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SUGGESTIES 

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de ten principale bevoegde Commissie juridische 

zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat klokkenluiders vaak een belangrijke en zelfs doorslaggevende rol spelen 

als het gaat om het voorkomen, opsporen en aan het licht brengen van onregelmatigheden, 

illegale praktijken, fraude, corruptie en andere wanpraktijken of schendingen van de 

rechtsstaat op Europees en nationaal niveau, zowel in de publieke als de particuliere 

sector; 

B. overwegende dat de moed van personen die, ondanks het feit dat daar voor hen 

persoonlijke en beroepsmatige risico's aan verbonden zijn, de samenleving een dienst 

bewijzen door informatie te onthullen waarmee het openbaar belang gediend is dermate 

groot is dat regeringen moeten zorgen voor passende juridische waarborgen en 

bescherming, waaronder schadeloosstelling voor financiële of andere schade, bijvoorbeeld 

als deze personen hun baan verliezen doordat zij bepaalde misstanden hebben gemeld of 

onthuld; 

C. overwegende dat de inspanningen van klokkenluiders, waarbij de beginselen van 

transparantie en integriteit een rol spelen, onontbeerlijk zijn voor het aan het licht brengen 

van onregelmatigheden, en dat de bescherming van klokkenluiders dus bij wet moet 

worden gewaarborgd en in de hele Europese Unie beter moet worden geregeld, op 

voorwaarde dat hun activiteiten de bescherming van het algemeen belang tot doel hebben 

en zijzelf te goeder trouw handelen, overeenkomstig de jurisprudentie van het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens; 

D. overwegende dat het Parlement onlangs twee documenten heeft aangenomen, te weten een 

resolutie over de rol van klokkenluiders bij de bescherming van de financiële belangen 

van de EU1 en een verslag over de bescherming van de financiële belangen van de EU - 

Fraudebestrijding2; 

E. overwegende dat nagenoeg alle Europese instellingen en agentschappen aan de op hen 

rustende verplichting hebben voldaan en in hun reglement van orde maatregelen hebben 

opgenomen ter bescherming van klokkenluiders, in overeenstemming met de artikelen 22 

ter en 22 quater van het Statuut van de ambtenaren; 

F. overwegende dat steeds meer onderzoeken naar economische fraude van 

grensoverschrijdende aard zijn en dat klokkenluiders een sleutelrol spelen bij het 

onthullen van de illegale activiteiten die vanuit het buitenland verricht worden en die de 

nationale economische belangen schaden; 

G. overwegende dat in artikel 33 van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie, 

waarbij de Europese Unie en haar lidstaten partij zijn, duidelijk is neergelegd dat passende 

maatregelen genomen moeten worden om elke persoon die te goeder trouw en op redelijke 

gronden feiten ter kennis brengt van de bevoegde autoriteiten inzake overeenkomstig dat 

verdrag strafbaar gestelde feiten, te beschermen tegen elke ongerechtvaardigde 

                                                 
1  Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0022. 
2  Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0206. 
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behandeling; 

1. is van mening dat het feit dat de bescherming van klokkenluiders niet afdoende geregeld 

is, een negatief effect heeft op de bescherming van de financiële belangen van de EU; 

2. verzoekt de Commissie alle noodzakelijke maatregelen te nemen om zonder verder uitstel 

uitvoering te geven aan de resolutie over de rol van klokkenluiders bij de bescherming van 

de financiële belangen van de EU en, meer specifiek, met een horizontaal 

wetgevingsvoorstel te komen met als doel voor Europese klokkenluiders in de hele Unie 

een minimaal niveau van bescherming te waarborgen en een doeltreffend en omvattend 

Europees programma ter bescherming van klokkenluiders in het leven te roepen; 

3. merkt op dat slechts enkele lidstaten voldoende geavanceerde beschermingsstelsels voor 

klokkenluiders hebben ingevoerd, terwijl de bescherming van klokkenluiders 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; verzoekt de lidstaten die de beginselen ter bescherming van 

klokkenluiders nog niet in hun nationale wetgeving hebben opgenomen, dit zo snel 

mogelijk te doen; 

4. merkt op dat in de resolutie die door het Parlement is aangenomen de focus ligt op 

klokkenluiders in de context van de financiële belangen van de EU, maar dat veel van de 

voorgestelde maatregelen ook zouden moeten gelden voor klokkenluiders in bredere zin, 

bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) op het gebied van milieubescherming, 

werknemersrechten en consumentenbescherming; wijst op de rol van 

onderzoeksjournalisten en is van oordeel dat zij een zelfde niveau van bescherming 

moeten genieten; 

5. verzoekt de Commissie in dit verband om aan de term "financiële belangen" een zo breed 

mogelijke uitleg te geven, in die zin dat deze term ook situaties omvat die indirect raken 

aan de financiële belangen van de EU; 

6. pleit voor de invoering van passende regelingen ter bescherming van personen die 

wanpraktijken op het werk aan het licht brengen, zoals intimidatie, chantage, illegale 

praktijken bij aanwerving en ontslag, loondiscriminatie en andere schendingen van 

regelgeving; 

7 dringt er bij de Commissie op aan in haar wetgevingsvoorstel maatregelen op te nemen 

om werknemers die als klokkenluider zijn opgetreden te beschermen tegen 

represaillemaatregelen van de werkgever, zoals maatregelen om de anonimiteit van de 

klokkenluider en de vertrouwelijkheid van informatie te waarborgen, ervoor te zorgen dat 

er juridische, financiële en psychologische hulp wordt geboden waar dat nodig is en 

ervoor te zorgen dat de bewijslast bij zaken over victimisatie of represailles bij de 

werkgever ligt; 

8. is verheugd dat de Commissie eindelijk een meldpunt voor klokkenluiders in het leven 

heeft geroepen voor personen die informatie over mededinging en kartelovereenkomsten 

willen doorgeven, maar is van oordeel dat de procedures vereenvoudigd moeten worden 

en vindt het belangrijk dat er niet te veel klokkenluidersloketten komen; 
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9. wijst erop dat klokkenluiders ook gebruik kunnen maken van niet-institutionele kanalen, 

zoals de media, en dat dat de EU-instellingen er niet van mag weerhouden om onthulde 

gegevens die de belangen van de EU raken op proactieve wijze en ambtshalve te 

verwerken;  benadrukt dat informatie die de belangen van de EU raakt systematisch moet 

worden onderzocht, ongeacht het kanaal dat gebruikt is om de informatie naar buiten te 

brengen; 

10. dringt er daarom bij de Commissie op aan gevolg te geven aan de aanbeveling in de 

resolutie om een onafhankelijk EU-orgaan in het leven te roepen voor 

informatieverzameling, advisering en doorverwijzing, met kantoren in de lidstaten waar 

onregelmatigheden kunnen worden gemeld, dat over voldoende financiële middelen, 

passende bevoegdheden en deskundigen op dit gebied beschikt, om interne en externe 

klokkenluiders te helpen gebruik te maken van de juiste kanalen om hun informatie over 

mogelijke onregelmatigheden met betrekking tot de financiële belangen van de Unie 

openbaar te maken, en tegelijkertijd de vertrouwelijkheid te waarborgen en de nodige 

ondersteuning en advies te bieden; vindt dat dit orgaan zich in de eerste fase moet richten 

op een degelijke controle van de ontvangen informatie; 

11. wijst er in dit kader op dat de Europese Ombudsman in het Parlement heeft verklaard dat 

zij bereid is om te onderzoeken of het mogelijk is om binnen het bureau van de 

ombudsman een dergelijk orgaan te verwezenlijken, en verzoekt de Commissie om te 

onderzoeken of het haalbaar is om de Europese Ombudsman, die reeds de bevoegdheid 

heeft om klachten inzake wanbestuur binnen de EU-instellingen te onderzoeken, met deze 

taken te belasten; 

12. herinnert eraan dat het Parlement in eerdergenoemde resolutie de EU-instellingen tevens 

verzoekt om in samenwerking met alle bevoegde nationale autoriteiten alle maatregelen te 

treffen en in te voeren die noodzakelijk zijn om de vertrouwelijkheid van 

informatiebronnen te beschermen en tevens pleit voor de lancering van een gecontroleerde 

website waar klachten kunnen worden ingediend en volledig vertrouwelijk worden 

behandeld; 

13. betreurt dat niet alle EU-agentschappen interne regels ter bescherming van klokkenluiders 

hebben ingevoerd en verzoekt deze agentschappen interne voorschriften vast te stellen 

overeenkomstig de artikelen 22 bis, 22 ter en 22 quater van het Statuut van de 

ambtenaren; 

14. vindt dat sectorspecifieke wetgeving, bijvoorbeeld met betrekking tot de bescherming van 

de financiële belangen van de EU, niet in de plaats mag komen van algemene wetgeving 

met uniforme minimumnormen inzake de bescherming van klokkenluiders, en de 

vaststelling van dergelijke wetgeving evenmin mag vertragen; verzoekt de Commissie 

daarom om zonder verder uitstel een horizontaal wetgevingsvoorstel in te dienen inzake 

de bescherming van klokkenluiders. 
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