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18.10.2017 A8-0295/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Gilles Lebreton 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0295/2017 

Virginie Rozière 

Legitímne opatrenia na ochranu oznamovateľov konajúcich vo verejnom záujme 

2016/2224(INI) 

Návrh uznesenia (článok 170 ods. 4 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza návrh 

nelegislatívneho uznesenia A8-0295/2017 

Uznesenie Európskeho parlamentu o legitímnych opatreniach na ochranu 

oznamovateľov konajúcich vo verejnom záujme 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 2, 

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä na jej článok 11, 

– so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach (EDĽP), a najmä na jeho článok 

10, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 

o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) 

pred ich neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2013/2013/EÚ 

z 12. júna 2013 o bezpečnosti vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu 

na mori a o zmene smernice 2004/35/ES, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 

zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES 

a 2004/72/ES, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 

o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo 

financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica 

Komisie 2006/70/ES, 
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– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2015 o daňových rozhodnutiach a ďalších 

opatreniach podobného charakteru alebo účinku1,  

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2016 o daňových rozhodnutiach a ďalších 

opatreniach podobného charakteru alebo účinku (TAXE 2)2, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2013 o organizovanej trestnej činnosti, 

korupcii a praní špinavých peňazí: odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré sa 

majú vykonať3, 

– so zreteľom na uznesenie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 1729 z roku 2010 

o ochrane oznamovateľov, 

– so zreteľom na uznesenie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 2060 z roku 2015 

o ochrane oznamovateľov, 

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. decembra 2015 s odporúčaniami Komisii 

o začlenení transparentnosti, koordinovanosti a konvergencie do politík dane z príjmov 

právnických osôb v Únii4, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. júna 2011 o boji proti korupcii v EÚ 

(COM(2011)0308), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. júla 2016 o ďalších opatreniach na zvýšenie 

transparentnosti a posilnenie boja proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým 

povinnostiam (COM(2016)0451), 

– so zreteľom na protikorupčný akčný plán G20, a najmä na jeho usmernenie o právnych 

predpisoch na ochranu oznamovateľov, 

– so zreteľom na správu OECD z marca 2016 s názvom Záväzok k účinnej ochrane 

oznamovateľov,  

– so zreteľom na rozhodnutie európskej ombudsmanky o oznamovaní nekalých praktík, ktorým 

sa uzatvára jej vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy OI/1/2014/PMC, 

– so zreteľom na odporúčanie CM/Rec(2014)7 prijaté Výborom ministrov Rady Európy 

30. apríla 2014 o ochrane oznamovateľov, ako aj stručnú príručku o vytvorení 

vnútroštátneho rámca z januára 2015, 

– so zreteľom na uznesenie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 2171 (2017) 

z 27. júna 2017, v ktorom žiada národné parlamenty, aby uznali právo na nahlasovanie, 

                                                 
1 Prijaté texty, P8_TA(2015)0408. 
2 Prijaté texty, P8_TA(2016)0310. 
3 Ú. v. EÚ C 208, 10.6.2016, s. 89. 
4 Prijaté texty, P8_TA(2015)0457. 
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– so zreteľom na zásadu č. 4 odporúčania OECD o posilňovaní etického správania 

vo verejnej službe, 

– so zreteľom na Dohovor o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov 

v medzinárodných obchodných transakciách, 

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. februára 2017 o úlohe oznamovateľov v ochrane 

finančných záujmov EÚ1, 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci, ako aj na stanoviská Výboru 

pre hospodárske a menové veci, Výboru pre kontrolu rozpočtu, Výboru pre zamestnanosť 

a sociálne veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, 

Výboru pre kultúru a vzdelávanie, Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť 

a vnútorné veci a Výboru pre ústavné veci (A8-0000/2017), 

A. keďže Európska únia prispieva k posilneniu medzinárodnej spolupráce v boji proti 

korupcii, pri plnom rešpektovaní zásad medzinárodného práva, ľudských práv a zásad 

právneho štátu, ako aj suverenity každej krajiny; 

B. keďže transparentnosť a účasť občanov sú súčasťou vývoja a výziev, ktorým čelia 

demokracie v 21. storočí; 

C. keďže od nástupu hospodárskej, dlhovej a finančnej krízy sme svedkami množstva 

opatrení proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom v medzinárodnom 

meradle; keďže v záujme odrádzania od nezrovnalostí je potrebná väčšia transparentnosť 

vo sfére finančných služieb, pričom niektoré členské štáty už majú skúsenosti 

s centrálnymi registrami na nahlasovanie skutočných alebo domnelých porušení pravidiel 

finančnej obozretnosti; keďže Organizácia Spojených národov prijala v roku 2003 

Dohovor proti korupcii; keďže Parlament v reakcii na tieto odhalenia zriadil dva osobitné 

výbory a jeden vyšetrovací výbor; keďže ochranu oznamovateľov už požadoval 

vo viacerých uzneseniach; keďže už schválené iniciatívy na posilnenie medzinárodnej 

výmeny informácií v daňových otázkach priniesli ovocie a keďže rôzne úniky informácií 

z daňovej oblasti odhalili obrovské množstvo dôležitých údajov o pochybeniach, ktoré by 

inak nevyšli najavo; 

D. keďže oznamovatelia zohrávajú dôležitú úlohu, ak konajú v spoločnom záujme s cieľom 

odhaliť verejnosti skutočnosti, ktoré ohrozujú zdravie, bezpečnosť a všeobecný záujem; 

E. keďže oznamovatelia sú takto schopní pomáhať členským štátom, vnútroštátnym a 

európskym inštitúciám predchádzať najmä: 

 – každému porušeniu zákona, 

– každému porušeniu zásady integrity, či už ide o finančnú alebo hospodársku integritu, 

ako aj každé zneužitie právomoci, 

                                                 
1 Prijaté texty, P8_TA(2017)0022. 
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 – každému ohrozovaniu alebo porušovaniu práva na zdravie a verejnú bezpečnosť,  

– každému porušovaniu ľudských práv, práva na ochranu životného prostredia a zásad 

právneho štátu, a 

 – každej forme korupcie, a bojovať proti im; 

F. keďže korupcia aj v súčasnosti naďalej predstavuje pre EÚ vážny problém , či už ide 

o verejné alebo súkromné sektory; keďže korupcia môže viesť k neschopnosti vlád 

chrániť obyvateľstvo, pracovníkov a zaručiť právny štát; keďže táto neschopnosť môže 

viesť k zhoršeniu dôveru v inštitúcie, verejné služby, hospodársky rast a 

konkurencieschopnosť; 

G. keďže nedávne príklady odhalili úlohu, ktorú môžu finančné inštitúcie a finanční 

poradcovia a iné súkromné podniky zohrávať v oblasti korupcie, a keďže je potrebné 

regulovať akékoľvek odhalenie pomocou zásad dôvernosti; 

H. keďže ochrana oznamovateľov nie je dostatočne zabezpečená vo viacerých členských 

štátoch, zatiaľ čo v iných členských štátoch boli zavedené moderné programy ich ochranu; 

keďže v takýchto prípadoch však môžu byť programy rovnako nedostatočné z dôvodu 

nedostatku súdržnosti; keďže z toho vyplýva právna neistota v Európe, najmä v 

cezhraničných kontextoch; 

I. keďže podľa údajov OECD 86 % spoločností disponovalo v roku 2015 mechanizmom 

na hlásenie podozrení zo závažného profesijného pochybenia, no vyše tretina z nich 

nemala písomne sformulované pokyny na ochranu oznamovateľov pred represáliami, 

resp. nevedela o existencii takýchto pokynov; 

J. keďže v niektorých členských štátoch vo všeobecnosti chýba vôľa prijať a uplatňovať 

právne predpisy na ochranu oznamovateľov, a to napriek tomu, že tieto štáty stanovili 

povinnosť nahlasovať a trestať trestné činy korupcie, podvodov a iné; keďže ochrana 

oznamovateľov v Európskej únii by sa nemala obmedzovať iba na európske prípady, 

ale mala by sa týkať aj medzinárodných prípadov; 

K. keďže je poľutovaniahodné, že existujúce kanály na oficiálne podávanie sťažností proti 

nadnárodným spoločnostiam zriedkakedy vedú ku konkrétnemu trestu; keďže každý 

prípad sa musí jasne vymedziť a preskúmať, a to s ohľadom na povahu vykonávaných 

úloh, na závažnosť skutkovej podstaty alebo zistených rizík; 

L. keďže je nevyhnutné neprekročiť bariéru medzi udavačstvom a oznamovaním 

protispoločenskej činnosti; keďže nejde o to vedieť všetko o všetkých, ale o jasné 

rozlíšenie toho, čo sa týka verejného záujmu a spoločného majetku; 

M. keďže oznamovatelia, ktorí konajú vo verejnom záujme, môžu ako takí čeliť represáliám a 

prejavom nepriateľstva, obťažovaniu, zastrašovaniu a vylúčeniu na pracovisku, 

prekážkam súvisiacim so získaním ďalšieho zamestnania, strate živobytia a často aj 
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vážnemu ohrozeniu ich rodinných príslušníkov a kolegov; keďže obavy z represálií môžu 

mať na oznamovateľov odrádzajúci účinok, a tým ohrozovať verejný záujem; 

N. keďže v mnohých krajinách, a najmä v súkromnom sektore, sú zamestnanci v súvislosti 

s určitými informáciami viazaní služobným tajomstvom, čo znamená, že oznamovatelia 

by v prípade nahlásenia mimo vlastnej organizácie mohli čeliť disciplinárnym opatreniam; 

O. keďže je potrebné, aby sa na pracovisku presadzovalo pracovné prostredie, v rámci 

ktorého by každý mal mať odvahu vyjadriť obavy z možných podvodov alebo 

nezákonných činností; keďže je mimoriadne dôležité podporovať správnu kultúru, ktorá 

dáva ľuďom pocit, že môžu upozorňovať na problémy bez strachu z represálií, ktoré by 

mohli ovplyvniť ich súčasnú a budúcu situáciu v oblasti zamestnania; 

P. keďže v právnych predpisoch Únie sa už stanovujú určité pravidlá na ochranu 

oznamovateľov pred určitými formami represálií v rôznych oblastiach, ale Komisia zatiaľ 

nenavrhla primerané legislatívne opatrenia na účinnú a jednotnú ochranu oznamovateľov 

a ich práv v Únii, a keďže je teda potrebné posilniť ich ochranu; 

Q. keďže od 1. júla 2014 takmer všetky európske orgány a inštitúcie v súlade s článkami 22a, 

22b a 22c služobného poriadku povinne začlenili do svojich vnútorných poriadkov 

opatrenia na ochranu úradníkov oznamovateľov; 

R. keďže dôležitosť ochrany oznamovateľov bola uznaná všetkými medzinárodnými 

orgánmi v oblasti boja proti korupcii a keďže v Dohovore Organizácie Spojených národov 

proti korupcii (UNCAC), v odporúčaní Rady Európy CM/Rec(2014)7 a odporúčaní 

OECD o boji proti korupcii z roku 2009 boli stanovené normy v oblasti oznamovania; 

S. keďže s cieľom vyhnúť sa akejkoľvek právnej neistote je nevyhnutné, aby sa urýchlene 

zaviedol rámec, ktorý tým, že sa stanovia práva a povinnosti, účinne ochráni 

oznamovateľov v členských štátoch Únie, ako aj v rámci inštitúcií, orgánov a úradov EÚ; 

T. keďže každá osoba v tretej krajine uznaná Európskou úniou alebo niektorým z jej 

členských štátov ako oznamovateľ by mala mať možnosť využívať všetky príslušné 

ochranné opatrenia, ak v rámci alebo mimo rámca svojich povinností získala informácie – 

a sprístupnila ich – o protiprávnom konaní alebo o špionáži, ktorých sa dopustila tretia 

krajina alebo národná či nadnárodná spoločnosť – a ktoré ohrozujú štát, národ alebo 

občanov Únie, bez ich vedomia vystavujú nebezpečenstvu integritu vlády, národnú 

bezpečnosť alebo individuálne alebo kolektívne slobody; 

U. keďže zachovanie dôvernosti totožnosti oznamovateľov a informácií, ktoré odhaľujú, 

prispieva k vytvoreniu účinnejších kanálov na oznamovanie podvodov, korupcie, 

protiprávneho konania, pochybení a iných vážnych porušení zákona a keďže s ohľadom 

na citlivosť informácií môže zlé spravovanie dôvernosti viesť k nežiaducim únikom 

informácií a porušeniu verejného záujmu Únie; keďže vo verejnom sektore môže ochrana 

oznamovateľov zjednodušiť odhaľovanie zneužívania verejných finančných prostriedkov, 

podvodov a iných foriem cezhraničných prípadov korupcie súvisiacich so záujmami 

členských štátov alebo Únie; 

V. keďže napriek tomu je dôležité, aby možnosť vysloviť varovanie nebola zneužitá 
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na zavádzanie nekalej súťaže; keďže každý pokus o „krivé obvinenie“ určený na 

narušenie hospodárskej súťaže musí byť čo najrýchlejšie zistený a potrestaný; 

Úloha oznamovateľov a potreba ich ochrany 

1. vyzýva Komisiu, aby v lehote šiestich mesiacov predložila na základe článku 352 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie, ktorý od členských štátov vyžaduje jednomyseľnosť, návrh 

smernice alebo aj len jednoduché usmernenia s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany 

pre oznamovateľov v EÚ, pričom sa zohľadní každý vnútroštátny kontext a každému štátu 

sa ponechá sloboda prijať prísnejšie ochranné opatrenia; 

2. zdôrazňuje, že je nelogické a znepokojivé, aby pri odhaľovaní informácií vo verejnom 

záujme vrátane informácií o podozreniach z pochybení, protiprávneho konania, podvodu 

alebo nezákonnej činnosti, najmä ak ide o porušovanie základných zásad EÚ, ako je 

vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, daňové úniky a pranie špinavých peňazí, boli 

občania a novinári stíhaní namiesto toho, aby im bola poskytnutá právna ochrana; 

3. navrhuje, aby medzinárodné zmluvy o finančných službách, zdaňovaní a hospodárskej 

súťaži obsahovali ustanovenia o ochrane oznamovateľov; 

4. zdôrazňuje, že je potrebné zaručiť právnu istotu, pokiaľ ide o ochranné ustanovenia 

priznané oznamovateľom, pretože pretrvávajúci nedostatok jasnosti a roztrieštený prístup 

odradzuje možných oznamovateľov od konania; zdôrazňuje preto, že smernica alebo 

usmernenia, ktoré navrhne Komisia, by mali stanoviť postup riadneho spracovania hlásení 

a účinnej ochrany oznamovateľov; 

5. pripomína, že smernica alebo usmernenia by mali brať do úvahy pravidlá, práva 

a povinnosti, ktorými sa riadi zamestnávanie a ktoré majú na neho vplyv; okrem toho 

zdôrazňuje, že by sa to malo uskutočniť po konzultácii so sociálnymi partnermi a v súlade 

s kolektívnymi zmluvami; 

6. žiada, aby sa v tomto rámci zabezpečilo, aby spoločnosti, u ktorých sa plne preukáže, 

že prijali odvetné opatrenia voči oznamovateľom, nemohli čerpať finančné prostriedky 

EÚ ani dostávať zákazky od verejných orgánov; 

7. nabáda členské štáty, aby vypracovali porovnávacie kritériá a ukazovatele týkajúce sa 

politík v oblasti oznamovania tak vo verejnom, ako aj v súkromnom sektore; 

8. vyzýva členské štáty, aby zohľadnili článok 33 Dohovoru Organizácie Spojených národov 

proti korupcii, pričom vyzdvihuje úlohu oznamovateľov pri predchádzaní korupcii a boji 

proti nej; 

9. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že len niekoľko členských štátov zaviedlo 

dostatočne pokročilé systémy ochrany oznamovateľov; vyzýva členské štáty, ktoré ešte 

nezačlenili do vnútroštátneho práva zásady ochrany oznamovateľov, aby tak urobili čo 

najskôr; 

10. zdôrazňuje, že v učebných osnovách v odbore obchodu a príbuzných disciplínach treba 

venovať väčšiu pozornosť podnikovej etike; 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

11. nabáda členské štáty a inštitúcie EÚ, aby šírili kultúru uznávania dôležitej úlohy 

oznamovateľov v spoločnosti, medziiným aj prostredníctvom osvetových kampaní; 

vyzýva najmä Komisiu, aby sa k tejto otázke vyjadrila v smernici alebo usmerneniach; 

považuje za potrebné pestovať vo verejnom sektore a na pracoviskách etickú kultúru 

s cieľom vyzdvihnúť dôležitosť zvyšovania informovanosti zamestnancov o existujúcich 

právnych rámcoch pre oznamovanie protispoločenskej činnosti v spolupráci s odborovými 

organizáciami; 

12. naliehavo žiada Komisiu, aby sledovala ustanovenia členských štátov o oznamovateľoch 

s cieľom uľahčiť výmenu najlepších postupov, ktorá pomôže zaistiť účinnejšiu ochranu 

oznamovateľov na vnútroštátnej úrovni; 

13. vyzýva Komisiu, aby do smernice alebo usmernení začlenila všeobecný rámec s cieľom 

odrádzať od presunu aktív do krajín mimo EÚ, kde možno zachovať anonymitu 

skorumpovaných osôb; 

14. za oznamovateľa považuje každú osobu, ktorá v podstate odvážnym a občianskym 

skutkom v dobrej viere signalizuje alebo odhaľuje osobám alebo orgánom, ktoré majú 

právomoc to ukončiť, nezákonný alebo nebezpečný čin, ktorý je v rozpore so všeobecným 

záujmom, a to v rámci alebo mimo jej pracovného pomeru; 

15. domnieva sa, že osoby, ktoré nezapadajú do rámca tradičného vzťahu 

zamestnávateľ/zamestnanec, ako sú napríklad konzultanti, dodávatelia, stážisti, 

dobrovoľníci, študenti, dočasní pracovníci, bývalí pracovníci, ako aj občania, by mali mať 

prístup ku kanálom na oznamovanie a mať primeranú ochranu, ak prinášajú informácie 

o protiprávnom skutku, alebo o skutku, ktorý poškodzuje verejný záujem; 

16. uvádza, že je potrebné jasné riešenie pre oznamovateľov pracujúcich v spoločnostiach 

registrovaných v EÚ, ale sídliacich mimo EÚ; 

17. domnieva, že k porušeniam všeobecného záujmu patrí najmä korupcia, trestné činy, 

porušovanie zákonných povinností, justičné omyly, zneužitie právomoci, porušovanie 

práva na súkromie a ochranu osobných údajov, porušovanie práv pracovníkov a iných 

sociálnych práv a porušovanie ľudských práv a základných slobôd; 

18. domnieva sa, že všeobecný záujem musí prevážiť nad súkromným záujmom, pretože by 

malo byť možné zverejniť informácie o závažných hrozbách pre verejný záujem, ak keď 

by boli právne chránené; domnieva sa však, že všeobecný záujem uznaný právom EÚ 

nemôže mať prednosť pred rešpektovaním súkromia, ani porušiť právo na ochranu 

osobných údajov, s výnimkou prípadov, keď to zákon stanovuje, pri riadnom rešpektovaní 

podstaty týchto práv a pri dodržiavaní zásady proporcionality; okrem toho sa domnieva, 

že rozsah pôsobnosti textov týkajúcich sa oznamovateľov sa nevzťahuje na „utajované 

skutočnosti v rámci národnej obrany“, ani lekárske tajomstvo či dôvernosť vzťahov medzi 

advokátom a jeho klientom; 

19. nabáda členské štáty, aby pravidelne vyhodnocovali účinnosť vykonávaných opatrení 

s ohľadom na verejnú mienku o postoji k oznamovateľom a oznámeniam, výsledkom 

medzisektorových prieskumov a výsledkom nezávislých štúdií; 
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20. nabáda členské štáty, ktoré zatiaľ neprijali právne predpisy týkajúce sa nahlasovania, 

aby ich prijali v blízkej budúcnosti, a vyzýva Komisiu, aby zvážila vytvorenie platformy 

na výmenu osvedčených postupov v tejto oblasti medzi členskými štátmi, ako aj tretími 

krajinami. 

21. zdôrazňuje význam výskumu a výmeny osvedčených postupov s cieľom podporiť lepšiu 

ochranu oznamovateľov na európskej úrovni; 

Mechanizmus nahlasovania 

22. domnieva sa, že neexistencia jasne identifikovateľných prostriedkov ochrany a 

bezpečného nahlasovania, ako aj prípadné chýbajúce monitorovanie môžu byť prekážkou 

pre nahlasovanie, rovnako ako represálie a nátlak, ktorým sú oznamovatelia vystavení; 

23. domnieva sa, že je potrebné vypracovať smernicu alebo jednotné, dôveryhodné a 

spoľahlivé usmernenia, ktoré umožňujú prenos správ v rámci organizácie, príslušným 

orgánom a mimo organizácie; je presvedčený, že takýto systém by uľahčil posúdenie 

dôveryhodnosti a platnosti správy podanej v jeho rámci; 

Ochrana poskytovaná v prípade nahlásenia 

24. vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o riziká, ktoré podstupujú oznamovatelia na svojich 

pracoviskách, a najmä o riziká priamych alebo nepriamych represálií zo strany 

zamestnávateľa a tých, ktorí pracujú pre alebo v mene zamestnávateľa; zdôrazňuje, 

že represálie majú zvyčajne formu prerušenia, spomalenia alebo zastavenia kariérneho 

postupu alebo dokonca prepustenia a sú spojené s psychickým obťažovaním; zdôrazňuje, 

že represálie sú prekážkou nahlasovania; je presvedčený, že je potrebné zaviesť ochranné 

opatrenia proti represáliám; domnieva sa, že represálie by sa mali účinne sankcionovať; 

zdôrazňuje, že keď niekto bol uznaný za oznamovateľa, musia sa prijať opatrenia na jeho 

ochranu, ukončiť represálie proti nemu a poskytnúť mu náhradu spôsobených 

preukázaných škôd; zastáva názor, že by sa tieto ustanovenia mali zahrnúť do návrhu 

plánu Komisie; 

25. zdôrazňuje, že žiadny pracovný pomer by nemal obmedzovať právo osoby na slobodu 

prejavu a že pri výkone tohto práva by nikto nemal byť diskriminovaný; 

26. pripomína, že budúca smernica alebo usmernenia by mali brať do úvahy pravidlá, práva 

a povinnosti, ktorými sa riadi zamestnávanie a ktoré majú na neho vplyv, a zohľadňovať 

pozíciu sociálnych partnerov, pričom treba dodržiavať kolektívne zmluvy; 

27. zdôrazňuje, že oznamovatelia a ich rodinní príslušníci, ako aj každý, kto im pomáha a je 

v ohrození života alebo je ohrozená jeho bezpečnosť, a to vrátane investigatívnych 

novinárov, by mali mať právo na náležitú a účinnú ochranu fyzickej, morálnej a sociálnej 

integrity, ako aj prostriedkov na živobytie; 

28. zdôrazňuje, že tieto ochranné opatrenia sa uplatňujú aj vtedy, keď oznamovateľ oznámi 

konanie, do ktorého sú zapojené členské štáty; 

29. konštatuje, že investigatívni novinári a nezávislé médiá pracujú často osamotene, pričom 
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čelia mnohým tlakom, a že je preto potrebné ich chrániť pred všetkými formami pokusov 

o zastrašovanie; 

30. navrhuje, aby Komisia vyzvala členské štáty, aby zaviedli núdzové postupy s cieľom 

zabezpečiť, aby dovtedy, kým nebude známy výsledok konania o náhradu škody vo veci 

samej, osoby, ktoré boli obeťami represálií za nahlásenie alebo prezradenie informácií 

vo verejnom záujme, boli chránené; 

31. odsudzuje prax, ktorá spočíva v podaní žaloby alebo v hrozbe podať žalobu proti 

oznamovateľovi, nie v snahe hľadať spravodlivosť ale v snahe autocenzúry alebo 

finančného, mentálneho alebo psychologického vyčerpania; domnieva sa, že takéto 

zneužitie konania by sa malo postihovať; 

32. upriamuje pozornosť na skutočnosť, že oznamovatelia môžu byť predmetom trestného a 

občianskoprávneho stíhania; zdôrazňuje, že sú často slabšou stranou v konaní; domnieva 

sa preto, že v prípade údajných represálií voči nim, zamestnávateľ musí poskytnúť dôkaz, 

že tieto opatrenia nesúvisia s nahlásením; zdôrazňuje však, že oznamovateľ musí 

predložiť informácie, o ktorých je presvedčený, že sú pravdivé; zastáva názor, že 

dôvernosť by mala byť zaručená počas celého konania a že totožnosť oznamovateľa by sa 

nemala odhaliť bez jeho súhlasu; zdôrazňuje, že porušenie dôvernosti totožnosti bez 

súhlasu autora nahlásenia by malo podliehať sankciám; 

33. zdôrazňuje, že nikto by nemal stratiť ochranu len z toho dôvodu, že nesprávne posúdil 

skutkovú podstatu, alebo že vnímané ohrozenie verejného záujmu, ktorého sa obával, sa 

neprejavilo, a to za predpokladu, že v čase nahlásenia mal opodstatnené dôvody 

domnievať sa, že hrozba bola reálna a výrazná; pripomína, že v prípade nepravdivého 

obvinenia by sa príslušné osoby mali brať na zodpovednosť a nemali by požívať ochranu 

poskytovanú oznamovateľom; zdôrazňuje, že každá osoba, ktorá bola poškodená či už 

priamo alebo nepriamo, oznámením alebo zverejnením nesprávnych alebo zavádzajúcich 

informácií, by mala mať právo na prístup k sudcovi a spravodlivosti s cieľom uplatniť 

účinné opravné prostriedky proti zlovoľnému alebo protiprávnemu nahláseniu; 

34. pripomína význam vypracovania dobrých postupov zákazu akejkoľvek formy represálií, či 

by už išlo o pasívne prepustenie alebo pasívne opatrenia; naliehavo vyzýva členské štáty, 

aby sa zdržali toho, aby konanie oznamovateľov pri zverejňovaní informácií o nezákonnej 

činnosti alebo o skutkoch, ktoré narúšajú alebo ohrozujú verejný záujem, považovali za 

trestný čin; 

Podpora oznamovateľov 

35. poukazuje na skutočnosť, že európska ombudsmanka v Parlamente uviedla, že je ochotná 

preskúmať možnosť zriadiť orgán prijímania hlásení v rámci Úradu európskeho 

ombudsmana, a vyzýva Komisiu, aby zvážila, či možno zveriť výkon týchto úloh 

európskemu ombudsmanovi, ktorý už má právomoc skúmať sťažnosti týkajúce sa 

nesprávnych postupov inštitúcií Únie; 

36. vyzýva členské štáty a inštitúcie EÚ, aby v spolupráci so všetkými zainteresovanými 

orgánmi zaviedli a prijali všetky nevyhnutné opatrenia na ochranu dôvernosti 

informačných zdrojov s cieľom zabrániť akejkoľvek diskriminácii alebo hrozbe, ako aj 
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vytvoriť transparentné cesty pre prezradenie informácií; 

37. zdôrazňuje, že je potrebné umožniť prístup k informáciám a poskytovať bezplatné 

dôverné poradenstvo osobám, ktoré plánujú podať hlásenie vo verejnom záujme 

alebo odhaliť nezákonné alebo nedovolené skutky, ktoré narúšajú alebo ohrozujú verejný 

záujem; poznamenáva, že štruktúry schopné poskytnúť takéto informácie a poradenstvo 

by sa mali identifikovať a ich kontaktné údaje by mali byť k dispozícii širokej verejnosti; 

38. zdôrazňuje skutočnosť, že popri nároku na všetky ochranné opatrenia pre oznamovateľov 

je nevyhnutné zabezpečiť osobitne týmto oznamovateľom prijatie, ubytovanie a 

bezpečnosť v členskom štáte, ktorý nemá žiadny dohovor o vydaní s krajinou, ktorá sa 

dopustila protispoločenskej činnosti; vyzýva Komisiu, aby v prípade dohôd o vydaní 

medzi EÚ a dotknutou treťou krajinou a podľa článku 67 ods. 2 ZFEÚ, pokiaľ ide 

o politiku EÚ v oblasti azylu, konala v rámci svojich právomocí a aby prijala a vykonala 

všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia v súvislosti s takýmito oznamovateľmi 

vystavenými odvetným opatreniam v krajinách, ktorých nezákonné alebo podvodné 

praktiky odhalili; 

39. domnieva sa, že potom, čo varovanie bolo uznané za závažné, malo by viesť k riadnemu 

vyšetrovaniu a mali by ho sprevádzať primerané opatrenia; zdôrazňuje, že počas 

prešetrovania by oznamovateľ mal mať možnosť objasniť svoju sťažnosť a poskytnúť 

ďalšie informácie alebo dôkazy; 

40. nabáda členské štáty, aby spracovali údaje a vypracovali kritériá a ukazovatele týkajúce sa 

politík v oblasti oznamovania vo verejnom a súkromnom sektore; 

41. žiada všetky inštitúcie EÚ, aby sa zaoberali iniciatívnou správou európskej ombudsmanky 

z 24. júla 2014 v súlade s článkom 22c nového služobného poriadku, v ktorej vyzýva 

všetky orgány EÚ, aby prijali etické mechanizmy varovania a právne rámce oznamovania 

priamo založené na vnútorných predpisoch Úradu európskeho ombudsmana; 

42. domnieva sa, že oznamovatelia by mali mať tiež právo preskúmať a komentovať výsledky 

vyšetrovania uskutočneného na základe ich prezradenia; 

43. vyzýva inštitúcie a ďalšie orgány Únie, aby boli príkladom a bezodkladne začali 

uplatňovať usmernenia európskej ombudsmanky; vyzýva Komisiu, aby na svojej pôde aj 

v agentúrach Únie v plnej miere uplatňovala vlastné usmernenia na ochranu 

oznamovateľov v súlade so služobným poriadkom z roku 2012; vyzýva Komisiu, 

aby v záujme ochrany oznamovateľov účinne spolupracovala a koordinovala úsilie 

s ďalšími inštitúciami; 

44. poukazuje na to, že je potrebný lepší systém nahlasovania firemných pochybení, ktorý 

bude funkčnejší a bude dopĺňať činnosť súčasných národných kontaktných miest 

pre usmernenia OECD pre nadnárodné podniky; 

45. víta skutočnosť, že Komisia napokon zriadila kanál, prostredníctvom ktorého môžu 

oznamovatelia nahlasovať alebo zverejňovať informácie o kartelových dohodách a iných 

dohodách v rámci hospodárskej súťaže, zdôrazňuje však, že treba zjednodušiť postupy, 

a trvá na tom, že týchto kanálov by nemalo byť príliš veľa; 
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46. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii. 

Or. fr 

 

 


