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SUGESTÕES 

A Comissão do Controlo Orçamental insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, competente 

quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 

aprovar: 

A. Considerando que os denunciantes frequentemente desempenham um papel importante e 

mesmo crucial para impedir, detetar e comunicar irregularidades, ilegalidades, fraude, 

corrupção e outros abusos ou violações do Estado de direito a nível europeu e nacional, 

tanto no setor público como no privado; 

B. Considerando que a coragem daqueles que – não obstante os riscos para as suas vidas 

pessoais e profissionais – prestam um serviço à sociedade ao comunicarem ou divulgarem 

informações em defesa do interesse público é tal que os governos devem proporcionar 

proteção e salvaguardas jurídicas adequadas, incluindo a compensação por danos 

financeiros e outros, por exemplo, quando os denunciantes perdem os seus empregos em 

consequência das denúncias ou da divulgação de atos; 

C. Considerando que a atividade dos denunciantes – com base nos princípios da 

transparência e da integridade – é essencial para a denúncia de irregularidades, pelo que a 

sua proteção deve ser garantida por lei e reforçada em toda a União, mas apenas se estes 

agirem de boa-fé com vista a proteger o interesse público, em conformidade com a 

jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem; 

D. Considerando que o Parlamento aprovou recentemente dois documentos: uma resolução1 

sobre o papel dos denunciantes na proteção dos interesses financeiros da UE e um 

relatório2 sobre a proteção dos interesses financeiros da União Europeia – Luta contra a 

fraude; 

E. Considerando que, desde 1 de julho de 2014, quase todas as instituições e agências 

europeias incluíram nos respetivos regulamentos internos, como é obrigatório, medidas 

para proteger os autores de denúncias, em conformidade com o disposto no artigo 22.º, 

alíneas b) e c), do Estatuto dos Funcionários; 

F. Considerando que um número crescente de investigações sobre fraudes económicas 

podem ser de natureza transfronteiriça, sendo que os denunciantes desempenham um 

papel fundamental na revelação dos motivos que estão por detrás de ilegalidades 

perpetradas a partir do estrangeiro e prejudiciais aos interesses económicos nacionais; 

G. Considerando que o artigo 33.º da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção – de 

que a União Europeia e os seus Estados-Membros são partes – estabelece claramente a 

necessidade de medidas jurídicas adequadas para proporcionar proteção contra qualquer 

forma de tratamento injustificada de qualquer pessoa que, de boa-fé e por motivos 

razoáveis, comunica às autoridades competentes quaisquer factos relacionados com 

infrações constatadas em conformidade com a referida Convenção; 

                                                 
1  Textos aprovados, P8_TA(2017)0022 
2  Textos aprovados, P8_TA(2017)0206 
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1. Considera que a falta de proteção adequada dos denunciantes prejudica a proteção dos 

interesses financeiros da UE; 

2. Insta a Comissão a tomar todas as medidas necessárias para implementar, sem mais 

demoras, a resolução sobre o papel dos denunciantes na proteção dos interesses 

financeiros da UE e, em especial, a apresentar uma proposta legislativa horizontal com 

vista ao estabelecimento de um nível mínimo de proteção dos denunciantes europeus em 

toda a União, bem como um programa europeu eficaz e abrangente de proteção de 

denunciantes; 

3. Constata que só alguns Estados-Membros adotaram sistemas suficientemente avançados 

de proteção dos denunciantes, apesar de ser fundamental garantir a sua proteção no âmbito 

da prevenção da corrupção e da luta contra a mesma e apesar de o artigo 33.º da 

Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção recomendar a proteção dos 

denunciantes; exorta os Estados-Membros que ainda não transpuseram os princípios de 

proteção dos denunciantes para o direito nacional a fazê-lo o mais rapidamente possível; 

4. Observa que – embora o tema central da resolução aprovada pelo Parlamento seja os 

denunciantes no contexto dos interesses financeiros da UE – muitas das medidas 

propostas também devem aplicar-se aos denunciantes em sentido mais lato, incluindo, mas 

não exclusivamente, a proteção ambiental, os direitos dos trabalhadores e a proteção dos 

consumidores; salienta o contributo dado pelos jornalistas de investigação e considera que 

estes devem obter um nível de proteção equivalente; 

5. Insta a Comissão, neste contexto, a interpretar a expressão «interesses financeiros» no seu 

sentido mais lato, por forma a abranger igualmente os casos que afetam indiretamente os 

interesses financeiros da UE; 

6. Exorta à introdução de disposições eficazes com vista à proteção dos que denunciam 

práticas ilegais existentes no seu local de trabalho – tais como assédio, chantagem, 

práticas ilegais de recrutamento e despedimento, discriminação salarial – e qualquer outra 

forma de infração; 

7 Insta a Comissão a incluir na sua proposta legislativa medidas destinadas a proteger os 

trabalhadores contra represálias por parte do respetivo empregador devido às suas 

denúncias de irregularidades – incluindo a preservação do seu anonimato, a 

confidencialidade das informações e a prestação de assistência jurídica, financeira e 

psicológica, sempre que necessário –, assegurando simultaneamente que o ónus da prova 

nos casos de vitimização ou represália recai sobre o empregador; 

8. Congratula-se com o facto de a Comissão ter criado finalmente um canal de comunicação 

ou divulgação de informações para denunciantes sobre concorrência e acordos de cartel 

mas salienta a necessidade de simplificar os procedimentos e insiste na necessidade de não 

haver um número excessivo de canais; 

9. Salienta, no entanto, que os denunciantes podem utilizar um canal não institucional, como 

os meios de comunicação social, e que tal não deverá impedir as instituições da UE de 

tratarem de forma pró-ativa e oficial as informações divulgadas que afetam os interesses 

da UE; os inquéritos devem ser sistemáticos quando forem divulgadas informações que 

afetam os interesses da UE, independentemente do canal; 
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10. Insta, portanto, a Comissão a dar seguimento à recomendação formulada na resolução, no 

sentido de criar um organismo da UE de recolha de informações, de aconselhamento e de 

consulta, que seja independente e que conte com gabinetes nos Estados-Membros que 

possam receber informações de irregularidades e que disponha de recursos orçamentais 

suficientes, das competências necessárias e de especialistas adequados, a fim de ajudar os 

denunciantes internos e externos a utilizarem os canais adequados para a divulgação das 

suas informações sobre eventuais irregularidades lesivas dos interesses financeiros da 

União, protegendo a sua confidencialidade e oferecendo o apoio e o aconselhamento 

necessários; assinala que, numa primeira fase, o seu trabalho deveria consistir 

principalmente na verificação fiável das informações recebidas; 

11. Remete, neste contexto, para o facto de a Provedora de Justiça Europeia ter declarado no 

Parlamento que está disposta a analisar a possibilidade de criar um órgão desse tipo no 

âmbito do seu Gabinete e insta a Comissão a ponderar a viabilidade de atribuir estas 

funções à Provedora de Justiça Europeia – que já dispõe de competências para investigar 

denúncias relativas a práticas abusivas no seio das instituições da UE; 

12. Recorda que a referida resolução do Parlamento também insta as instituições da UE, em 

cooperação com todas as autoridades nacionais competentes, a introduzirem e tomarem 

todas as medidas necessárias para proteger a confidencialidade das fontes de informação e 

solicita, por isso, a criação de um sítio web controlado onde seja possível apresentar as 

queixas de forma estritamente confidencial; 

13. Lamenta que nem todas as agências da UE tenham criado normas internas para proteger 

os denunciantes e insta essas agências a aplicarem as normas internas em conformidade 

com os artigos 22.º-A, 22.º-B e 22.º-C do Estatuto dos Funcionários; 

14. Considera que a adoção de legislação setorial – por exemplo, no domínio da proteção dos 

interesses financeiros da UE – não deve, de modo algum, substituir ou atrasar a adoção de 

disposições gerais com normas mínimas uniformes de proteção jurídica dos denunciantes; 

por isso, insta a Comissão a apresentar uma proposta legislativa horizontal sobre a 

proteção dos denunciantes sem mais demoras. 
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