

również mogą się okazać niewystarczające z powodu braku spójności; wynika z tego 

niepewność prawa w Europie, zwłaszcza w kontekstach transgranicznych; 

I. mając na uwadze, że według doniesień OECD w 2015 r. 86 % przedsiębiorstw 

dysponowało mechanizmem zgłaszania podejrzewanych przypadków poważnych nadużyć 

korporacyjnych, jednak ponad jedna trzecia z nich nie posiadała sporządzonej na piśmie 

strategii politycznej dotyczącej ochrony sygnalistów przed represjami lub nie wiedziała, 

czy taka strategia istnieje; 

J. mając na uwadze, że w niektórych państwach członkowskich istnieje brak woli przyjęcia i 

stosowania przepisów w dziedzinie ochrony praw sygnalistów, chociaż państwa te 

nakładają obowiązek zgłaszania i karania przestępstw korupcji, oszustw itp.; mając na 

uwadze, że ochrona sygnalistów w Unii Europejskiej nie powinna ograniczać się jedynie 

do spraw europejskich, lecz powinna mieć także zastosowanie do spraw 

międzynarodowych; 

K. mając na uwadze, że godny ubolewania jest fakt, iż istniejące kanały składania 

formalnych skarg na korporacje wielonarodowe rzadko prowadzą do konkretnych sankcji 

za nadużycia; mając na uwadze, że każdy przypadek należy jednak ściśle określić i zbadać 

w świetle charakteru pełnionych funkcji i powagi ujawnianych faktów lub zagrożeń; 
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L. mając na uwadze, że zasadnicze znaczenie ma, aby nie przekraczać granicy między 

donosem a zgłoszeniem; nie chodzi o to, by wiedzieć wszystko o wszystkich, lecz by 

stanowczo wyodrębnić to, co wiąże się z interesem publicznym i dobrem powszechnym; 

M. mając na uwadze, że sygnaliści działający w interesie publicznym mogą spotkać się z 

represjami, wrogością, napastowaniem, zastraszaniem i wykluczeniem w miejscu pracy, 

trudnościami ze znalezieniem pracy w przyszłości, utratą środków do życia, a 

niejednokrotnie poważne groźby dotykają także członków ich rodzin i 

współpracowników; mając na uwadze, że strach przed represjami może odwodzić 

sygnalistów od podjęcia działania, a tym samym zagrażać interesowi publicznemu; 

N. mając na uwadze, że w wielu krajach, zwłaszcza w sektorze prywatnym, pracownicy 

podlegają obowiązkowi zachowania poufności pewnych informacji, czego konsekwencją 

jest to, że sygnaliści mogą spotkać się z sankcjami dyscyplinarnymi w przypadku 

zgłaszania nieprawidłowości poza swoim stosunkiem zatrudnienia; 

O. mając na uwadze, że środowiska zawodowe powinny promować takie warunki pracy, w 

których nikt nie obawiałby się zgłaszać zastrzeżeń co do ewentualnych oszustw lub 

działań niezgodnych z prawem; mając na uwadze, że niezmiernie ważne jest wspieranie 

odpowiedniej kultury, która pozwala ludziom swobodnie poruszać takie problemy bez 

obawy przed represjami, które mogą wpłynąć na ich obecną i przyszłą sytuację 

zawodową; 

P. mając na uwadze, że prawo Unii już obecnie przewiduje szereg przepisów chroniących 

sygnalistów przed pewnymi rodzajami represji w różnych obszarach, lecz Komisja nie 

zaproponowała jeszcze odpowiednich środków ustawodawczych w celu skutecznej i 

jednolitej ochrony sygnalistów i ich praw w UE, w związku z czym wzmocnienie ich 

ochrony jest niezbędne; 

Q. mając na uwadze, że w dniu 1 lipca 2014 r. zdecydowana większość instytucji i organów 

europejskich wprowadziła do swych przepisów wewnętrznych środki mające na celu 

ochronę sygnalistów, do czego zobowiązuje je art. 22b i 22c regulaminu pracowniczego; 

R. mając na uwadze, że znaczenie ochrony sygnalistów zostały uznane przez wszystkie 

organizacje międzynarodowe zajmujące się zwalczeniem korupcji uznały, a standardy 

sygnalizowania nieprawidłowości zostały ustanowione w Konwencji Narodów 

Zjednoczonych przeciwko korupcji (UNCAC), zaleceniu Rady Europy CM/Rec(2014)7 

oraz w zaleceniu OECD z 2009 r. w sprawie zwalczania przekupstwa; 

S. mając na uwadze, że – aby uniknąć wszelkiej niepewności prawa – należy wprowadzić 

ramy, które określając prawa i obowiązki, skutecznie chroniłyby sygnalistów we 

wszystkich państwach członkowskich UE oraz w unijnych instytucjach, organach i 

organizacjach; 

T. mając na uwadze, że każdy obywatel państwa trzeciego uznany za sygnalistę przez Unię 

Europejską lub jedno z jej państw członkowskich powinien korzystać z wszystkich 

mających zastosowanie środków ochrony, jeśli w ramach pełnionych funkcji lub poza 

nimi zapozna się z informacjami na temat nielegalnych działań lub aktów szpiegostwa 

popełnionych przez państwo trzecie lub przedsiębiorstwo krajowe lub wielonarodowe, 
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które to działania i akty stanowią zagrożenie dla jednego z państw, narodów lub dla 

obywateli Unii, dla integralności jednego z rządów, bezpieczeństwa narodowego lub 

wolności, zbiorowych lub indywidualnych – przy czym zagrożone podmioty nie są 

świadome tego zagrożenia – oraz jeśli ujawnił te informacje; 

U. mając na uwadze, że zachowanie w tajemnicy tożsamości sygnalistów oraz dostarczanych 

przez nich informacji przyczynia się do tworzenia skuteczniejszych kanałów zgłaszania 

nadużyć finansowych, korupcji, naruszeń, uchybień lub innych poważnych nadużyć, a 

także mając na uwadze, że ze względu na newralgiczny charakter informacji, złe 

zarządzanie poufnością może prowadzić do niepożądanych przecieków informacji oraz 

naruszania interesu publicznego w Unii Europejskiej; mając na uwadze, że ochrona 

sygnalistów w sektorze publicznym może ułatwić wykrywanie przypadków 

niewłaściwego wykorzystywania funduszy publicznych, nadużyć i wszelkich innych form 

korupcji transgranicznej związanych z interesami krajowymi lub interesami Unii 

Europejskiej; 

V. mając jednak na uwadze, że ważne jest, by możliwości sygnalizowania nieprawidłowości 

nie wykorzystywano do celów nielojalnej konkurencji, oraz że wszelkie próby 

zniesławienia zmierzające do zaszkodzenia konkurencji należy wykrywać jak najszybciej 

i karać; 

Rola sygnalistów i konieczność ich ochrony 

1. zwraca się do Komisji, aby w terminie 6 miesięcy przedstawiła wniosek dotyczący 

dyrektywy na podstawie art. 352 TFUE wymagającego jednomyślności państw 

członkowskich, a w innym razie zwykłe wytyczne, aby zagwarantować wysoki poziom 

ochrony sygnalistów w UE, przy czym należy uwzględnić każdorazowo uwzględnić 

kontekst krajowy i pozostawić wszystkim państwom swobodę przyjęcia dalej idących 

środków ochronnych; 

2. podkreśla nieuzasadniony i niepokojący fakt, że obywateli i dziennikarzy ściga się, 

zamiast zapewnić im ochronę prawną, gdy ujawniają oni informacje w interesie 

publicznym, w tym informacje dotyczące podejrzewanych uchybień zawodowych, 

nadużyć, oszustw lub nielegalnych działań, w szczególności jeśli chodzi o zachowania, 

takie jak unikanie opodatkowania, uchylanie się od opodatkowania i pranie pieniędzy, 

które naruszają podstawowe zasady UE; 

3. sugeruje, że umowy międzynarodowe dotyczące usług finansowych, opodatkowania i 

konkurencji powinny zawierać przepisy dotyczące ochrony sygnalistów; 

4. podkreśla potrzebę pewności prawa w zakresie przepisów chroniących sygnalistów, 

ponieważ ciągły brak jasności i fragmentaryczne podejście zniechęca potencjalnych 

sygnalistów do działania; zaznacza zatem, że w dyrektywie lub wytycznych 

zaproponowanych przez Komisję należy ustanowić jasną procedurę umożliwiającą 

właściwe rozpatrywanie zgłoszeń o nieprawidłowościach i skuteczną ochronę 

sygnalistów; 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

5. przypomina, że dyrektywa lub wytyczne powinny uwzględniać przepisy, prawa i 

obowiązki, które regulują zatrudnienie i mają na nie wpływ; podkreśla ponadto, że należy 

to uczynić po konsultacji z partnerami społecznymi oraz zgodnie z układami zbiorowymi; 

6. domaga się, by takie przepisy ramowe zapewniały, aby firmy stosujące bezspornie 

udowodnione represje wobec sygnalistów nie mogły otrzymywać środków unijnych ani 

zawierać umów z organami administracji publicznej; 

7. zachęca państwa członkowskie do opracowania punktów odniesienia i wskaźników 

odnoszących się do strategii dotyczących sygnalistów zarówno w sektorze publicznym, 

jak i prywatnym; 

8. wzywa państwa członkowskie do uwzględnienia art. 33 konwencji NZ przeciwko 

korupcji, podkreślając rolę sygnalistów w zapobieganiu korupcji i walce z nią; 

9. ubolewa, że jedynie kilka państw członkowskich wprowadziło wystarczająco 

zaawansowane systemy ochrony sygnalistów; wzywa te państwa członkowskie, które 

jeszcze nie przyjęły w swoim prawie krajowym takich systemów lub odpowiednich zasad, 

by jak najszybciej to uczyniły; 

10. podkreśla potrzebę poświęcenia większej uwagi etyce biznesu w programach nauczania 

studiów biznesowych i w powiązanych dziedzinach. 

11. zachęca państwa członkowskie i instytucje UE do promowania kultury uznającej ważną 

rolę sygnalistów w społeczeństwie, w tym z pomocą kampanii na rzecz zwiększania 

świadomości; zwraca się w szczególności do Komisji, aby zajęła stanowisko odnośnie do 

tej sprawy w dyrektywie lub wytycznych; uważa, że we współpracy z organizacjami 

związkowymi należy wspierać kulturę etyczną w sektorze publicznym i w miejscach 

pracy, tak aby podkreślić znaczenie zwiększania wśród pracowników świadomości na 

temat istniejących ram prawnych w zakresie sygnalizowania nieprawidłowości; 

12. wzywa Komisję do monitorowania przepisów państw członkowskich w sprawie 

sygnalistów z myślą o ułatwianiu wymiany najlepszych praktyk, która pomoże zapewnić 

skuteczniejszą ochronę sygnalistów na szczeblu krajowym; 

13. wzywa Komisję, aby w dyrektywie lub wytycznych ujęła przepisy ramowe mające na celu 

powstrzymanie transferu mienia do państw trzecich, w których skorumpowane osoby 

mogą zachować swoją anonimowość; 

14. pod pojęciem „sygnalista” rozumie każdą osobę, która w akcie obywatelskiej odwagi w 

dobrej wierze, w ramach stosunku pracy lub poza nim, sygnalizuje lub ujawnia czyn 

nielegalny lub niebezpieczny, szkodzący interesowi publicznemu, innym osobom lub 

organom mającym władzę, by położyć kres takiej praktyce; 

15. uważa, że osoby pozostające poza tradycyjnymi stosunkami pracownik – pracodawca, 

takie jak konsultanci, wykonawcy, stażyści, wolontariusze, pracownicy będący 

studentami, pracownicy tymczasowi, byli pracownicy oraz wszyscy pozostali obywatele 

powinni mieć dostęp do kanałów zgłaszania informacji i do odpowiedniej ochrony, jeśli 

ujawnią informacje dotyczące czynów nielegalnych lub stanowiących zagrożenie dla 
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interesu publicznego; 

16. uważa, że potrzebne jest jednoznaczne rozwiązanie dotyczące sygnalistów pracujących w 

przedsiębiorstwach zarejestrowanych w UE a prowadzących działalność poza jej 

terytorium; 

17. uważa, że do naruszeń interesu publicznego należą w szczególności akty korupcji, 

przestępstwa kryminalne, niedopełnienie zobowiązań prawnych, błędy sądowe, nadużycie 

władzy, łamanie zasad ochrony życia prywatnego i danych osobowych, naruszenia praw 

pracowniczych i innych praw socjalnych oraz łamanie praw człowieka i wolności 

podstawowych; 

18. uważa, że zasadniczo interes publiczny musi przeważać nad interesem prywatnym, gdyż 

powinna istnieć możliwość ujawnienia informacji dotyczących poważnego zagrożenia 

interesu publicznego, nawet jeśli są one chronione prawnie; uważa jednak, że uznany 

prawem europejskim interes publiczny nie może być przedkładany nad poszanowanie 

prywatności ani nie może służyć naruszaniu ochrony danych osobowych, z wyjątkiem 

sytuacji przewidzianych prawem, przy czym należy zapewnić przestrzeganie podstawowej 

treści tych praw i zasady proporcjonalności; ponadto uważa, że zakres stosowania tekstów 

dotyczących sygnalistów nie obejmuje ani tajemnicy państwowej związane z obronnością, 

ani tajemnicy medycznej, ani poufności wymiany informacji między prawnikiem a 

klientem; 

19. zachęca państwa członkowskie, aby przeprowadzały regularną ocenę skuteczności 

stosowanych środków, biorąc pod uwagę nastawienie opinii publicznej do sygnalistów i 

do sygnalizowania nieprawidłowości, z uwzględnieniem wyników badań 

transsektorowych i wyników badań niezależnych; 

20. zachęca te państwa członkowskie, które jeszcze nie przyjęły przepisów dotyczących 

sygnalizowania nieprawidłowości, do uczynienia tego w najbliższej przyszłości i apeluje 

do Komisji o rozważenie utworzenia platformy służącej wymianie najlepszych praktyk w 

tej dziedzinie między państwami członkowskimi, a także z państwami trzecimi; 

21. podkreśla, że poszukiwanie i wymiana dobrych praktyk są ważne w celu zachęcania do 

lepszej ochrony sygnalistów na szczeblu europejskim; 

Mechanizm zgłaszania 

22. uważa, że brak jasno określonych środków ochrony i bezpiecznego zgłaszania, jak 

również ewentualny brak monitorowania mogą stanowić przeszkodę dla zgłaszania, oraz 

być źródłem represji i nacisków, na jakie sygnaliści mogą być narażeni; 

23. uważa, że niezbędne jest przyjęcie dyrektywy lub wytycznych, które byłyby spójne, 

rzetelne i wiarygodne oraz umożliwiały przekazywanie zgłoszeń wewnątrz organizacji, 

właściwym władzom i na zewnątrz organizacji; sądzi, że taki system mógłby ułatwiać 

ocenę wiarygodności i ważności zgłoszeń przekazywanych w jego ramach; 

Ochrona zapewniana w przypadku zgłoszenia 
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24. wyraża zaniepokojenie w związku z ryzykiem ponoszonym przez sygnalistów w miejscu 

pracy, a w szczególności ryzykiem bezpośrednich lub pośrednich represji ze strony 

pracodawcy i osób pracujących na rzecz pracodawcy lub działających w jego imieniu; 

podkreśla, że represje przybierają zazwyczaj postać zawieszenia, spowolnienia lub 

zatrzymania rozwoju kariery zawodowej, a nawet zwolnienia z pracy, czemu towarzyszy 

nękanie psychiczne; podkreśla, że represje te stanowią przeszkodę dla działań 

sygnalistów; uważa, że należy wprowadzić środki ochrony przed represjami; uważa, że 

należy skutecznie karać za stosowanie represji; podkreśla, że z chwilą przyznania danej 

osobie statusu sygnalisty należy podjąć środki w celu zapewnienia jej ochrony, 

doprowadzić do zaprzestania represji wobec niej, a także zapewnić jej zadośćuczynienie 

za poniesione i potwierdzone szkody; jest zdania, że postanowienia te powinny zostać 

uwzględnione w ramach proponowanego planu działania Komisji; 

25. podkreśla, że stosunek pracy nie powinien w żadnym razie ograniczać przysługującego 

wszystkim osobom prawa do wolności słowa i nikt nie powinien być dyskryminowany w 

przypadku korzystania z tego prawa; 

26. przypomina, że przyszła dyrektywa lub wytyczne powinny uwzględniać przepisy, prawa i 

obowiązki, które regulują zatrudnienie i mają na nie wpływ, oraz brać pod uwagę 

stanowiska partnerów społecznych zgodnie z układami zbiorowymi; 

27. podkreśla, że sygnaliści, członkowie ich rodzin oraz wszystkie osoby, które im pomagają i 

których życie lub bezpieczeństwo jest zagrożone, w tym dziennikarze śledczy, powinni 

mieć prawo do właściwej i skutecznej ochrony ich integralności fizycznej, moralnej i 

społecznej, a także ich źródeł utrzymania; 

28. podkreśla, że środki ochronne mają również zastosowanie w przypadku zgłoszenia przez 

sygnalistę działań, w które zaangażowane są państwa członkowskie; 

29. zwraca uwagę, że dziennikarze śledczy i dziennikarze prasy niezależnej wykonują zawód, 

w ramach którego często muszą samotnie stawiać czoła licznym wywieranym na nich 

naciskom, oraz że w związku z tym należy koniecznie chronić ich przed wszelkimi 

próbami zastraszania; 

30. sugeruje, by Komisja zwróciła się do państw członkowskich o wprowadzenie procedur 

nadzwyczajnych, aby, w oczekiwaniu na wynik właściwego postępowania o 

odszkodowanie, osoby będące ofiarami represji za to, że zgłosiły lub ujawniły pewne 

informacje w interesie ogólnym, były chronione; 

31. potępia praktykę polegającą na wszczęciu lub grożeniu wszczęciem postępowania 

sądowego przeciwko sygnaliście, nie z zamiarem wymierzenia sprawiedliwości, lecz w 

celu skłonienia go do autocenzury lub wyczerpania finansowego, moralnego lub 

psychicznego; uważa, że takie nadużywanie postępowań sądowych powinno być karalne; 

32. zwraca uwagę na fakt, że sygnaliści mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej 

i cywilnej; podkreśla, że w postępowaniach często są najsłabszą stroną; uważa zatem, że 

w przypadku domniemanych represji podjętych wobec nich pracodawca powinien 

przedstawić dowód, że takie działania nie są związane ze zgłoszeniem; podkreśla jednak, 

że sygnalista musiał ujawnić informacje, które uważał za prawdziwe; jest zdania, że w 
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całym czasie trwania procedury należy zagwarantować poufność oraz że nie należy 

ujawniać tożsamości sygnalisty bez jego zgody; podkreśla, że naruszenie poufności 

tożsamości bez zgody autora zgłoszenia powinno być karalne; 

33. podkreśla, że nikt nie powinien być pozbawiany ochrony wyłącznie z tego powodu, że 

błędnie ocenił fakty lub że dostrzegane zagrożenie dla interesu publicznego nie wystąpiło, 

pod warunkiem że w chwili zgłoszenia osoba ta miała uzasadnione powody, by wierzyć, 

że zagrożenie to było prawdziwe i poważne; przypomina, że w przypadku fałszywych 

oskarżeń ich autorów należy pociągnąć do odpowiedzialności, a nie umożliwiać im 

korzystanie z ochrony przysługującej sygnalistom; podkreśla, że wszelkie osoby 

poszkodowane bezpośrednio lub pośrednio w wyniku zgłoszenia lub ujawnienia 

nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji powinny mieć dostęp do 

adwokata i wymiaru sprawiedliwości, aby skorzystać ze skutecznych środków 

odwoławczych w związku ze zgłoszeniami złożonymi w złej wierze lub stanowiącymi 

nadużycie; 

34. przypomina znaczenie wypracowania dobrych praktyk zakazujących wszelkich form 

represji, czy to biernego zwolnienia, czy też biernych środków; pilnie wzywa państwa 

członkowskie, by powstrzymały się od uznawania za naruszenie działań sygnalistów 

służących ujawnieniu informacji dotyczących czynów nielegalnych lub stanowiących 

zagrożenie dla interesu publicznego bądź mu szkodzących; 

Wsparcie sygnalistów 

35. zwraca uwagę, że Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich oświadczyła w Parlamencie, 

że jest skłonna zbadać możliwość utworzenia w ramach urzędu Rzecznika Praw 

Obywatelskich organu przyjmowania zgłoszeń dotyczących naruszenia, i wzywa Komisję, 

aby oceniła możliwość powierzenia tych zadań Europejskiemu Rzecznikowi Praw 

Obywatelskich, który posiada już uprawnienia do badania skarg o nadużycia w 

instytucjach UE; 

36. wzywa państwa członkowskie i instytucje UE, aby we współpracy ze wszystkimi 

zainteresowanymi organami wprowadziły wszelkie środki konieczne do ochrony 

poufności źródeł informacji, aby unikać wszelkiej dyskryminacji lub gróźb oraz aby 

stworzyć przejrzyste kanały ujawniania informacji; 

37. podkreśla, że należy umożliwić dostęp do informacji i udzielać bezpłatnego poufnego 

doradztwa osobom, które zamierzają dokonać w interesie publicznym zgłoszenia 

nadużycia lub ujawnić nielegalne czyny szkodzące lub zagrażające interesowi 

publicznemu; zwraca uwagę, że należy zidentyfikować struktury zdolne do dostarczania 

takich informacji i porad, a ich dane podać do publicznej wiadomości; 

38. podkreśla, że tym sygnalistom należy w szczególności zagwarantować – oprócz 

możliwości korzystania ze wszystkich środków ochrony przyznawanych sygnalistom – 

przyjęcie, zakwaterowanie i bezpieczeństwo w państwie członkowskim nieposiadającym 

umowy o ekstradycję z państwem, które dopuściło się danych czynów; zachęca Komisję, 

by w przypadku, gdy istnieje umowa o ekstradycji między Unią Europejską i oskarżanym 

państwem trzecim, podejmowała działania, zgodnie z art. 67 ust.2 TFUE dotyczącym 

europejskiej polityki w dziedzinie azylu, w ramach przysługujących jej uprawnień, oraz 
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by przyjęła wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa w odniesieniu do tych 

sygnalistów szczególnie narażonych na poważne represje w państwach, których 

nielegalne lub nieuczciwe praktyki ujawnili; 

39. uważa, że zgłoszenia uznane za poważne powinny prowadzić do odpowiedniego 

dochodzenia i do zastosowania właściwych środków; podkreśla, że w trakcie dochodzenia 

sygnalista powinien być upoważniony do wyjaśnienia swojej skargi oraz do dostarczenia 

dodatkowych informacji lub dowodów; 

40. zachęca państwa członkowskie do opracowania danych, kryteriów i wskaźników 

odnoszących się do strategii dotyczących sygnalistów w sektorze publicznym i 

prywatnym; 

41. wzywa wszystkie instytucje UE do podjęcia działań w następstwie sprawozdania z 

inicjatywy własnej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 24 lipca 2014 r., 

w którym – zgodnie z art. 22c nowego regulaminu pracowniczego – zwrócono się do 

wszystkich organów Unii Europejskiej o przyjęcie mechanizmów ostrzegania w 

kwestiach etycznych oraz ram prawnych w sprawie zgłoszeń sygnalistów, opartych 

bezpośrednio na wewnętrznych przepisach służb Europejskiego Rzecznika Praw 

Obywatelskich; 

42. uważa, że sygnaliści powinni mieć też prawo do przeanalizowania wyników dochodzenia 

związanego z ich zgłoszeniem oraz do przedstawienia swoich uwag w tym zakresie; 

43. wzywa instytucje i inne organy UE, aby dawały przykład i bezzwłocznie stosowały 

wytyczne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich; apeluje, aby Komisja dokonała 

pełnego wdrożenia, zarówno w ramach swojej instytucji, jak i agencji UE, własnych 

wytycznych dotyczących ochrony sygnalistów zgodnie z unijnym regulaminem 

pracowniczym z 2012 r.; wzywa Komisję do skutecznej współpracy i koordynacji 

wysiłków z innymi instytucjami w celu ochrony sygnalistów; 

44. zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia lepiej funkcjonującego systemu zgłaszania 

nadużyć w przedsiębiorstwach, który stanowiłby uzupełnienie obecnych krajowych 

punktów kontaktowych ds. wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych; 

45. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja wreszcie stworzyła narzędzie, za pomocą 

którego sygnaliści mogą zgłaszać przypadki naruszeń lub ujawniać informacje na temat 

porozumień kartelowych i porozumień mających wpływ na konkurencję, podkreśla jednak 

konieczność uproszczenia procedur oraz zwraca uwagę, że wykorzystywanych kanałów 

nie powinno być zbyt wiele; 

46. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 

Komisji. 

Or. fr 

 

 


