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WSKAZÓWKI 

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. utrzymuje, że demaskatorzy odgrywają zasadniczą rolę w pomaganiu państwom 

członkowskim oraz instytucjom i organom Unii Europejskiej w zapobieganiu 

naruszeniom zasady uczciwości i nadużywaniu władzy oraz eliminacji tych zjawisk, które 

mogłyby prowadzić do pogwałcenia lub zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa 

publicznego, integralności finansowej, gospodarki, praw człowieka, środowiska i rządów 

prawa na szczeblu europejskim i krajowym, zwiększenia bezrobocia, ograniczenia lub 

zakłócenia uczciwej konkurencji oraz podważenia zaufania obywateli do 

demokratycznych instytucji i procesów; w związku z tym podkreśla, że demaskatorzy w 

znaczący sposób przyczyniają się do poprawy jakości demokracji i zaufania do instytucji 

publicznych, gdyż sprawiają, że odpowiadają one bezpośrednio przed obywatelami, i 

czynią je przejrzystszymi; 

2. zauważa, że zarówno demaskatorzy, jak i organ publiczny lub instytucja publiczna, 

których dotyczą ich doniesienia, powinni móc korzystać z ochrony prawnej 

zagwarantowanej w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej i przepisach prawa 

krajowego; 

3. przypomina, że art. 22c Regulaminu Pracowniczego wymaga od instytucji Unii 

Europejskiej ustanowienia przepisów wewnętrznych dotyczących demaskatorów, 

zapewniających osobom, które zgłaszają podejrzenia nadużyć, ochronę ich praw i 

interesów oraz określenie polityk ochrony i zapobiegania, a także odpowiednich środków 

przeciwko podejmowaniu ewentualnych działań odwetowych przez instytucje, w których 

osoby te pracują; 

4. ubolewa, że nie wszystkie instytucje i organy Unii Europejskiej przyjęły takie przepisy; 

wzywa ich zatem do niezwłocznego przyjęcia i stosowania takich przepisów w celu 

ochrony demaskatorów; 

5. przypomina, że państwa członkowskie, jako pierwsi odbiorcy środków unijnych, mają 

obowiązek kontrolowania zgodności z prawem wydatkowania tych środków; 

6. uważa, że konieczne jest wspieranie kultury etycznej sprzyjającej temu, aby demaskatorzy 

nie padli ofiarą działań odwetowych lub stanęli w obliczu konfliktów wewnętrznych; 

7. zauważa, że Komisja w swoim sprawozdaniu o zwalczaniu korupcji w UE stwierdziła, że 

chociaż państwa członkowskie UE wprowadziły większość niezbędnych instrumentów 

prawnych i instytucji umożliwiających zapobieganie i zwalczanie korupcji, to ich wyniki 

w całej UE nie są zadowalające; apeluje dlatego do państw członkowskich o podjęcie 

konkretnych wysiłków na rzecz zapewnienia tym instrumentom i instytucjom 

odpowiedniego potencjału oraz o poprawę ich skuteczności; z zaniepokojeniem 

odnotowuje, że przepisy antykorupcyjne nie zawsze są stanowczo egzekwowane, 

problemów systemowych nie rozwiązuje się wystarczająco skutecznie, właściwe 

instytucje często nie mają dostatecznych możliwości egzekwowania przepisów, 

deklarowane intencje są wciąż dalekie od konkretnych wyników, wydaje się też, że często 
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brakuje rzeczywistej politycznej woli eliminacji korupcji; apeluje zatem do państw 

członkowskich o egzekwowanie skutecznych przepisów antykorupcyjnych i poprawne 

wdrażanie unijnych i międzynarodowych norm i wytycznych w sprawie ochrony 

demaskatorów w swoich przepisach krajowych; 

8. zwraca się do Komisji o podjęcie działań ustawodawczych w celu poprawy przejrzystości, 

zapewnienia pełnego dostępu do dokumentów oraz zwalczania korupcji, w tym 

działalności o charakterze mafijnym; uważa, że niezbędne jest wzmocnienie przepisów 

prawnych mających na celu zapewnienie większej przejrzystości i identyfikowalności 

przepływów finansowych, zwłaszcza powiązanych z funduszami europejskimi, w tym za 

pomocą końcowego audytu mającego na celu sprawdzenie, czy fundusze zostały 

właściwie wykorzystane; 

9. ubolewa, że wiele państw członkowskich jeszcze nie wprowadziło szczegółowych 

przepisów w sprawie ochrony demaskatorów, pomimo zasadniczej potrzeby ochrony 

demaskatorów w zapobieganiu korupcji i walce z nią oraz pomimo faktu, że ochronę 

demaskatorów zaleca art. 33 Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji; 

10. przypomina, że dyrektywa Komisji 2015/2392 ustanawia procedury dotyczące zgłaszania, 

wymogi w zakresie przechowywania zapisów oraz środki ochrony dla demaskatorów; 

podkreśla znaczenie zagwarantowania, aby demaskatorzy mogli zgłaszać naruszenia w 

sposób poufny, a ich anonimowość była prawidłowo i w pełni chroniona, również w 

środowisku cyfrowym, niemniej ubolewa, że jest to jeden z nielicznych aktów 

ustawodawstwa sektorowego zawierających przepisy dotyczące demaskatorów; 

11. wzywa Komisję do ustanowienia unijnych ram prawnych dotyczących ochrony 

demaskatorów w celu poprawy ich ochrony w państwach członkowskich; 

12. zachęca Komisję do zbadania najlepszych praktyk w ramach programów ochrony 

demaskatorów, które są już wdrażane w innych państwach świata; zwraca uwagę na fakt, 

że niektóre istniejące programy oferują demaskatorom nagrody finansowe (jak np. procent 

od zarządzonych sankcji); uważa, że choć wymaga to uważnego zarządzania w celu 

uniknięcia potencjalnych nadużyć, to takie nagrody mogłyby zapewniać istotne źródło 

dochodów osobom, które w wyniku swoich działań demaskatorskich straciły pracę; 

13. zwraca się do państw członkowskich o odstąpienie od penalizacji działań demaskatorów 

ujawniających informacje o nielegalnych lub nieprawidłowych działaniach szkodzących 

interesom finansowym UE; 

14. ubolewa, że Komisja podjęła decyzję o skreśleniu rozdziału dotyczącego instytucji Unii 

Europejskiej ze sprawozdania w sprawie korupcji w państwach członkowskich, i wzywa 

zatem Komisję do ponownego wprowadzenia rozdziału dotyczącego tego ważnego 

aspektu; 

15. wzywa wszystkie instytucje UE do uwzględnienia sprawozdania z inicjatywy własnej 

Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 24 lipca 2014 r., w którym 

zwrócono się do wszystkich organów Unii Europejskiej o przyjęcie mechanizmów 

ostrzegania w kwestiach etycznych oraz ram prawnych w sprawie demaskatorów opartych 

bezpośrednio na wewnętrznych przepisach biura Europejskiego Rzecznika Praw 

Obywatelskich; przypomina o swej determinacji, by przyjąć takie przepisy; 
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16. apeluje do Komisji i państw członkowskich o opracowanie i wprowadzenie 

szczegółowych polityk i programów na rzecz zwiększania świadomości społecznego 

oddziaływania demaskatorów w związku z zapewnianiem poszanowania zasady 

uczciwości, wykrywaniem naruszeń praw podstawowych i praworządności oraz 

unikaniem nadużywania władzy w naszych społeczeństwach; 

17. zwraca się o ustanowienie dostępnych, bezpiecznych i bezpośrednich kanałów, które 

umożliwiają dzielenie się informacjami o możliwych nieprawidłowościach naruszających 

interesy finansowe UE, przy jednoczesnym zagwarantowaniu poufności informacji i 

odnośnych demaskatorów; 

18. uważa, że aby unikać konfliktów interesów, które mogłyby podważać publiczne 

postrzeganie uczciwości instytucji UE, Komisja powinna niezwłocznie dokonać rewizji 

swojego kodeksu postępowania komisarzy przez wzmocnienie jego przejrzystości i 

dostosowanie go do przepisów określonych w Traktatach. 
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