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SUGGESTIES 

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. stelt dat klokkenluiders een essentiële rol vervullen als hulp voor de lidstaten en de EU-

instellingen bij het voorkomen en aanpakken van elke inbreuk op het beginsel van 

integriteit en elke vorm van machtsmisbruik die een bedreiging of aantasting vormt van de 

volksgezondheid en openbare veiligheid, de financiële integriteit, de economie, de 

mensenrechten, het milieu of de rechtsstaat op Europees en nationaal niveau, of die tot een 

toename van de werkloosheid leiden, eerlijke concurrentie beperken of verstoren en het 

vertrouwen van burgers in democratische instellingen en procedures op de helling zetten; 

benadrukt dat klokkenluiders in dit opzicht in grote mate bijdragen aan het vergroten van 

de democratische kwaliteit van en het vertrouwen in overheidsinstellingen, door deze 

rechtstreeks verantwoording te laten afleggen aan de burger en transparanter te maken; 

2. merkt op dat zowel de klokkenluiders als het betrokken overheidsorgaan of de publieke 

instantie de rechtsbescherming moeten genieten die wordt gewaarborgd door het Europees 

Handvest van de grondrechten en nationale wettelijke bepalingen; 

3. wijst erop dat de EU-instellingen krachtens artikel 22 quater van het statuut van de 

ambtenaren verplicht zijn om interne regels met betrekking tot klokkenluiders in te voeren 

waarmee wordt voorzien in de bescherming van klokkenluiders die verondersteld 

misbruik melden, alsook van hun rechten en belangen, en waarmee tevens wordt voorzien 

in beschermings- en preventiemaatregelen en in passende rechtsmiddelen tegen mogelijke 

represailles door de instelling waarvoor ze werken; 

4. betreurt dat niet alle EU-instellingen en -instanties de regels hebben vastgesteld; verzoekt 

hen derhalve deze regels ter bescherming van klokkenluiders onverwijld vast te stellen en 

toe te passen; 

5. brengt in herinnering dat de lidstaten, als eerste ontvangers van EU-middelen, de plicht 

hebben de rechtsgeldigheid van de manier waarop deze middelen worden besteed te 

toetsen; 

6. acht het noodzakelijk een ethisch klimaat te bevorderen dat ertoe bijdraagt dat 

klokkenluiders niet worden geconfronteerd met represailles of interne conflicten; 

7. neemt er nota van dat de Commissie in haar corruptiebestrijdingsverslag van de EU 

verklaart dat de lidstaten weliswaar beschikken over zo goed als alle noodzakelijke 

rechtsinstrumenten en instellingen ter bestrijding van corruptie, maar dat dit niet overal in 

de EU tot bevredigende resultaten leidt; verzoekt de lidstaten daarom concrete 

inspanningen te doen om deze instrumenten en instellingen voldoende capaciteit te geven 

en hun efficiëntie te verbeteren; stelt met bezorgdheid vast dat regels inzake 

corruptiebestrijding niet altijd even streng worden gehandhaafd, dat structurele problemen 

niet doeltreffend genoeg worden aangepakt en dat de betrokken instellingen niet altijd 

over voldoende capaciteit beschikken om de regels te handhaven, dat tussen 

intentieverklaringen en concrete resultaten nog steeds een grote kloof gaapt en dat de 

oprechte politieke wil om corruptie uit te roeien vaak lijkt te ontbreken; roept de lidstaten 

dan ook op doeltreffende regels ter bestrijding van corruptie te handhaven en tegelijkertijd 
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de Europese en internationale normen en richtsnoeren betreffende de bescherming van 

klokkenluiders naar behoren toe te passen in hun nationale wetgeving; 

8. verzoekt de Commissie met het oog op grotere transparantie met wetgeving te komen om 

te zorgen voor volledige toegang tot documenten en om de strijd aan te gaan met 

corruptie, met inbegrip van activiteiten die verband houden met de maffia; vindt het 

essentieel dat wetgevingsbepalingen die moeten zorgen voor grotere transparantie en 

traceerbaarheid van geldstromen, in het bijzonder met betrekking tot EU-middelen, 

worden aangescherpt, onder meer door middel van een definitieve audit om na te gaan of 

de middelen naar behoren zijn gebruikt; 

9. betreurt het dat vele lidstaten nog steeds geen specifieke regels ter bescherming van 

klokkenluiders hebben ingevoerd, terwijl de bescherming van klokkenluiders zo hard 

nodig is voor het voorkomen en bestrijden van corruptie, en ondanks het feit dat de 

bescherming van klokkenluiders wordt aanbevolen in artikel 33 van het Verdrag van de 

Verenigde Naties tegen corruptie; 

10. wijst erop dat in Richtlijn (EU) 2015/2392 van de Commissie meldingsprocedures, 

vereisten voor het registreren van meldingen en beschermingsmaatregelen voor 

klokkenluiders zijn vastgelegd; onderstreept hoe belangrijk het is te waarborgen dat 

klokkenluiders overtredingen op vertrouwelijke wijze kunnen melden en dat hun 

anonimiteit naar behoren en volledig gegarandeerd is, ook in de digitale omgeving, maar 

betreurt dat dit een van de weinige stukken sectorale wetgeving is waarin bepalingen 

betreffende klokkenluiders zijn opgenomen; 

11. verzoekt de Commissie een EU-rechtskader tot stand te brengen met betrekking tot de 

bescherming van klokkenluiders om hen betere bescherming te bieden in de lidstaten; 

12. spoort de Commissie aan onderzoek te verrichten naar de beste praktijken uit programma's 

voor klokkenluiders die in andere landen overal ter wereld van kracht zijn; wijst erop dat 

in sommige bestaande regelingen wordt voorzien in financiële beloningen voor 

klokkenluiders (zoals een percentage van de gevorderde sancties); is van oordeel dat 

hierbij weliswaar voorzichtigheid aan de dag moet worden gelegd om mogelijk misbruik 

te voorkomen, maar dat dergelijke beloningen een belangrijke vorm van inkomsten kan 

zijn voor klokkenluiders die als gevolg van hun handelen hun baan hebben verloren; 

13. verzoekt de lidstaten zich te onthouden van criminalisering van het handelen van 

klokkenluiders wanneer deze informatie onthullen over illegale activiteiten of 

onregelmatigheden die ingaan tegen de financiële belangen van de EU; 

14. betreurt het besluit van de Commissie om een hoofdstuk over de EU-instellingen te 

schrappen uit haar verslag over corruptie in de lidstaten en verzoekt de Commissie dan 

ook opnieuw een hoofdstuk over dit belangrijke aspect in het verslag op te nemen; 

15. roept alle EU-instellingen op zich te buigen over het initiatiefverslag van de Ombudsman 

van 24 juli 2014, opgesteld overeenkomstig artikel 22 quater van het nieuwe statuut van 

de ambtenaren, waarin alle EU-instanties wordt verzocht ethisch bewuste mechanismen en 

rechtskaders met betrekking tot klokkenluiders vast te stellen die rechtstreeks zijn 

gebaseerd op de interne regels van de diensten van de Ombudsman; herhaalt zijn vaste 

voornemen om dit te doen; 
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16. verzoekt de Commissie en de lidstaten specifieke beleidsmaatregelen en programma's te 

ontwikkelen en in te voeren om het bewustzijn aan te wakkeren met betrekking tot de 

maatschappelijke betekenis van klokkenluiders voor het waarborgen van de naleving van 

het integriteitsbeginsel, het opsporen van schendingen van grondrechten en van de 

rechtsstaat en het voorkomen van machtsmisbruik in onze samenleving; 

17. dringt aan op de totstandbrenging van toegankelijke, veilige en rechtstreekse kanalen voor 

het uitwisselen van informatie over mogelijke onregelmatigheden die de financiële 

belangen van de EU schaden, met gewaarborgde vertrouwelijkheid aangaande deze 

informatie en de klokkenluiders; 

18. is van mening dat de Commissie, om belangenconflicten te voorkomen die de publieke 

opinie over de integriteit van de EU-instellingen zouden kunnen ondermijnen, haar 

gedragscode voor commissarissen met spoed moet herzien en daarbij moet zorgen voor 

een grotere transparantie en een afstemming op de Verdragsregels. 
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