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POBUDE 

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, 

da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

A. ker je vloga žvižgačev v javnem in zasebnemu sektorju pomagati pri razkrivanju, 

odvračanju od in preprečevanju nezakonitega ravnanja, kot so nepravilnosti pri 

upravljanju, goljufije in korupcija, s čimer prispevajo k spodbujanju človekovih pravic 

in utrjevanju načela pravne države ter spodbujanju preglednosti in demokratične 

odgovornosti, ter tudi pravic delavcev; ker so žvižgači pogosto vezani z delovnim 

razmerjem in odvisni od plače kot sredstva lastnega preživljanja; 

B. ker so pomembnost zaščite žvižgačev priznali vsi večji mednarodni instrumenti, ki 

zadevajo korupcijo, in ker so žvižgaške standarde določili v Konvenciji OZN proti 

korupciji (UNCAC), priporočilu Sveta Evrope št. CM/Rec(2014)7 in priporočilu OECD 

o boju proti podkupovanju iz leta 2009; 

C. ker nedavno množično razkritje korupcije, kot sta zadevi v zvezi s panamskimi 

dokumenti in Swiss Leaks, ali izogibanje pravilom delovnega prava in njihovo kršenje, 

ki v nekaterih primerih vodi v prekarno zaposlitev, potrjujejo pomen vloge žvižgačev 

pri zaščiti javnega interesa; ker žvižgači v Evropi trenutno še niso dovolj zaščiteni ali 

priznani; 

D. ker je pogosto izražena resna zaskrbljenost, da se lahko žvižgači, ki ravnajo v javnem 

interesu, na delovnem mestu soočajo s sovražnostjo, nadlegovanjem, ustrahovanjem in 

izključitvijo, ovirami za prihodnje zaposlovanje, izgubo sredstev za preživljanje, 

pogosto pa tudi z resnimi grožnjami njihovim družinskim članom in sodelavcem; ker 

uma lahko strah pred povračilnimi ukrepi odvračilen učinek na žvižgače, s tem pa je 

ogrožen javni interes; 

E. ker je treba na delovnem mestu vzpostaviti delovno okolje, v katerem bodo ljudje čutili 

zaupanje, da lahko izrazijo pomisleke glede morebitnih pomanjkljivosti, nepravilnosti, 

slabega upravljanja ali nezakonitosti; ker je izjemno pomembno spodbujati kulturo, ki 

ljudem omogoča, da na vprašanja opozarjajo brez strahu pred povračilnimi ukrepi, ki bi 

lahko vplivali na njihovo sedanje ali prihodnje zaposlitveno stanje; 

F. ker naj bi bil cilj žvižgačev, da poročajo o dejanjih, ki pomenijo nevarnost za javni 

interes ali kršitev zakona, oziroma vseh drugih nezakonitih ravnanjih in nepravilnostih; 

G. ker nekatere države članice že imajo zakone za zaščito žvižgačev, druge pa ne, zaradi 

česar je zaščita žvižgačev v EU omejena oziroma neenaka; ker je to zlasti pomembno 

tam, kjer imajo posledice čezmejno ali vseevropsko razsežnost; ker to povzroča pravno 

negotovost; 

H. ker je glede na to, da obstoj nacionalnega pravnega okvira za zaščito žvižgačev ne 

zagotavlja vedno pravilnega izvajanja in učinkovitosti njihove zaščite, bistvenega 

pomena, da države članice zagotovijo skladnost z veljavno nacionalno zakonodajo za 

zaščito žvižgačev; 
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I. ker je korupcija resna težava, s katero se danes sooča Evropska unija, saj lahko privede 

do neuspeha vlad, da zaščitijo prebivalstvo, delavce, pravno državo in gospodarstvo, do 

poslabšanja javnih ustanov in služb, gospodarske rasti in konkurenčnosti na različnih 

področjih in povzroči izgubo zaupanja v preglednost in demokratično odgovornost 

javnih in zasebnih ustanov in industrije; ker naj bi korupcija gospodarstvo EU letno 

stala 120 milijard EUR oziroma 1 % BDP EU; 

J. ker imajo lahko gospodarske informacije čezmejno razsežnost in ker imajo žvižgači 

izredno pomembno vlogo pri odkrivanju nezakonitega delovanja v tretjih državah, ki 

ogroža nacionalne gospodarske interese; 

K. ker so žvižgači ključnega pomena za zgodnje ugotavljanje napak, izzivov in težav v 

organizaciji; ker spoštovanje te prakse omogoča organizacijsko kulturo učenja iz napak; 

ker je v nekaterih organizacijah in državah članicah to privedlo do podpore za poročanje 

o napakah in s tem do organizacijskih sprememb; 

1. poziva k ukrepom za spremembo javnega mnenja o žvižgačih, zlasti pri politikih, 

delodajalcih in v medijih, s poudarjanjem njihove pozitivne vloge kot mehanizma za 

zgodnje opozarjanje na zlorabe ali pojav korupcije in za njihovo odkrivanje in 

preprečevanje ter mehanizma odgovornosti, ki omogoča javni nadzor nad delovanjem 

države in podjetij; 

2. pozdravlja priporočila Sveta Evrope o področju uporabe evropskega okvira za zaščito 

žvižgačev, ki bi moral zajeti vse posameznike v javnem ali zasebnem sektorju, ne glede 

na naravo njihovega delovnega razmerja in ali so plačani ali ne; 

3. poziva Komisijo, naj se po oceni pravne podlage posvetuje s socialnimi partnerji in v 

skladu z načelom subsidiarnosti pripravi osnutek zakonodajnega predloga o žvižgačih; 

poziva k učinkovitim ukrepom za zaščito žvižgačev, ki ugotovijo primere nezakonitega 

ravnanja na delovnem mestu in o teh poročajo v javnem interesu v dobri veri, pred 

nepravično obravnavo, povezano z delom, povračilnimi ukrepi ter pred kazensko in 

civilno odgovornostjo; poudarja, kako pomembno je zagotoviti anonimnost žvižgačev 

in zaupnost v postopku; 

4. opozarja na nevarnost, da se žvižgače, ki so ukrepali v javnem interesu, izključi iz 

poklicnega napredovanja, da izgubijo zaposlitev ali so žrtev povračilnih ukrepov 

sodelavcev in menedžmenta na delovnem mestu ter na odvračilni učinek, grožnje in 

dolgoročne uničujoče psihološke posledice, ki jih ima lahko to na tiste, ki naletijo na 

nezakonito ravnanje; poudarja, da žvižgači ukrepajo ob visokem osebnem in poklicnem 

tveganju in običajno osebno in poklicno plačajo za to; zato poudarja, da bi se morala 

opredelitev žvižgača uporabljati za čim več različnih vrst delavcev, vključno s 

sedanjimi in nekdanjimi zaposlenimi ter pripravniki, vajenci in drugimi; 

5. opozarja na pomembnost oblikovanja instrumentov za kaznovanje in prepoved vsakršne 

oblike povračilnih ukrepov, kot so nadlegovanje ali druga kaznovalna ali 

diskriminatorna obravnava, vključno z ukrepi proti sodelavcem in družinskim članom 

zaradi razkritja podatkov; 

6. poudarja, da morajo imeti žvižgači in njihovi družinski člani, katerih življenje ali 

varnost sta ogroženi, pravico do učinkovite in ustrezne zaščite, po potrebi tudi po sodni 
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poti; 

7. poudarja, da so žvižgači pomemben vir informacij za raziskovalne novinarje, in poziva 

države članice, naj zagotovijo, da sta v primerih, ko se obtožbe izkažejo za resnične, 

pravica novinarjev, da ne razkrijejo identitete vira, in identiteta žvižgača, ki ukrepa v 

dobri veri, učinkovito in pravno zaščiteni; poudarja, da bi bilo treba novinarje v 

primeru, da so sami vir informacij, zaščititi in da se morajo organi v obeh primerih 

vzdržati uporabe nadzora; 

8. meni, da bi moralo biti dokazno breme na strani delodajalca, ki mora jasno dokazati, da 

ukrepi, ki so bili sprejeti proti zaposlenemu, nikakor niso povezani z razkritjem 

informacij; 

9. poziva delodajalce, predstavnike delavcev in organe, naj vzpostavijo učinkovite kanale 

za poročanje o in razkrivanje nepravilnosti, hitro ukrepajo na podlagi prejetih in 

temeljito preverjenih informacij in nemudoma obvestijo vse potrebne in ustrezne strani, 

agencije in institucije o kakršni koli nezakonitosti ali nepravilnosti; 

10. opozarja, da je treba v vsej Uniji zagotoviti potrebno pravno varnost in zaščito za tiste, 

ki prijavijo preverjene nepravilnosti v javnem in zasebnem sektorju; 

11. opozarja, da bo moral prihodnji normativni okvir upoštevati pravila, pravice in 

dolžnosti, ki urejajo zaposlovanje in vplivajo nanj; nadalje poudarja, da bi bilo treba to 

storiti v sodelovanju s socialnimi partnerji in v skladu s kolektivnimi pogodbami; 

12. opozarja, da bi morale po temeljitem preverjanju v primeru namerno neresničnih obtožb 

osebe, ki so jih podale v slabi veri, odgovarjati za svoje dejanje; 

13. odločno poziva oblasti, naj sprejmejo ukrepe za opredelitev obveznosti prizadevanja na 

področju sprejemanja in obravnavanja opozoril, tako na ravni delodajalcev kot 

pristojnih organov. 
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