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POBUDE 

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj 

predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. vztraja, da imajo prijavitelji nepravilnosti osrednjo vlogo pri pomoči državam članicam 

ter institucijam in organom EU pri preprečevanju in obravnavi kršitev načel integritete 

in zlorabe oblasti, ki ogrožajo ali kršijo javno zdravje in varnost, finančno integriteto, 

gospodarstvo, človekove pravice, okolje ali pravno državo na evropski in nacionalni 

ravni, zvišujejo brezposelnost, omejujejo ali izkrivljajo pošteno konkurenco in krnijo 

zaupanje državljanov v demokratične institucije in postopke; pri tem poudarja, da 

prijavitelji nepravilnosti veliko prispevajo k večji demokratični kakovosti javnih 

institucij in zaupanju vanje, saj so tako neposredno odgovorne pred državljani in bolj 

pregledne; 

2. ugotavlja, da bi bilo treba prijavitelje nepravilnosti in udeležene javne organe ali 

institucije pravno zaščititi s pravicami, ki jih zagotavljajo Evropska listina temeljnih 

pravic in nacionalne pravne določbe; 

3. opozarja, da člen 22(c) Kadrovskih predpisov zahteva, da institucije EU uvedejo 

notranja pravila o prijaviteljih nepravilnosti in s tem zaščitijo tiste, ki so poročali o 

domnevnih zlorabah, njihove pravice in interese ter zagotovijo politike zaščite in 

preprečevanja, pa tudi ustrezna pravna sredstva proti morebitnim povračilnim ukrepom 

institucij, za katere delajo; 

4. obžaluje, da teh predpisov niso sprejele vse institucije in organi EU; zato jih poziva, naj 

ta pravila sprejmejo in uporabljajo, da bi čim prej zaščitili prijavitelje nepravilnosti; 

5. opozarja, da je dolžnost držav članic, ki so prve prejemnice sredstev EU, bedeti na 

zakonitostjo njihove uporabe; 

6. meni, da je treba podpreti etično kulturo, s katero bi zagotovili, da prijavitelji 

nepravilnosti ne bi bili deležni povračilnih ukrepov ali izpostavljeni notranjim sporom; 

7. je seznanjen, da je Komisija v svojem poročilu o boju proti korupciji v EU navedla, da 

države članice sicer imajo večino pravnih instrumentov in institucij, potrebnih za boj 

proti korupciji, da pa doseženi rezultati niso zadovoljivi v vsej Evropi; zato poziva 

države članice, naj si dejansko prizadevajo za primerne zmogljivosti za te instrumente 

in institucije ter izboljšajo njihovo učinkovitosti; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se 

protikorupcijska pravila ne izvršujejo vedno dosledno, da se sistemske težave ne 

odpravljajo dovolj učinkovito, da ustrezne institucije nimajo vedno dovolj zmogljivosti 

za izvajanje pravil, da so izraženi nameni še vedno preveč oddaljeni od konkretnih 

rezultatov in da pogosto ni prave politične volje za odpravo korupcije; zato poziva 

države članice, naj izvršujejo učinkovita protikorupcijska pravila in hkrati v svojih 

nacionalnih zakonih pravilno izvajajo evropske in mednarodne standarde ter smernice 

za zaščito prijaviteljev nepravilnosti; 

8. poziva Komisijo, naj z zakonodajnim ukrepom izboljša preglednost, zagotovi popoln 

dostop do dokumentov in se bori proti korupciji, vključno z mafijskimi dejavnostmi; 

meni, da je treba izboljšati zakonodajne določbe, s katerimi bi zlasti v okviru evropskih 
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skladov zagotavljali večjo preglednost in sledljivost denarnih tokov, in sicer tudi s 

končnim preverjanjem njihove pravilne uporabe; 

9. obžaluje, da številne države članice kljub nujni potrebi po zaščiti prijaviteljev 

nepravilnosti in preprečevanju korupcije in boju proti njej ter dejstvu, da je zaščita 

prijaviteljev nepravilnosti priporočena v členu 33 Konvencije Združenih narodov proti 

korupciji, še niso sprejele namenskih pravil za njihovo zaščito; 

10. opozarja, da so v Direktivi Komisije št. 2015/2392 določeni postopki za poročanje, 

zahteve za evidentiranje in zaščitni ukrepi za prijavitelje nepravilnosti; poudarja, kako 

pomembno je zagotoviti, da lahko prijavitelji nepravilnosti zaupno poročajo o kršitvah, 

ter da se tudi v digitalnem okolju pravilno ohrani njihova popolna anonimnost, vendar 

obžaluje, da je to eden redkih aktov sekundarne zakonodaje, ki vključuje določbe zanje; 

11. poziva Komisijo, naj vzpostavi pravni okvir EU za zaščito prijaviteljev nepravilnosti, da 

bi se njihova zaščita v državah članicah izboljšala; 

12. spodbuja Komisijo, naj preuči najboljšo prakso iz programov o prijaviteljih 

nepravilnosti, ki že veljajo v drugih državah po svetu; opozarja, da se po nekaterih 

obstoječih shemah nudijo za prijavitelje nepravilnosti finančne nagrade (na primer delež 

naložene kazni); meni, da je pri tem zaradi preprečevanja morebitnih zlorab potrebna 

previdnost, vendar bi lahko bile te nagrade pomemben dohodek za osebe, ki so zaradi 

prijave nepravilnosti izgubile službo; 

13. poziva države članice, naj ne kriminalizirajo dejanj prijaviteljev nepravilnosti pri 

razkrivanju informacij o nezakonitih dejavnostih ali nepravilnostih, ki škodujejo 

finančnim interesom EU; 

14. obžaluje odločitev Komisije, da iz poročila o korupciji v državah članicah umakne 

poglavje o institucijah EU, in zato Komisijo poziva, naj poglavje o tem pomembnem 

vidiku znova vstavi v poročilo; 

15. poziva vse institucije EU, naj v skladu s členom 22(c) novih Kadrovskih predpisov 

upoštevajo samoiniciativno poročilo Varuha človekovih pravic z dne 24. julija 2014, ki 

vse organe EU poziva, naj sprejmejo etične mehanizme opozarjanja in pravne okvire za 

prijave nepravilnosti, ki bodo neposredno temeljili na notranjih pravilih urada Varuha 

človekovih pravic; ponavlja, da je odločen to storiti; 

16. poziva Komisijo in države članice, naj oblikujejo in sprejmejo namenske politike in 

programe za ozaveščanje o družbenem pomenu, ki ga imajo prijavitelji nepravilnosti, da 

se zagotavlja spoštovanje načela integritete, odkrivajo kršitve temeljnih pravic in pravne 

države ter preprečuje zloraba moči v naših družbah; 

17. poziva k vzpostavitvi dostopnih, varnih in neposrednih kanalov za sporočanje 

informacij o morebitnih nepravilnostih v zvezi s finančnimi interesi EU, pri čemer bi se 

morala ohraniti zaupnost teh informacij in prijaviteljev nepravilnosti; 

18. meni, da bi morala Komisija čim prej pregledati svoj kodeks ravnanja komisarjev, 

povečati njegovo preglednost in ga uskladiti s pravili Pogodbe, da bi se preprečilo 

navzkrižje interesov, ki bi lahko poslabšalo javno mnenje o integriteti institucij EU. 
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