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FORSLAG 

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. fastholder, at whistleblowere spiller en væsentlig rolle i at hjælpe medlemsstaternes og 

EU's institutioner og organer med at forebygge og tackle overtrædelse af 

integritetsprincippet og magtmisbrug, der truer eller krænker folkesundheden og 

sikkerheden, den finansielle integritet, økonomien, menneskerettighederne, miljøet eller 

retsstatsprincipperne på EU-plan og nationalt plan, eller som øger arbejdsløsheden, 

begrænser og forvrænger fair konkurrence og undergraver borgernes tillid til de 

demokratiske institutioner og processer; understreger, at whistleblowere i denne 

sammenhæng i høj grad bidrager til at øge den demokratiske kvalitet af og tilliden til 

offentlige institutioner ved at gøre dem direkte ansvarlige over for borgerne og mere 

gennemsigtige; 

2. bemærker, at både whistleblowere og de berørte offentlige organer eller institutioner bør 

sikres fuld retsbeskyttelse, som garanteret af Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder og de nationale lovbestemmelser; 

3. minder om, at artikel 22c i personalevedtægten kræver, at EU-institutionerne indfører 

interne regler for beskyttelse af whistleblowere, der indberetter mistanker om krænkelser, 

og af deres rettigheder og interesser, og sørger for beskyttelses- og 

forebyggelsespolitikker samt passende foranstaltninger til beskyttelse imod eventuelle 

gengældelsesforanstaltninger fra den institutions side, som de arbejder for; 

4. beklager, at ikke alle EU-institutioner og -organer har vedtaget disse regler; opfordrer dem 

derfor til at vedtage og anvende sådanne regler med henblik på at beskytte whistleblowere 

hurtigst muligt; 

5. minder om, at medlemsstaterne som de første modtagere af EU-midler har en forpligtelse 

til at kontrollere, at de bruges på lovlig vis; 

6. anser det for nødvendigt at fremme en etisk holdning, der bidrager til at sikre, at 

whistleblowere ikke udsættes for gengældelse eller konfronteres med interne konflikter; 

7. tager til efterretning, at Kommissionen i sin rapport om bekæmpelse af korruption i EU 

erklærede, at selv om medlemsstaterne har indført de fleste nødvendige retsinstrumenter 

og institutioner for bekæmpelse af korruption, er resultaterne ikke tilfredsstillende i hele 

EU; opfordrer derfor medlemsstaterne til at træffe konkrete foranstaltninger for at sikre 

passende kapacitet for disse instrumenter og institutioner og forbedre deres effektivitet; 

noterer sig med bekymring, at reglerne for bekæmpelse af korruption ikke altid 

håndhæves strengt, at de systemiske problemer ikke håndteres effektivt nok, at de 

relevante institutioner ikke altid har tilstrækkelig kapacitet til at håndhæve reglerne, at 

hensigtserklæringerne stadig er for langt fra de konkrete resultater, og at der ofte synes at 

mangle reel politisk vilje til at udrydde korruption; opfordrer derfor medlemsstaterne til at 

håndhæve effektive regler for bekæmpelse af korruption og samtidig sikre korrekt 

gennemførelse af europæiske og internationale standarder og retningslinjer hvad angår 

beskyttelse af whistleblowere i deres nationale lovgivning; 
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8. opfordrer Kommissionen til at gennemføre et lovgivningsmæssigt indgreb med henblik på 

at forbedre gennemsigtigheden, at give fuld aktindsigt og at bekæmpe korruption, 

herunder mafiarelaterede aktiviteter; mener, at det er nødvendigt, at de lovbestemmelser, 

der skal sikre større gennemsigtighed og sporbarhed i pengestrømme, navnlig i 

forbindelse med EU-midler, bliver styrket, herunder ved at sikre en afsluttende kontrol af, 

at midlerne er anvendt korrekt; 

9. beklager, at mange af medlemsstaterne endnu ikke har gennemført regler for beskyttelse 

af whistleblowere, på trods af det grundlæggende behov for beskyttelse af whistleblowere 

i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af korruption, og selv om beskyttelse af 

whistleblowere anbefales i artikel 33 i FN’s konvention om bekæmpelse af korruption; 

10. minder om, at Kommissionens direktiv (EU) 2015/2392 fastlægger procedurerne for 

indberetning, registreringskrav og beskyttelsesforanstaltninger for whistleblowere; 

understreger vigtigheden af at sikre, at whistleblowere kan indberette overtrædelser på en 

fortrolig måde, og at deres anonymitet beskyttes behørigt og fuldstændigt, også på det 

digitale område, men beklager at dette er en af de få retsakter i sektorlovgivningen, som 

indeholder bestemmelser for whistleblowere; 

11. opfordrer Kommissionen til at skabe en EU-retsramme for beskyttelse af whistleblowere 

med henblik på at forbedre deres beskyttelse i medlemsstaterne; 

12. opfordrer Kommissionen til at undersøge den bedste praksis fra eksisterende 

whistlerblower-programmer, der allerede er indført i andre lande rundt omkring i verden; 

henleder opmærksomheden på, at nogle eksisterende ordninger foreskriver økonomisk 

belønning af whistleblowere (som f.eks. en procentdel af de pålagte sanktioner); vurderer, 

at selv om dette skal forvaltes med omhu for at forhindre potentielt misbrug, kan en sådan 

belønning give personer, der har mistet deres job som følge af whistleblowing, en vigtig 

indkomst; 

13. opfordrer medlemsstaterne til at afholde sig fra at kriminalisere whistlebloweres 

handlinger, når de giver oplysninger om ulovlige aktiviteter eller uregelmæssigheder, der 

skader EU’s finansielle interesser; 

14. beklager Kommissionens afgørelse om at lade et kapitel om EU-institutionerne udgå af 

dens rapport om korruption i medlemsstaterne og opfordrer derfor Kommissionen til at 

genindføre et kapitel om dette vigtige aspekt; 

15. opfordrer alle EU-institutionerne til at reagere på Ombudsmandens rapport af 24. juli 2014 

udarbejdet på eget initiativ, jf. artikel 22c i den nye tjenestemandsvedtægt, hvori alle EU-

organer opfordres til at indføre etiske alarmmekanismer og retlige rammer for 

whistleblowing i henhold til Ombudsmandens interne regler; gentager sit tilsagn om at 

gøre dette; 

16. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle og gennemføre særlige 

politikker og programmer til at øge bevidstheden om whistleblowernes sociale betydning 

for at sikre integritetsprincippet, afsløre overtrædelser af grundlæggende rettigheder og 

retsstatsprincippet og undgå magtmisbrug i vores samfund; 

17. opfordrer til oprettelse af tilgængelige, sikre og direkte kanaler til udveksling af 
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information om mulige uregelmæssigheder, der skader EU’s finansielle interesser, idet der 

også sikres fortrolighed for disse oplysninger og whistleblowere; 

18. er af den opfattelse, at Kommissionen for at undgå interessekonflikter, som kunne 

underminere offentlighedens opfattelse af EU-institutionernes integritet, straks bør 

revidere sin adfærdskodeks for kommissærer ved at øge gennemsigtigheden og tilpasse 

den traktatens bestemmelser. 
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