
 

AD\1130954DA.docx  PE607.865v02-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

Europa-Parlamentet 
2014-2019  

 

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 
 

2016/2224(INI) 

11.9.2017 

UDTALELSE 

fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 

til Retsudvalget 

om legitime foranstaltninger til beskyttelse af whistleblowere, der handler i 

almenhedens interesse, når de afslører fortrolige oplysninger fra virksomheder 

og offentlige organer 

(2016/2224(INI)) 

Ordfører for udtalelse: Fabio Massimo Castaldo 

 



 

PE607.865v02-00 2/8 AD\1130954DA.docx 

DA 

PA_NonLeg 



 

AD\1130954DA.docx 3/8 PE607.865v02-00 

 DA 

FORSLAG 

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende 

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

A. der henviser til, at respekten for demokratiet, retsstaten og de grundlæggende rettigheder 

er en helt central grundlæggende værdi for EU, hvilket fremgår af artikel 2 i traktaten om 

Den Europæiske Union (TEU) og af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 

rettigheder, og til, at ytringsfriheden udtrykkeligt er beskyttet i chartrets artikel 11 og 41; 

B. der henviser til, at alle EU's institutioner siden den 1. januar 2014 har været forpligtet til at 

indføre interne regler til beskyttelse af whistleblowere, som er tjenestemænd i EU-

institutionerne, i henhold til artikel 22a, 22b og 22c i tjenestemandsvedtægten; 

C. der henviser til, at whistleblowere yder hele samfundet en grundlæggende tjeneste, spiller 

en meget vigtig og værdifuld rolle i beskyttelsen af demokratiet og almenhedens 

interesser, har ydet et grundlæggende bidrag i sager som LuxLeaks, 

SwissLeaks,WikiLeaks og afsløringen af Panama-papirerne og er en vigtig kilde til 

information i bekæmpelsen af kriminalitet, korruption og andre overtrædelser i den 

offentlige og den private sektor, hvilket Europa-Parlamentet og internationale 

organisationer som Europarådet, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling 

(OECD) og FN gentagne gange har anerkendt; der henviser til, at alle disse organisationer 

har givet udtryk for behovet for at beskytte whistleblowere; der henviser til, at en effektiv 

beskyttelse af whistleblowere også vil bidrage til at effektivisere det indre marked, styrke 

borgernes tillid til EU og på afgørende vis bidrage til en kultur baseret på offentlig 

ansvarlighed og integritet i offentlige og private institutioner; 

D. der henviser til, at whistleblowere meget ofte oplever negative konsekvenser og 

gengældelse som følge af deres afsløringer, bliver ofre for social udstødelse og 

stigmatisering sammen med deres familier og hyppigt mister deres job; der henviser til, at 

mere end en tredjedel af organisationer, som har en rapporteringsmekanisme, ifølge 

OECD ikke har eller har kendskab til, om der findes en skriftlig politik til beskyttelse af 

personer, som foretager indberetninger, mod repressalier; der henviser til, at arbejdstagere 

i mange jurisdiktioner, navnlig i den private sektor, er omfattet af 

fortrolighedsforpligtelser med hensyn til bestemte oplysninger, hvilket kan have den 

konsekvens, at whistleblowere kan blive pålagt disciplinære sanktioner for videregivelse 

af oplysninger uden for deres organisation; 

E. der henviser til, at den nuværende EU-beskyttelse af whistleblowere i vid udstrækning er 

utilstrækkelig, sektoropdelt og uensartet blandt medlemsstaterne og i nogle tilfælde er 

fuldstændig fraværende, og at dette bl.a. har negative konsekvenser for EU's politik og 

finansielle interesser; der henviser til, at EU's lovgivning, som fastsætter særlige regler om 

national sikkerhed og bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet, allerede 

indeholder bestemmelser om beskyttelse af whistleblowere mod repressalier, men endnu 

ikke rummer en horisontal lovgivning for alle offentlige og private organer, hvilket 

betyder, at den ofte viser sig at være ineffektiv, og at resultatet er forskelsbehandling og 

fremkomsten af smuthuller; der henviser til, at de fleste EU-medlemsstater har ratificeret 

FN's konvention mod korruption, som gør det obligatorisk at sørge for en passende og 

effektiv beskyttelse af whistleblowere; 
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F. der henviser til, at beskyttelsen af whistleblowere bør garanteres ved lov og styrkes i hele 

Den Europæiske Union, forudsat at formålet med deres handlinger er at beskytte 

almenhedens interesse ved at handle i god tro, i overensstemmelse med Den Europæiske 

Menneskerettighedsdomstols retspraksis; 

G. der henviser til, at Den Europæiske Ombudsmand har en klar kompetence til at undersøge 

klager fra EU-borgere over fejl eller forsømmelser i EU-institutionerne, men ikke i sig 

selv spiller nogen rolle i forbindelse med beskyttelsen af whistleblowere; 

1. bemærker, at kun få medlemsstater har indført tilstrækkeligt avancerede ordninger til 

beskyttelse af whistleblowere; opfordrer de medlemsstater, som endnu ikke har 

inkorporeret principper om beskyttelse af whistleblowere i deres nationale lovgivning, til 

at gøre dette hurtigst muligt; 

2. understreger, at både whistleblowere og de berørte private eller offentlige organer eller 

institutioner bør sikre den lovbeskyttelse af rettigheder, der er fastsat i Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende rettigheder og i nationale lovbestemmelser; 

3. mener, at det på grund af whistlebloweres centrale rolle, når de handler i almenhedens 

interesse, er bydende nødvendigt, at de, der videregiver oplysninger (uanset om de er 

fortrolige eller ej) om formodede uregelmæssigheder, ulovligheder eller trusler mod 

almenhedens interesse, ydes behørig beskyttelse af deres fysiske og moralske integritet, 

levebrød og karriere og sikres mod repressalier, herunder administrative, civilretlige og 

strafferetlige procedurer, og gives adgang til den fornødne retshjælp og psykologiske 

støtte; understreger, at når en whistleblower er ansat i den pågældende organisation eller 

risikerer at lide skade som følge af den anklagede parts handlinger, bør disse 

beskyttelsesforanstaltninger være strengere, da whistleblowere kan befinde sig i en sårbar 

og vanskelig position, hvilket kan nødvendiggøre supplerende finansielle og retlige 

instrumenter; mener, at der bør gælde omvendt bevisbyrde, således at det er 

arbejdsgiveren, der skal bevise, at eventuelle ændringer eller repressalier ikke er relateret 

til afsløringen af beskyttede oplysninger; 

4. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at yde whistleblowere det højest mulige 

niveau af fortrolighed, herunder i det digitale miljø, og give dem adgang til en 

standardprocedure og til samtidig at sikre deres ret til at indberette direkte gennem 

eksterne kanaler i tilfælde af alvorlige forseelser eller i tilfælde, hvor de interne kanaler er 

ineffektive eller virker mod hensigten; 

5. opfordrer Kommissionen til at undersøge bedste praksis for beskyttelse af whistleblowere 

på globalt plan og på grundlag heraf anlægge en holistisk tilgang til en hurtig vedtagelse, i 

overensstemmelse med nærhedsprincippet, af en fælles lovramme, der sikrer et højt 

beskyttelsesniveau på horisontalt grundlag i både den offentlige og den private sektor, og 

som samtidig sikrer, at medlemsstaterne frit kan lovgive om mere omfattende beskyttelse; 

gentager sin opfordring til, at der forelægges horisontale forslag inden udgangen af 2017; 

opfordrer Kommissionen til at overveje den model for beskyttelse af whistleblowere, som 

indebærer, at offentlige myndigheder ikke har lov til at forsøge at finde frem til 

whistlebloweres identitet; 

6. minder om, at traktaterne rummer flere retsgrundlag, som bør undersøges for at gøre det 

muligt for Unionen at handle på dette område, f.eks. artikel 114 i TEUF om tilnærmelse af 
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national lovgivning vedrørende det indre marked og artikel 153, stk. 2, litra b), om 

beskyttelse af arbejdsvilkårene, med henblik på vedtagelse af et omfattende og horisontalt 

direktiv om harmoniserede mindstekrav til beskyttelse af whistleblowere; 

7. understreger, at der i det fælles regelsæt bør indgå en bred og klar juridisk definition af 

"whistleblower", der bør dække en bred vifte af arbejdsrelationer og videregivelse af 

oplysninger om handlinger, der er ulovlige, forsømmelige eller undergraver almenhedens 

interesse, og at det også bør omfatte redskaber til beskyttelse mod uberettiget 

retsforfølgning og repressalier og incitamenter til at tilskynde whistleblowere til at bidrage 

til at afsløre forseelser; understreger, at denne beskyttelse ikke bør ydes personer, der 

handler imod almenhedens interesse, f.eks. ved at videregive oplysninger udelukkende for 

egen vindings skyld eller som led i spionage, operationer under falsk flag, hybrid 

krigsførelse, undergravende virksomhed eller organiseret kriminalitet i enhver form; 

bemærker imidlertid, at denne beskyttelse også bør sikres personer, der anklages for 

sådanne påståede uregelmæssigheder, såvel i den private som den offentlige sektor, 

herunder f.eks. beskyttelse af proceduremæssige rettigheder mod injurier og bagvaskelse; 

fremhæver, at whistlebloweres indberetninger bør undersøges hurtigt og grundigt, og at 

både whistlebloweren såvel som alle andre personer, der er involveret i en afsløring, bør 

have mulighed for at fremlægge yderligere argumenter og beviser under hele 

undersøgelsen; 

8. minder om, at den eksisterende EU-lovgivning i mellemtiden bør anvendes både af EU's 

institutioner og medlemsstaterne og fortolkes således, at den yder whistleblowere, der 

handler i almenhedens interesse, den bedst mulige beskyttelse; fremhæver, at beskyttelse 

af whistleblowere allerede er blevet anerkendt som en vigtig mekanisme til at sikre en 

effektiv anvendelse af EU-lovgivningen; opfordrer derfor medlemsstaterne til at afholde 

sig fra at kriminalisere whistlebloweres handlinger, når de afslører oplysninger, der er i 

almenhedens interesse; 

9. opfordrer alle EU's institutioner og organer til at foregå med et godt eksempel og sørge for 

en omfattende og effektiv opfølgning på Den Europæiske Ombudsmands særberetning af 

24. juli 2014, hvilket vil være i tråd med artikel 22 i tjenestemandsvedtægten, ifølge 

hvilken der skal indføres interne foranstaltninger til beskyttelse af whistleblowere, der 

handler i almenhedens interesse; 

10. opfordrer medlemsstaterne til at etablere gennemsigtige og klare kanaler for videregivelse 

af oplysninger med klare og sikre rapporteringsprotokoller, som sikrer fortrolighed, til at 

oprette uafhængige nationale myndigheder til at beskytte whistleblowere, der handler i 

almenhedens interesse, og til at overveje at tildele disse myndigheder øremærkede midler; 

mener, at oprettelsen af et uafhængigt organ vil kunne hjælpe medlemsstaterne med at 

samordne deres indsats og vil kunne være særligt nyttigt i håndteringen af 

grænseoverskridende sager; 

11. opfordrer medlemsstaterne og EU-institutionerne til at fremme en kultur, der anerkender 

den vigtige rolle, whistleblowere spiller i samfundet, bl.a. ved hjælp af 

oplysningskampagner; opfordrer navnlig Kommissionen til at udarbejde en omfattende 

handlingsplan med henblik herpå; anser det for nødvendigt i den offentlige sektor og på 

arbejdspladserne at fremme en etisk kultur for at kaste lys over betydningen af, at der 

skabes opmærksomhed blandt arbejdstagerne om de eksisterende retlige rammer om 
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whistleblowing, i samarbejde med fagforeningerne; 

12. opfordrer Kommissionen til at holde en offentlig høring med henblik på at indhente 

interessenters syn på rapporteringsmekanismer og undersøge eventuelle proceduremæssige 

mangler på nationalt plan; mener, at resultaterne af den offentlige høring vil være et 

værdifuldt input for Kommissionen i forbindelse med et eventuelt forslag om beskyttelse af 

whistleblowere i fremtiden.   
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