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Έκθεση A8-0295/2017 

Virginie Rozière 

Θεμιτά μέτρα για την προστασία των καταγγελτών που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον 

2016/2224(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος (άρθρο 170 παράγραφος 4, του Κανονισμού) για την 

αντικατάσταση της μη νομοθετικής πρότασης ψηφίσματος A8-0295/2017 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα θεμιτά μέτρα για την προστασία 

των καταγγελτών που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και συγκεκριμένα το άρθρο 2, 

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

και συγκεκριμένα το άρθρο 11, 

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), και 

ιδίως το άρθρο 10, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 για την προστασία της τεχνογνωσίας και των 

επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται (εμπορικών απορρήτων) κατά 

της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψής τους, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών 

πετρελαίου και φυσικού αερίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός 

για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 

2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής, 
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– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τις φορολογικές 

αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή 

αποτελέσματος1,  

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με τις φορολογικές 

αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος 

(TAXE 2)2, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το οργανωμένο 

έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: 

συστάσεις για δράσεις και πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν3, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1729(2010) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 

Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την προστασία των καταγγελτών, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2060(2015) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 

Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη βελτίωση της προστασίας των καταγγελτών, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, που περιέχει συστάσεις 

προς την Επιτροπή σχετικά με την επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης 

στις πολιτικές όσον αφορά τη φορολογία των εταιρειών στην Ένωση4, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2011, σχετικά με την 

καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2011)0308), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Ιουλίου 2016, σχετικά με 

συμπληρωματικά μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της 

φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής (COM(2016)0451), 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της G20 για την καταπολέμηση της διαφθοράς, και 

συγκεκριμένα τον οδηγό της σχετικά με μια νομοθεσία για την προστασία των 

καταγγελτών, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΟΣΑ του Μαρτίου 2016, με τίτλο «Ανάληψη 

δέσμευσης για την αποτελεσματική προστασία των καταγγελτών»,  

– έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας με την οποία περατώνεται 

η αυτεπάγγελτη έρευνά της OI/1/2014/PMC σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση CM/Rec(2014)7 της 30ής Απριλίου 2014 της Επιτροπής 

Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την προστασία των καταγγελτών, 

καθώς και τον συναφή σύντομο οδηγό για την εφαρμογή εθνικού πλαισίου τον 

Ιανουάριο του 2015, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2171 (2017) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 

                                                 
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0408. 
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0310. 
3 ΕΕ C 208 της 10.6.2016, σ. 89. 
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0457. 



 

AM\1137613EL.docx  PE611.502v00-01 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

Συμβουλίου της Ευρώπης της 27ης Ιουνίου 2017 με το οποίο ζητείται από τα εθνικά 

κοινοβούλια να αναγνωρίσουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας, 

– έχοντας υπόψη την αρχή αριθ. 4 της σύστασης του ΟΟΣΑ για τη βελτίωση της 

δεοντολογίας στις δημόσιες υπηρεσίες, 

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών 

δημόσιων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τον ρόλο των 

καταγγελτών (whistle-blowers) στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της 

ΕΕ1, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις 

της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, της Επιτροπής Ελέγχου του 

Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της 

Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της 

Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Συνταγματικών 

Υποθέσεων (A8-0000/2017), 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στην ενίσχυση της διεθνούς 

συνεργασίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, με πλήρη σεβασμό των αρχών του 

διεθνούς δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, καθώς και 

της εθνικής κυριαρχίας κάθε χώρας· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια και η συμμετοχή των πολιτών είναι μέρος των 

εξελίξεων και των προκλήσεων στις οποίες οι δημοκρατίες του 21ου αιώνα καλούνται 

να ανταποκριθούν· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και την 

κρίση χρέους, σημειώθηκε ένα κύμα πάταξης της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής 

σε διεθνές επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια στον 

τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών προκειμένου να αποθαρρύνονται οι αθέμιτες 

πρακτικές, ορισμένα δε κράτη μέλη διαθέτουν ήδη εμπειρίες σε συνάρτηση με 

κεντρικές υπηρεσίες για την αναφορά πραγματικών ή πιθανών παραβιάσεων των 

κανόνων προληπτικής εποπτείας στον χρηματοπιστωτικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι τα Ηνωμένα Έθνη ενέκριναν τη Σύμβαση κατά της Διαφθοράς το 2003· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει συγκροτήσει δύο ειδικές επιτροπές και μία 

εξεταστική επιτροπή σε συνέχεια αυτών των αποκαλύψεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Κοινοβούλιο έχει ήδη ζητήσει την προστασία των καταγγελτών σε σειρά ψηφισμάτων· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ήδη συμφωνηθείσες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της 

διεθνούς ανταλλαγής πληροφοριών σε φορολογικά ζητήματα ήταν πολύ χρήσιμες και 

ότι οι διάφορες διαρροές σε σχέση με τη φορολογία αποκάλυψαν πληθώρα 

πληροφοριών μεγάλης σημασίας, σχετικά με αθέμιτες πρακτικές οι οποίες διαφορετικά 

                                                 
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0022. 
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δεν θα είχαν αποκαλυφθεί· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταγγέλτες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όταν ενεργούν 

προς το κοινό συμφέρον, προκειμένου να αποκαλύψουν στο κοινό τα πραγματικά 

περιστατικά που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια και το γενικό συμφέρον· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με τη δράση τους, οι καταγγέλτες μπορούν να βοηθούν τα 

κράτη μέλη και τα εθνικά και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα προλαμβάνουν και να 

αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων: 

 - κάθε παραβίαση του νόμου, 

 - κάθε παραβίαση της αρχής της ακεραιότητας, είτε πρόκειται για τη χρηματοπιστωτική 

ακεραιότητα, είτε για  την οικονομική ακεραιότητα, καθώς και κάθε κατάχρηση 

εξουσίας, 

 - κάθε απειλή ή παραβίαση του δικαιώματος στην υγεία και τη δημόσια ασφάλεια,  

 - κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, του περιβαλλοντικού δικαίου και 

του κράτους δικαίου, και 

 - κάθε μορφή διαφθοράς· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά εξακολουθεί να αποτελεί σήμερα σοβαρό 

πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε πρόκειται για τον δημόσιο είτε για τον 

ιδιωτικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά μπορεί να οδηγήσει στην αδυναμία 

των κυβερνήσεων να προστατεύσουν τον πληθυσμό, τους εργαζομένους, και να 

διασφαλίσουν το κράτος δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η αδυναμία μπορεί να 

οδηγήσει σε επιδείνωση της εμπιστοσύνης έναντι των θεσμικών οργάνων, των 

δημόσιων υπηρεσιών, της οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και της ανταγωνιστικότητας· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα παραδείγματα έδειξαν τον ρόλο που μπορούν να 

διαδραματίσουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και 

οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη διαφθορά και ότι κάθε αποκάλυψη πρέπει να διέπεται από 

τις αρχές της εμπιστευτικότητας· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η προστασία των καταγγελτών δεν 

φαίνεται να διασφαλίζεται επαρκώς, ενώ σε άλλα κράτη μέλη έχουν θεσπιστεί 

εξελιγμένα προγράμματα για την προστασία τους· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι, 

στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις, τα προγράμματα μπορούν επίσης να αποδειχθούν 

επίσης ανεπαρκή λόγω της έλλειψης συνοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι απόρροια αυτού 

είναι μια ανασφάλεια δικαίου στην Ευρώπη, ιδίως σε διασυνοριακές καταστάσεις· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, το 2015 το 86 % των εταιρειών 

διέθετε διαδικασίες για την αναφορά εικαζόμενων περιπτώσεων διάπραξης σοβαρών 

ενδοεταιρικών παρατυπιών, ωστόσο περισσότερο από το ένα τρίτο από αυτές δεν είχαν 

μια γραπτή πολιτική για την προστασία των καταγγελτών από αντίποινα ή αγνοούσαν 

εάν υφίστατο μια τέτοια πολιτική· 
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Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη παρατηρείται μια γενική έλλειψη 

βούλησης για την έκδοση και εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των 

δικαιωμάτων των καταγγελτών, μολονότι προβλέπεται υποχρέωση για τον εντοπισμό 

και την τιμωρία της διαφθοράς, της απάτης και άλλων παραβάσεων· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η προστασία των καταγγελτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να 

περιορίζεται μόνο στις ευρωπαϊκές υποθέσεις, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζεται επίσης 

και στις διεθνείς υποθέσεις· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι οι υφιστάμενοι δίαυλοι για την 

υποβολή επίσημης καταγγελίας εις βάρος πολυεθνικών επιχειρήσεων σπάνια οδηγούν 

σε συγκεκριμένες κυρώσεις· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι κάθε περίπτωση πρέπει 

να είναι οριοθετημένη και να εξετάζεται υπό το φως της φύσης των εκτελούμενων 

καθηκόντων, της σοβαρότητας των περιστατικών ή των εντοπισθέντων κινδύνων· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η διάκριση μεταξύ κατάδοσης 

και καταγγελίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος δεν είναι η αποκάλυψη κάθε είδους 

πληροφοριών για κάθε πρόσωπο, αλλά να εξακριβωθεί τι συνιστά γενικό συμφέρον και 

κοινό αγαθό· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταγγέλτες, οι οποίοι ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον, 

ενδέχεται, εν προκειμένω, να υποστούν αντίποινα και να αντιμετωπίσουν εχθρότητα, 

παρενοχλήσεις, εκφοβισμούς και αποκλεισμό στον τόπο εργασίας τους, καθώς επίσης 

και εμπόδια στη μελλοντική τους απασχόληση, απώλεια των μέσων επιβίωσης και 

συχνά επίσης δέχονται σοβαρές απειλές που απευθύνονται στα μέλη της οικογένειας 

και τους συναδέλφους τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο φόβος αυτών των αντιποίνων 

μπορεί να έχει αποτρεπτικό αποτέλεσμα στους καταγγέλτες και με αυτόν τον τρόπο να 

τεθεί σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές χώρες, και ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα, οι 

εργαζόμενοι υπόκεινται σε ρήτρες εχεμύθειας όσον αφορά ορισμένες πληροφορίες, με 

ενδεχόμενη συνέπεια να υποστούν οι καταγγέλτες πειθαρχικές κυρώσεις σε περίπτωση 

που αναφέρουν κρούσματα παρατυπίας εκτός της σχέσης εργασίας τους· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώροι εργασίας θα πρέπει να καλλιεργούν ένα εργασιακό 

περιβάλλον στο οποίο ο καθένας να τολμά να εκφράζει ανησυχίες σχετικά με πιθανές 

απάτες ή παράνομες δραστηριότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι εξαιρετικά 

σημαντικό να προαχθεί η σωστή νοοτροπία που επιτρέπει στους ανθρώπους να 

αισθάνονται ότι μπορούν να αναφέρουν την ύπαρξη προβληματικών καταστάσεων 

χωρίς να φοβούνται αντίποινα τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις τρέχουσες 

και μελλοντικές συνθήκες απασχόλησής τους· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και η νομοθεσία της ΕΕ ήδη προβλέπει ορισμένους κανόνες 

για την προστασία των καταγγελτών από ορισμένες μορφές αντιποίνων σε διάφορους 

τομείς, η Επιτροπή δεν έχει ακόμα προτείνει κατάλληλα νομοθετικά μέτρα για την 

αποτελεσματική και ομοιόμορφη προστασία των καταγγελτών και των δικαιωμάτων 

τους στην ΕΕ και ότι, κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η προστασία τους· 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από την 1η Ιουλίου 2014 σχεδόν όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά 

όργανα και οργανισμοί έχουν ενσωματώσει στους εσωτερικούς τους κανονισμούς 
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μέτρα για την προστασία των καταγγελλόντων υπαλλήλων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

των άρθρων 22 στοιχείο β) και 22 στοιχείο γ) του κανονισμού υπηρεσιακής 

κατάστασης· 

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημασία της προστασίας των καταγγελτών έχει αναγνωριστεί 

από όλους τους διεθνείς οργανισμούς για την καταπολέμηση της διαφθοράς και ότι 

έχουν θεσπιστεί πρότυπα σχετικά με τη καταγγελία δυσλειτουργιών από τη σύμβαση 

των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς (UNCAC), τη σύσταση αριθ. 

CM/Rec(2014)7 του Συμβουλίου της Ευρώπης και τη σύσταση του 2009 του ΟΟΣΑ για 

την καταπολέμηση της δωροδοκίας· 

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να αποφευχθεί κάθε ανασφάλεια δικαίου, έχει σημασία να 

τεθεί σε εφαρμογή ένα πλαίσιο, το οποίο ορίζοντας δικαιώματα και υποχρεώσεις θα 

προστατεύει αποτελεσματικά τους καταγγέλτες στα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και στα 

θεσμικά όργανα, στις αρχές και στους οργανισμούς της ΕΕ· 

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε πρόσωπο τρίτης χώρας, αναγνωρισμένο ως καταγγέλτης 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από ένα από τα κράτη μέλη της, θα πρέπει να 

επωφελείται από το σύνολο των εφαρμοστέων μέτρων προστασίας εάν, στο πλαίσιο ή 

μη της άσκησης των καθηκόντων του, έλαβε γνώση πληροφοριών ή αποκάλυψε 

πληροφορίες σχετικά με παράνομες πράξεις ή πράξεις κατασκοπείας που διαπράχθηκαν 

είτε από τρίτη χώρα είτε από εθνική ή πολυεθνική επιχείρηση και οι οποίες βλάπτουν 

ένα κράτος, ένα έθνος ή τους πολίτες της Ένωσης και, κατά συνέπεια, θέτουν ακουσίως 

σε κίνδυνο την ακεραιότητα μιας κυβέρνησης, την εθνική ασφάλεια ή τις συλλογικές ή 

ατομικές ελευθερίες· 

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασφάλιση του απορρήτου της ταυτότητας των καταγγελτών 

και των πληροφοριών που κοινοποιούν συμβάλλει στη δημιουργία πιο 

αποτελεσματικών διαύλων για την αναφορά περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς, 

παρατυπιών, παραπτωμάτων και άλλων σοβαρών παραβιάσεων, και έχοντας υπόψη ότι, 

δεδομένου του ευαίσθητου χαρακτήρα των πληροφοριών, η κακοδιαχείριση της 

εμπιστευτικότητας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ανεπιθύμητη διαρροή 

πληροφοριών και την παραβίαση του δημόσιου συμφέροντος στην Ένωση· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι στον δημόσιο τομέα, η προστασία των καταγγελτών μπορεί να 

διευκολύνει την ανίχνευση περιπτώσεων κατάχρησης του δημοσίου χρήματος, απάτης 

και άλλων μορφών διασυνοριακής διαφθοράς σε σχέση με τα εθνικά συμφέροντα ή τα 

συμφέροντα της ΕΕ· 

ΚΒ. λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι είναι σημαντικό, η δυνατότητα υποβολής 

καταγγελίας να μην χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά για σκοπούς αθέμιτου 

ανταγωνισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε απόπειρα «συκοφαντικής καταγγελίας» 

με σκοπό να βλάψει τον ανταγωνισμό πρέπει να εντοπίζεται το συντομότερο δυνατόν 

και να επιβάλλονται κυρώσεις· 

Ο ρόλος των καταγγελτών και η ανάγκη να προστατεύονται 

1. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, εντός προθεσμίας έξι μηνών, πρόταση οδηγίας με 

βάση το άρθρο 352 της ΣΛΕΕ, που απαιτεί την ομοφωνία των κρατών μελών, ή, 

ελλείψει αυτής, απλές κατευθυντήριες γραμμές, προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλό 



 

AM\1137613EL.docx  PE611.502v00-01 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

επίπεδο προστασίας για τους καταγγέλτες στην ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη το κάθε εθνικό 

πλαίσιο και αφήνοντας σε κάθε κράτος μέλος την ελευθερία να λαμβάνουν πιο 

προστατευτικά μέτρα· 

2. τονίζει ότι είναι παράλογο και ανησυχητικό το γεγονός ότι πολίτες και δημοσιογράφοι 

διώκονται ποινικά αντί να τους παρέχεται νομική προστασία, όταν αποκαλύπτουν 

πληροφορίες χάριν του δημοσίου συμφέροντος, μεταξύ άλλων για εικαζόμενα 

παραπτώματα, ατασθαλίες, απάτη ή παράνομη δραστηριότητα, ιδίως όταν πρόκειται για 

συμπεριφορά που παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ, όπως φοροαποφυγή, 

φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· 

3. πιστεύει ότι οι διεθνείς συμφωνίες στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 

της φορολογίας και του ανταγωνισμού πρέπει να προβλέπουν διατάξεις για την 

προστασία των καταγγελτών· 

4. επισημαίνει την ανάγκη για ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τις διατάξεις περί 

προστασίας που παρέχεται στους καταγγέλτες, διότι η συνεχιζόμενη έλλειψη σαφήνειας 

και η κατακερματισμένη προσέγγιση μειώνουν τις δυνατότητες ανάληψης δράσης από 

δυνητικούς καταγγέλτες· επισημαίνει, συνεπώς, ότι η οδηγία ή οι κατευθυντήριες 

γραμμές της Επιτροπής θα πρέπει να θεσπίζουν μια διαδικασία για τον ορθό χειρισμό 

των αποκαλύψεων και για την αποτελεσματική προστασία των καταγγελτών· 

5. υπενθυμίζει ότι η οδηγία ή οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 

τους κανόνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που διέπουν και επηρεάζουν την 

απασχόληση· τονίζει περαιτέρω ότι αυτό θα πρέπει να καταρτιστεί σε συνεννόηση με 

τους κοινωνικούς εταίρους και σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας· 

6. ζητεί να μεριμνά το πλαίσιο αυτό ώστε οι επιχειρήσεις οι οποίες προβαίνουν σε 

οριστικά επιβεβαιωμένα αντίποινα κατά καταγγελτών να μη μπορούν να λαμβάνουν 

κονδύλια της ΕΕ ούτε να συνάπτουν συμβάσεις με δημόσιους φορείς· 

7. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν σημεία αναφοράς και δείκτες για τις 

πολιτικές που αφορούν τους καταγγέλτες τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό 

τομέα· 

8. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους το άρθρο 33 της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά 

της διαφθοράς, εμμένοντας στον ρόλο των καταγγελτών όσον αφορά την πρόληψη και 

καταπολέμηση της διαφθοράς· 

9. εκφράζει τη λύπη του διότι μόνο λίγα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει επαρκώς προηγμένα 

συστήματα προστασίας των καταγγελτών· ζητεί από τα κράτη μέλη που δεν έχουν 

ακόμη υιοθετήσει τέτοιου είδους συστήματα ή σχετικές αρχές στο εθνικό δίκαιο, να το 

πράξουν το συντομότερο δυνατό· 

10. τονίζει την ανάγκη να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στην επιχειρηματική δεοντολογία 

στα προγράμματα οικονομικών σπουδών και στους συναφείς κλάδους. 

11. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να προωθήσουν μια 

νοοτροπία αναγνώρισης του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν οι καταγγέλλοντες 



 

AM\1137613EL.docx  PE611.502v00-01 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

στην κοινωνία, μεταξύ άλλων με εκστρατείες ευαισθητοποίησης· ζητεί, ειδικότερα, από 

την Επιτροπή, να αποφανθεί επί του ζητήματος αυτού στο πλαίσιο της οδηγίας ή των 

κατευθυντηρίων γραμμών· εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να προωθηθεί ένα πνεύμα 

δεοντολογίας στη δημόσια διοίκηση και στους χώρους εργασίας, ώστε να τονιστεί η 

σημασία της ευαισθητοποίησης μεταξύ εργαζομένων σχετικά με τα υφιστάμενα νομικά 

πλαίσια για την καταγγελία δυσλειτουργιών και συνεργασία με τις συνδικαλιστικές 

οργανώσεις· 

12. καλεί την Επιτροπή να εποπτεύει τις διατάξεις των κρατών μελών που αφορούν τους 

καταγγέλτες, ώστε να διευκολυνθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, κάτι το οποίο 

θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη προστασία των καταγγελτών σε εθνικό επίπεδο· 

13. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην οδηγία ή στις κατευθυντήριες γραμμές ένα 

γενικό πλαίσιο που να αποθαρρύνει τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων σε χώρες 

εκτός ΕΕ που προστατεύουν την ανωνυμία διεφθαρμένων προσώπων· 

14. θεωρεί ως καταγγέλτη οιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, κατ’ αρχήν, ενεργώντας με θάρρος 

και με την ιδιότητα του πολίτη, επισημαίνει ή αποκαλύπτει, καλή τη πίστει, στα άτομα 

ή στις αρχές που έχουν την εξουσία να δώσουν τέλος, παράνομη ή επικίνδυνη πράξη 

που βλάπτει το γενικό συμφέρον, είτε στο πλαίσιο της σχέσης εργασίας του είτε εκτός 

αυτού· 

15. θεωρεί ότι πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στην παραδοσιακή σχέση εργοδότη-

εργαζόμενου, όπως σύμβουλοι, συμβασιούχοι, ασκούμενοι, εθελοντές, εργαζόμενοι 

φοιτητές, εργαζόμενοι με σύμβαση απασχόλησης ορισμένου χρόνου, πρώην 

εργαζόμενοι καθώς και πολίτες θα πρέπει να έχουν επίσης πρόσβαση σε διαύλους 

καταγγελιών και σε κατάλληλη προστασία όταν αποκαλύπτουν πληροφορίες για 

παράνομη πράξη ή πράξη που βλάπτει το γενικό συμφέρον· 

16. δηλώνει ότι απαιτείται μια σαφής λύση για τους καταγγέλτες που εργάζονται σε 

εταιρείες της ΕΕ αλλά με έδρα εκτός της ΕΕ· 

17. εκτιμά ότι η παραβίαση του γενικού συμφέροντος περιλαμβάνει, ιδίως, τις πράξεις 

διαφθοράς, τα ποινικά αδικήματα, τις παραβάσεις νομικών υποχρεώσεων, τις 

κακοδικίες, την κατάχρηση εξουσίας, τις παραβιάσεις της προστασίας της ιδιωτικής 

ζωής και των προσωπικών δεδομένων, τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των 

εργαζομένων και άλλων κοινωνικών δικαιωμάτων και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών· 

18. θεωρεί ότι, κατ’ αρχήν, το γενικό συμφέρον θα πρέπει να υπερισχύει του ιδιωτικού 

συμφέροντος, δεδομένου ότι θα πρέπει να είναι δυνατόν να αποκαλύπτονται 

πληροφορίες σχετικά με σοβαρές απειλές για το δημόσιο συμφέρον, ακόμη και όταν 

αυτές τυγχάνουν έννομης προστασίας· φρονεί, ωστόσο, ότι το γενικό συμφέρον το 

οποίο αναγνωρίζεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν μπορεί να υπερισχύει έναντι του 

σεβασμού της ιδιωτικής ζωής ούτε να παραβιάζει το δικαίωμα στην προστασία των 

δεδομένων προσωπικής φύσης, παρά μόνον εάν προβλέπεται από τη νομοθεσία, με 

δέοντα σεβασμό προς το ουσιαστικό περιεχόμενο αυτών των δικαιωμάτων και με 

σεβασμό της αρχής της αναλογικότητας· φρονεί, επίσης, ότι το πεδίο εφαρμογής των 

κειμένων που αφορούν τους καταγγέλτες δεν επεκτείνεται στο «απόρρητο της εθνικής 
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άμυνας», ούτε στο ιατρικό απόρρητο, ούτε στο δικηγορικό απόρρητο· 

19. προτρέπει τα κράτη μέλη να αξιολογούν τακτικά την αποτελεσματικότητα των μέτρων 

που εφαρμόζουν, λαμβάνοντας υπόψη την κοινή γνώμη σχετικά με τις αντιλήψεις όσον 

αφορά τους καταγγέλτες και τις καταγγελίες, καθώς και όσον αφορά τα αποτελέσματα 

των διατομεακών ερευνών και τα αποτελέσματα ανεξάρτητων ερευνών· 

20. παροτρύνει τα κράτη μέλη που δεν έχουν θεσπίσει ακόμα νομοθεσία για την 

καταγγελία δυσλειτουργιών να το πράξουν σε εύλογο χρόνο, και καλεί την Επιτροπή να 

εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας πλατφόρμας για την ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών στον συγκεκριμένο τομέα, τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και με 

τρίτες χώρες· 

21. τονίζει τη σημασία της έρευνας και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για την 

ενθάρρυνση της καλύτερης προστασίας των καταγγελτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 

Μηχανισμός καταγγελίας 

22. θεωρεί ότι η απουσία σαφώς καθορισμένων μέσων προστασίας και ασφαλούς 

καταγγελίας καθώς και η ενδεχόμενη έλλειψη συνέχειας ενδέχεται να αποτελέσουν 

εμπόδιο στις καταγγελίες, όπως ακριβώς και τα αντίποινα και οι πιέσεις που ενδέχεται 

να υφίστανται οι καταγγέλτες· 

23. θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η θέση σε εφαρμογή μιας οδηγίας ή κατευθυντηρίων 

γραμμών που θα χαρακτηρίζονται από συνεκτικότητα και αξιοπιστία και θα δίνουν τη 

δυνατότητα διαβίβασης των καταγγελιών εντός του οργανισμού, στις αρμόδιες αρχές 

και εκτός του οργανισμού· πιστεύει ότι ένα τέτοιο σύστημα θα διευκόλυνε την 

αξιολόγηση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας μιας καταγγελίας που γίνεται εντός 

του πλαισίου του· 

Παρεχόμενη προστασία σε περίπτωση καταγγελίας 

24. εκφράζει την ανησυχία του για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι καταγγέλτες στον 

χώρο εργασίας τους, ιδίως δε τους κινδύνους άμεσων ή έμμεσων αντιποίνων από τον 

εργοδότη και από τα πρόσωπα που εργάζονται ή ενεργούν για λογαριασμό του 

εργοδότη· υπογραμμίζει ότι τα αντίποινα λαμβάνουν συνήθως τη μορφή αποκλεισμών, 

επιβραδύνσεων ή παύσεων στην εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ή ακόμα 

και απόλυσης, ενέργειες οι οποίες συνοδεύονται από ψυχολογική παρενόχληση· 

υπογραμμίζει ότι τα αντίποινα συνιστούν εμπόδιο στις δραστηριότητες των 

καταγγελτών· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να θεσπιστούν μέτρα προστασίας έναντι των 

αντιποίνων· φρονεί ότι τα αντίποινα θα πρέπει να υπόκεινται σε αποτελεσματικές 

κυρώσεις· τονίζει ότι, όταν αναγνωρίζεται σε ένα πρόσωπο η ιδιότητα του καταγγέλτη, 

θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία του, να τερματίζονται τα μέτρα 

αντιποίνων που έχουν ληφθεί εναντίον του, και να του χορηγείται αποζημίωση για τις 

αποδεδειγμένες ζημίες που υπέστη· είναι της γνώμης ότι οι διατάξεις αυτές θα πρέπει 

να συμπεριληφθούν στην πρόταση της Επιτροπής για έναν χάρτη πορείας· 

25. τονίζει ότι η σχέση εργασίας δεν θα πρέπει να περιορίζει το δικαίωμα της ελευθερίας 

της έκφρασης και κανένας δεν πρέπει να υφίσταται διακρίσεις σε περιπτώσεις άσκησης 
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του δικαιώματος αυτού· 

26. υπενθυμίζει ότι η μελλοντική οδηγία ή οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη τους κανόνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που διέπουν και 

επηρεάζουν την απασχόληση και να συνεκτιμούν τη θέση των κοινωνικών εταίρων, στο 

πλαίσιο του σεβασμού των συλλογικών συμβάσεων· 

27. τονίζει ότι οι καταγγέλτες, τα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και όσοι τους βοηθούν 

και των οποίων η ζωή ή η ασφάλεια διατρέχουν κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένων των 

ερευνητών δημοσιογράφων, θα πρέπει να δικαιούνται κατάλληλης και 

αποτελεσματικής προστασίας της σωματικής, ηθικής και κοινωνικής τους ακεραιότητας 

και των μέσων βιοπορισμού τους· 

28. υπογραμμίζει ότι τα εν λόγω μέτρα προστασίας λαμβάνονται επίσης όταν ο 

καταγγέλτης καταγγέλλει πράξεις στις οποίες εμπλέκονται κράτη μέλη· 

29. επισημαίνει ότι οι ερευνητές δημοσιογράφοι και ο ανεξάρτητος Τύπος ασκούν ένα 

συχνά μοναχικό επάγγελμα και μπορούν να δεχτούν πλήθος πιέσεων, και ότι, συνεπώς, 

είναι απαραίτητη η προστασία τους από κάθε απόπειρα εκφοβισμού· 

30. προτείνει όπως η Επιτροπή καλέσει τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή επείγουσες 

διαδικασίες, προκειμένου, εν αναμονή της έκβασης των διαδικασιών αποζημίωσης επί 

της ουσίας, τα πρόσωπα που υπήρξαν θύματα αντιποίνων διότι προέβησαν σε 

καταγγελία ή αποκάλυψη πληροφοριών προς το γενικό συμφέρον, να τυγχάνουν 

προστασίας· 

31. καταδικάζει την πρακτική που συνίσταται στην κίνηση ή την απειλή κίνησης διώξεων 

εις βάρος του καταγγέλτη, στόχος της οποίας δεν είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη, αλλά 

να οδηγηθεί ο καταγγέλτης σε αυτολογοκρισία ή σε οικονομική, ψυχική ή ψυχολογική 

εξάντληση· θεωρεί ότι μια τέτοιου είδους καταχρηστική διαδικασία θα πρέπει να 

υπόκειται σε κυρώσεις· 

32. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι καταγγέλτες κινδυνεύουν να αποτελέσουν 

αντικείμενο νομικών διαδικασιών και αστικών διώξεων· υπογραμμίζει ότι αποτελούν 

συχνά τον πλέον αδύναμο διάδικο στις δίκες· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι, στην 

περίπτωση εικαζόμενων μέτρων αντιποίνων εναντίον τους, ο εργοδότης θα πρέπει να 

αποδείξει ότι οι ενέργειες αυτές δεν συνδέονται με την καταγγελία· τονίζει, ωστόσο, ότι 

ο καταγγέλτης πρέπει να έχει αποκαλύψει πληροφορίες που πιστεύει ότι είναι αληθείς· 

θεωρεί ότι το απόρρητο θα πρέπει να διασφαλίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας και ότι η ταυτότητα του καταγγέλτη δεν θα πρέπει να αποκαλύπτεται χωρίς 

τη συγκατάθεσή του· υπογραμμίζει ότι μια παραβίαση του απορρήτου της ταυτότητας 

χωρίς τη συγκατάθεση του καταγγέλτη θα πρέπει να επισύρει κυρώσεις· 

33. τονίζει ότι κανείς δεν θα πρέπει να χάνει το ευεργέτημα της προστασίας για τον λόγο 

και μόνον ότι προέβη σε λανθασμένη εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών ή ότι 

δεν συγκεκριμενοποιείται η δυνητική απειλή για το γενικό συμφέρον, υπό την 

προϋπόθεση ότι, κατά τον χρόνο της καταγγελίας, είχε βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι 

η απειλή ήταν πραγματική και σημαντική· υπενθυμίζει ότι, σε περίπτωση ψευδών 

κατηγοριών, οι υπεύθυνοι θα πρέπει να λογοδοτούν και όχι να απολαύουν της 
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προστασίας που παρέχεται στους καταγγέλτες· τονίζει ότι κάθε πρόσωπο που θίγεται, 

είτε άμεσα είτε έμμεσα, εξαιτίας από την καταγγελία ή αποκάλυψη ανακριβών ή 

παραπλανητικών πληροφοριών θα πρέπει να έχει πρόσβαση στον δικαστή και στη 

δικαιοσύνη προκειμένου να ασκήσει αποτελεσματικές προσφυγές έναντι των δόλιων ή 

καταχρηστικών καταγγελιών· 

34. υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να εκπονηθούν καλές πρακτικές που να 

απαγορεύουν κάθε μορφή αντιποίνων, είτε πρόκειται για παθητική απόλυση είτε 

παθητικά μέτρα· παροτρύνει τα κράτη μέλη να απέχουν από την ποινικοποίηση των 

δράσεων των καταγγελτών που αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με παράνομες 

πράξεις ή πράξεις που βλάπτουν ή θέτουν σε κίνδυνο το γενικό συμφέρον· 

Πλαισίωση των καταγγελτών 

35. επισημαίνει ότι η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια επεσήμανε στο Κοινοβούλιο ότι είναι 

πρόθυμη να εξετάσει τη δυνατότητα συγκρότησης ενός οργάνου παραλαβής των 

καταγγελιών εντός των υπηρεσιών του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, και καλεί την 

Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα της ανάθεσης των εν λόγω καθηκόντων στον 

Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, ο οποίος διαθέτει ήδη την αρμοδιότητα να διερευνά 

καταγγελίες για παρατυπίες εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· 

36. καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, σε συνεργασία με όλες τις σχετικές 

αρχές, να εισαγάγουν και να λάβουν όλα τα δυνατά αναγκαία μέτρα για την προστασία 

της εμπιστευτικότητας των πηγών πληροφόρησης με σκοπό την προστασία έναντι 

τυχόν ενεργειών που επιφέρουν διακρίσεις ή απειλών, καθώς και να ορίσουν διαφανείς 

διαύλους για την αποκάλυψη των πληροφοριών· 

37. τονίζει ότι θα πρέπει να επιτραπεί η δωρεάν πρόσβαση σε πληροφορίες και 

εμπιστευτικές συμβουλές για τα άτομα που εξετάζουν το ενδεχόμενο να υποβάλουν 

καταγγελία προς το γενικό συμφέρον ή να προβούν σε αποκάλυψη παράνομων 

πράξεων που βλάπτουν ή θέτουν σε κίνδυνο το γενικό συμφέρον· διαπιστώνει ότι θα 

πρέπει να προσδιοριστούν δομές ικανές να παρέχουν τέτοιου είδους πληροφορίες και 

συμβουλές και τα στοιχεία τους θα πρέπει να διατεθούν στο ευρύ κοινό· 

38. εμμένει στο γεγονός ότι, πέρα από το σύνολο των μέτρων προστασίας από τα οποία 

επωφελούνται οι καταγγέλτες, είναι απαραίτητο να διασφαλιστούν ειδικά στους 

καταγγέλτες η υποδοχή τους, η φιλοξενία τους και η ασφάλειά τους σε κράτος μέλος 

που δεν έχει συνάψει συμφωνία έκδοσης με τη χώρα που διέπραξε αυτές τις πράξεις· 

καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο των συμφωνιών έκδοσης που έχουν συναφθεί μεταξύ 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εμπλεκόμενης τρίτης χώρας, και κατ’ εφαρμογή του 

άρθρου 67 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ όσον αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα 

του ασύλου, να ενεργήσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και να λάβει όλα τα 

αναγκαία μέτρα ασφαλείας έναντι των καταγγελτών που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σε 

σοβαρά αντίποινα στις χώρες των οποίων τις παράνομες ή δόλιες πράξεις αποκάλυψαν· 

39. θεωρεί ότι, από τη στιγμή που μια ειδοποίηση χαρακτηριστεί σοβαρή, θα πρέπει να 

οδηγεί σε κατάλληλη έρευνα και να ακολουθείται από τη λήψη κατάλληλων μέτρων· 

θεωρεί ότι , κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο καταγγέλτης θα πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα να διευκρινίζει την καταγγελία του και να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες 



 

AM\1137613EL.docx  PE611.502v00-01 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

ή αποδεικτικά στοιχεία· 

40. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν δεδομένα, σημεία αναφοράς και δείκτες για 

τις πολιτικές που αφορούν τους καταγγέλτες στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα· 

41. καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ασχοληθούν με την έρευνα ιδίας πρωτοβουλίας 

της Διαμεσολαβήτριας, της 24ης Ιουλίου 2014, σύμφωνα με το άρθρο 22γ του νέου 

κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, η οποία απευθύνει σύσταση προς όλους τους 

οργανισμούς της ΕΕ να υιοθετήσουν μηχανισμούς «ηθικού» συναγερμού και νομικό 

πλαίσιο για τους κατηγόρους δημοσίου συμφέροντος που θα βασίζονται άμεσα στους 

εσωτερικούς κανόνες των υπηρεσιών του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή· 

42. θεωρεί ότι οι καταγγέλτες θα πρέπει επίσης να έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε 

επανεξέταση και σχολιασμό του αποτελέσματος της έρευνας που σχετίζεται με την 

αποκάλυψή τους· 

43. καλεί τα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ να δώσουν το παράδειγμα εφαρμόζοντας, 

χωρίς καθυστέρηση, τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή· 

καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει πλήρως, τόσο στους κόλπους της όσο και στους 

οργανισμούς της ΕΕ, τις οικείες κατευθυντήριες γραμμές προστασίας των καταγγελτών 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης του 2012· 

ζητεί από την Επιτροπή να συνεργάζεται αποτελεσματικά και να συντονίζει τις 

προσπάθειες με τα άλλα θεσμικά όργανα για την προστασία των καταγγελτών· 

44. τονίζει την ανάγκη να επιτευχθεί καλύτερη λειτουργία του συστήματος για την 

αναφορά εταιρικών αθέμιτων πρακτικών, σε μια προσπάθεια να συμπληρωθεί και να 

βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των υπαρχόντων εθνικών σημείων επαφής για τις 

κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις· 

45. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή εισήγαγε τελικά ένα 

δίαυλο ώστε να μπορούν οι καταγγέλτες να αναφέρουν ή να αποκαλύπτουν 

πληροφορίες σχετικά με τον ανταγωνισμό και τις συμφωνίες σύμπραξης επιχειρήσεων, 

τονίζει ωστόσο την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών και επιμένει ότι δεν θα 

πρέπει να υπάρχει υπερβολικός αριθμός διαύλων· 

46. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή. 

Or. fr 

 

 


