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Predlog spremembe  1 

Gilles Lebreton 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0295/2017 

Virginie Rozière 

Legitimni ukrepi za zaščito žvižgačev, ki ravnajo v javnem interesu 

2016/2224(INI) 

Predlog resolucije po členu 170(4) Poslovnika, ki nadomesti nezakonodajni predlog 

resolucije A8-0295/2017 

Resolucija Evropskega parlamenta o legitimnih ukrepih za zaščito žvižgačev, ki ravnajo 

v javnem interesu 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti člena 2, 

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti člena 11, 

– ob upoštevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah, zlasti člena 10, 

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2016/943 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

8. junija 2016 o varstvu nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih 

informacij (poslovnih skrivnosti) pred njihovo protipravno pridobitvijo, uporabo in 

širjenjem, 

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2013/30 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

12. junija 2013 o varnosti naftnih in plinskih dejavnosti na morju in spremembi 

Direktive 2004/35/ES, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 

aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 

2004/72/ES, 

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali 

financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in 

Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in 

Direktive Komisije 2006/70/ES, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25.novembra 2015 o davčnih stališčih in drugih 

ukrepih podobne narave ali s podobnim učinkom1,  

                                                 
1 Besedila, sprejeta tega dne, P8_TA(2015)0408. 
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– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2016 o davčnih stališčih in drugih ukrepih 

podobne narave ali s podobnim učinkom (TAXE 2)1, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. oktobra 2013 o organiziranem kriminalu, 

korupciji in pranju denarja: priporočila za ukrepe in pobude, ki bi jih bilo treba sprejeti2, 

– ob upoštevanju resolucije št. 1729 (2010) parlamentarne skupščine Sveta Evrope o 

zaščiti žvižgačev, 

– ob upoštevanju resolucije št. 2060 (2015) parlamentarne skupščine Sveta Evrope o 

izboljšanju zaščite žvižgačev, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. decembra 2015 s priporočili Komisiji o 

spodbujanju preglednosti, usklajevanja in konvergence pri politikah na področju davka 

od dohodkov pravnih oseb v Uniji3, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 6. junija 2011 o boju proti korupciji v EU 

(COM(2011)0308), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 5. julija 2016 o nadaljnjih ukrepih za 

povečanje preglednosti in boju proti davčnim utajam in izogibanju davkom 

(COM(2016)0451), 

– ob upoštevanju akcijskega načrta skupine G20 o boju proti korupciji in zlasti njegovih 

smernic za sprejetje zakonodaje za zaščito žvižgačev, 

– ob upoštevanju poročila OECD iz marca 2016 z naslovom „Zaveza učinkoviti zaščiti 

žvižgačev“,  

– ob upoštevanju sklepa evropske varuhinje človekovih pravic, s katerim je zaključila 

svojo samoiniciativno preiskavo o opozarjanju na nepravilnosti (OI/1/2014/PMC), 

– ob upoštevanju priporočila odbora ministrov Sveta Evrope CM/Rec(2014)7 z dne 

30. aprila 2014 o zaščiti žvižgačev, kakor tudi njegovega kratkega vodnika o 

vzpostavitvi nacionalnega okvira iz januarja 2015, 

– ob upoštevanju resolucije št. 2171 (2017) parlamentarne skupščine Sveta Evrope z dne 

27. junija 2017, v kateri se nacionalne parlamente poziva, naj priznajo pravico do 

opozarjanja na nepravilnosti, 

– ob upoštevanju načela 4 iz priporočila OECD o izboljšanju etičnega ravnanja v javni 

službi, 

– ob upoštevanju Konvencije OECD o boju proti podkupovanju tujih uradnikov v 

mednarodnem poslovanju, 

                                                 
1 Besedila, sprejeta tega dne, P8_TA(2016)0310. 
2 UL C 208, 10.6.2016, str. 89. 
3 Besedila, sprejeta tega dne, P8_TA(2015)0457. 
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– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. februarja 2017 o vlogi prijaviteljev 

nepravilnosti pri varovanju finančnih interesov EU1, 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve ter mnenj Odbora za ekonomske in 

monetarne zadeve, Odbora za proračunski nadzor, Odbora za zaposlovanje in socialne 

zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za kulturo in 

izobraževanje, Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in 

Odbora za ustavne zadeve (A8-0000/2017), 

A. ker Evropska unija prispeva h krepitvi mednarodnega sodelovanja v boju proti 

korupciji, ob popolnem spoštovanju načel mednarodnega prava, človekovih pravic in 

pravne države, kakor tudi suverenosti vseh držav; 

B. ker sta preglednost in udejstvovanje državljanov del razvoja in izzivov demokracije v 

21. stoletju; 

C. ker smo od gospodarske, dolžniške in finančne krize dalje priča valu ukrepov proti 

izogibanju davkom in davčnim utajam na mednarodni ravni; ker je na področju 

finančnih storitev potrebna večja preglednost za odvračanje od nepravilnosti in ker 

nekatere države članice že imajo izkušnje z osrednjimi prijavnimi točkami, ki 

žvižgačem omogočajo prijavo dejanskih ali mogočih kršitev predpisov o skrbnem 

finančnem poslovanju; ker je Organizacija združenih narodov leta 2003 sprejela 

konvencijo proti korupciji; ker je Evropski parlament na podlagi teh razkritij ustanovil 

posebna odbora in preiskovalni odbor; ker je že v več resolucijah pozval k zaščiti 

žvižgačev; ker so že odobrene pobude za boljšo mednarodno izmenjavo informacij v 

davčnih zadevah koristne in ker je bilo z različnimi razkritji, povezanimi z davki, 

objavljenih veliko pomembnih informacij o nepravilnostih, ki drugače ne bi prišle na 

dan; 

D. ker imajo žvižgači pomembno vlogo, ko ravnajo v splošnem interesu, da bi javnosti 

razkrili dejstva, ki ogrožajo zdravje, varnost in splošni interes; 

E. ker s tem žvižgači pomagajo državam članicam ter nacionalnim in evropskim 

institucijam, da bi preprečile in se borile zlasti proti: 

– vsem kršitvam zakonov, 

– vsem kršitvam načela integritete, tako finančne in ekonomske kot tudi vsako 

zlorabo moči, 

– vsem kršitvam pravice do zdravja in javne varnosti ali nevarnostim zanje, 

– vsem kršitvam človekovih pravic, okoljskega prava in pravne države ter 

– vsem oblikam korupcije; 

                                                 
1 Besedila, sprejeta tega dne, P8_TA(2017)0022. 
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F. ker je korupcija danes resna težava za Evropsko unijo, naj gre za javni ali zasebni 

sektor; ker lahko privede do nezmožnosti vlad, da zaščitijo prebivalstvo in delavce ter 

zagotovijo delovanje pravne države; ker lahko taka nezmožnost pomeni zmanjšanje 

zaupanja v institucije in javne službe ter manjšo gospodarsko rast in konkurenčnost; 

G. ker so nedavni primeri razkrili vlogo, ki jo lahko pri korupciji imajo finančne institucije, 

finančni svetovalci in druga zasebna podjetja, ter ker morajo za vsa razkritja veljati 

načela zaupnosti; 

H. ker zaščita žvižgačev v nekaterih državah članicah ni ustrezno zagotovljena, medtem ko 

so druge uvedle napredne sisteme za njihovo zaščito; ker se lahko kljub temu izkaže, da 

programi v slednjih ne zadostujejo, saj niso dosledni; ker to v Evropi povzroča pravno 

negotovost, zlasti v čezmejnih primerih; 

I. ker je OECD poročala, da je v letu 2015 86 % podjetij imelo mehanizem za poročanje o 

domnevnih primerih resnih kršitev, vendar več kot tretjina ni imela pisne politike o 

zaščiti žvižgačev pred povračilnimi ukrepi oziroma ni vedela, če takšna politika obstaja; 

J. ker v nekaterih državah članicah vlada splošna nepripravljenost, da bi sprejeli in 

izvrševali zakonodajo o zaščiti pravic žvižgačev, kljub temu, da države predpisujejo 

obveznost, da se prijavijo in kaznujejo korupcija, goljufije in druge kršitve; ker se 

zaščita žvižgačev v Evropski uniji ne bi smela omejevati le na evropske, ampak bi 

morala veljati tudi za mednarodne primere; 

K. ker je obžalovanja vredno, da obstoječi kanali za uradne pritožbe o mednarodnih 

podjetjih le redko vodijo do konkretnih kazni; ker je treba vsak primer opredeliti in 

obravnavati ob upoštevanju narave funkcij, ki se opravljajo, resnosti dejanj in 

ugotovljenega tveganja; 

L. ker je bistveno, da se ne prekorači meja med ovadbo in žvižgaštvom; ker ne gre za to, 

da se širijo informacije o vseh, temveč da se dobro razmeji, kaj sodi na področje 

splošnega interesa in javne koristi; 

M. ker se lahko žvižgači, ki ravnajo v javnem interesu, na delovnem mestu dejansko 

soočajo s povračilnimi ukrepi, 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 

ima lahko strah pred takimi povračilnimi ukrepi odvračilen učinek na žvižgače, s tem pa 

je ogrožen javni interes; 

N. ker so zaposleni v številnih državah, zlasti zaposleni v zasebnem sektorju, zavezani 

zaupnosti, kar zadeva določene informacije, kar pomeni, da so lahko žvižgači soočeni z 

disciplinskimi ukrepi zaradi opozarjanja zunaj okvira svojega delovnega razmerja; 

O. ker bi bilo treba na delovnem mestu spodbujati delovno okolje, v katerem bi si ljudje 

upali izraziti pomisleke glede morebitnih goljufij ali nezakonitosti; ker je izjemno 

pomembno spodbujati kulturo, ki ljudem omogoča, da na težave opozarjajo brez strahu 

pred povračilnimi ukrepi, ki bi lahko vplivali na njihovo sedanje ali prihodnje 

zaposlitveno stanje; 
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P. ker zakonodaja Unije že določa nekatera pravila za zaščito žvižgačev pred nekaterimi 

oblikami povračilnih ukrepov na različnih področjih, Komisija pa še ni predlagala 

ustreznih zakonodajnih ukrepov za učinkovito in enotno zaščito žvižgačev in njihovih 

pravic v EU in je torej treba povečati njihovo zaščito; 

Q. ker so s 1. julijem 2014 skoraj vsi evropski organi in institucije v svoje poslovnike v 

skladu s členoma 22b in 22c kadrovskih predpisov uvedle ukrepe za zaščito žvižgačev; 

R. ker so pomembnost zaščite žvižgačev priznali vsi mednarodni organi na področju boja 

proti korupciji in ker so pravila o opozarjanju na nepravilnosti določena v Konvenciji 

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

o boju proti podkupovanju iz leta 2009; 

S. ker je v izogib pravni negotovosti pomembno, da se vzpostavi okvir, ki bo določal 

pravice in obveznosti in s tem učinkovito ščitil žvižgače v državah članicah Unije ter 

znotraj institucij, uradov in organov Unije; 

T. ker je vsak državljan tretje države, ki mu Evropska unija ali ena od njenih članic prizna 

vlogo žvižgača, upravičen do vseh veljavnih ukrepov za zaščito, če je v okviru svojih 

funkcij ali zunaj njega izvedel za informacije – in jih razkril – o nezakonitem ravnanju 

ali vohunjenju, ki naj bi ga izvedla tretja država ali nacionalna ali mednarodna družba, 

ki ogroža državo, narod ali državljane Unije, in ki brez njihove vednosti ogroža 

celovitost vlade, nacionalno varnost ali posamične ali kolektivne svoboščine; 

U. ker varovanje tajnosti identitete žvižgačev in zaupnosti informacij, ki jih razkrijejo, 

prispeva k vzpostavitvi učinkovitejših kanalov za prijavljanje goljufij, korupcije, 

nezakonitega ali nepoštenega ravnanja ali drugih hudih kršitev in ker lahko zaradi 

občutljivosti informacij slabo varovanje zaupnosti privede do njihovega nezaželenega 

uhajanja in kršitve javnega interesa Unije; ker je z zaščito žvižgačev v javnem sektorju 

lažje odkriti zlorabo javnih sredstev, goljufije in druge oblike čezmejne korupcije, 

povezane z nacionalnimi interesi ali interesi Unije; 

V. ker je vseeno treba zagotoviti, da se možnost opozarjanja na žvižgaštva ne zlorabi za 

namene nepoštene konkurence; ker je treba vse poskuse lažnih prijav, storjenih z 

namenom škoditi konkurenci, čim prej odkriti in kaznovati; 

Vloga žvižgačev in potreba po njihovi zaščiti 

1. poziva Komisijo, naj v roku šestih mesecev predstavi predlog direktive na podlagi 

člena 352 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim je potrebno soglasje 

držav članic, ali, če to ni mogoče, le smernice, da bi zagotovili visoko raven zaščite 

žvižgačev v Evropski uniji, pri tem pa naj upošteva posamezne nacionalne okvire in 

vsaki državi pusti možnost, da sprejme strožje zaščitne ukrepe; 

2. poudarja, da je nerazumno in zaskrbljujoče, da se državljani in novinarji kazensko 

preganjajo, namesto da bi jim nudili pravno varstvo pri razkrivanju informacij v javnem 

interesu, vključno z informacijami o domnevnih strokovnih napakah, nepravilnostih, 

goljufijah ali nezakonitih dejavnostih, zlasti ko gre za ravnanje, ki krši temeljna načela 

EU, kot so izogibanje davkom, davčna utaja in pranje denarja; 
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3. predlaga, da bi morali mednarodni sporazumi, ki se nanašajo na finančne storitve, 

obdavčitev in konkurenco, vključevati določbe o zaščiti žvižgačev; 

4. poudarja, da je treba zagotoviti pravno varnost v zvezi z zaščitnimi določbami za 

žvižgače, saj prevladujoče nejasnosti in razdrobljen pristop morebitne žvižgače 

odvračata od prijavljanja nepravilnosti; zato poudarja, da bi morale direktiva ali 

smernice, ki jih bo predlagala Komisija, vzpostaviti postopek za ustrezno ravnanje z 

razkritji in učinkovito zaščito žvižgačev; 

5. opozarja, da bo morale direktiva ali smernice upoštevati pravila, pravice in dolžnosti, ki 

urejajo zaposlovanje in vplivajo nanj; nadalje poudarja, da bi bilo treba to storiti v 

posvetovanju s socialnimi partnerji in v skladu s kolektivnimi pogodbami; 

6. poziva, naj bo v tem okviru določeno, da družbe, ki preverjeno izvajajo povračilne 

ukrepe proti žvižgačem, ne morejo prejemati sredstev EU niti ne morejo sklepati 

pogodb z javni organi; 

7. spodbuja države članice, naj oblikujejo merila in kazalnike za politiko na področju 

žvižgaštva v javnem in zasebnem sektorju; 

8. poziva države članice, naj upoštevajo člen 33 Konvencije OZN proti korupciji, ki 

poudarja vlogo žvižgačev pri preprečevanju korupcije in boju proti njej; 

9. obžaluje, da je dovolj napredne zaščitne sisteme za žvižgače sprejelo le nekaj držav 

članic; poziva države članice, ki v nacionalno zakonodajo še niso vključile takih 

sistemov ali načel, naj to storijo čim prej; 

10. poudarja, da je treba v izobraževalnih programih za poslovne vede in sorodne stroke več 

pozornosti nameniti poslovni etiki; 

11. spodbuja države članice in institucije Unije, naj si prizadevajo za širjenje kulture 

priznavanja pomembne vloge, ki jo imajo žvižgači v družbi, vključno s kampanjami za 

ozaveščanje; poziva zlasti Komisijo, naj se izreče o tem vprašanju v direktivi ali 

smernicah; meni, da je treba v javnem sektorju in na delovnih mestih ter v sodelovanju s 

sindikalnimi organizacijami podpirati etično kulturo, da bi opozorili na pomen 

ozaveščanja zaposlenih o obstoječih pravnih okvirih za žvižgaštvo; 

12. poziva Komisijo, naj spremlja predpise držav članic o žvižgačih, da bi spodbudili 

izmenjavo najboljših praks in s tem prispevali k zagotovitvi učinkovitejše zaščite 

žvižgačev na nacionalni ravni; 

13. poziva Komisijo, naj v direktivo ali smernice vključi splošni okvir za odvračanje od 

prenosa premoženja v države zunaj EU, ki zagotavljajo anonimnost nepoštenim 

osebam; 

14. šteje za žvižgača vsako osebo, ki načeloma s pogumnim in državljanskim dejanjem ter v 

dobri veri v okviru svojega delovnega razmerja ali zunaj njega osebe ali organe, ki 

imajo pooblastila, da tako dejanje preprečijo, opozori na nezakonito ali nevarno dejanje, 

ki škoduje splošnemu interesu, ali jim tako dejanje razkrije; 
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15. meni, da bi morale tudi osebe, ki niso v običajnem razmerju delodajalec–zaposleni, na 

primer svetovalci, pogodbeni sodelavci, pripravniki, prostovoljci, študentje, zaposleni 

za določen čas, nekdanji delavci in državljani, imeti dostop do kanalov za opozarjanje in 

pravico do ustrezne zaščite, če razkrijejo informacije o nezakonitem dejanju ali dejanju, 

ki škoduje splošnemu interesu; 

16. poudarja, da je potrebna jasna rešitev za žvižgače, ki delajo v družbah, registriranih v 

Uniji, ki pa imajo sedež zunaj nje; 

17. meni, da kršitev splošnega interesa vključuje zlasti korupcijo, kazniva dejanja, 

nespoštovanje pravnih obveznosti, sodne zmote, zlorabo položaja, kršitev varstva 

zasebnosti in osebnih podatkov, kršitve pravic delavcev in drugih socialnih pravic ter 

kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin; 

18. meni, da bi splošni interes načeloma moral prevladati nad zasebnim, saj bi moralo biti 

razkritje informacij o resnih nevarnostih za javni interes možno tudi, če so pravno 

zaščitene; vendar meni, da splošni interes, kot ga priznava evropsko pravo, ne sme imeti 

prednosti pred zasebnostjo in ne sme kršiti pravice do varstva osebnih podatkov, razen 

če je to zakonsko predvideno ob ustreznem upoštevanju bistvene vsebine teh pravic in 

ob upoštevanju načela sorazmernosti; poleg tega meni, da področje uporabe besedil o 

žvižgačih ne zajema tajnosti v zvezi z državno obrambo, zdravniške molčečnosti ali 

varovanja zaupnosti med odvetnikom in stranko; 

19. spodbuja države članice, naj redno ocenjujejo učinkovitost izvajanih ukrepov in pri tem 

upoštevajo javno mnenje o žvižgačih, informacije v zvezi z medsektorskimi 

raziskavami ter rezultate neodvisnih študij; 

20. spodbuja države članice, ki še niso sprejele zakonodaje glede žvižgaštva, naj to storijo v 

bližnji prihodnosti, in poziva Komisijo, naj preuči možnosti za oblikovanje platforme za 

izmenjavo primerov najboljše prakse na tem področju med državami članicami, pa tudi 

s tretjimi državami; 

21. poudarja, da so raziskave in izmenjava primerov najboljše prakse pomembni za 

spodbujanje boljše zaščite žvižgačev na evropski ravni; 

Mehanizem opozarjanja 

22. meni, da če ni poskrbljeno za jasno opredeljene zaščitne ukrepe in varno poročanje ter 

morebitne nadaljnje ukrepe, to lahko predstavlja oviro za opozarjanje enako kot 

povračilni ukrepi in pritiski, s katerimi se lahko soočajo žvižgači; 

23. meni, da je treba pripraviti dosledno, verodostojno in zanesljivo direktivo ali smernice, 

ki bodo omogočale opozarjanje znotraj organizacije, pristojnim organom in zunaj 

organizacije; meni, da bi tak sistem olajšal ocenjevanje verodostojnosti in veljavnost 

opozarjanja, ki bi bilo podano v tem okviru; 

Zaščita v primeru opozorila 

24. je zaskrbljen zaradi nevarnosti, ki pretijo žvižgaču na delovnem mestu, zlasti zaradi 
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tveganja neposrednih ali posrednih povračilnih ukrepov s strani delodajalca in ljudi, ki 

delajo zanj ali ukrepajo v njegovem imenu; poudarja, da je najpogostejša oblika 

povračilnih ukrepov prekinitev, upočasnitev ali zaustavitev poklicnega napredovanja ali 

celo odpustitev, spremlja pa jih psihološko nadlegovanje; poudarja, da so povračilni 

ukrepi ovira za delovanje žvižgačev; meni, da je treba uvesti zaščitne ukrepe proti tem 

povračilnim ukrepom; meni, da bi bilo treba povračilne ukrepe učinkovito kaznovati; 

poudarja, da je treba v primeru, ko je oseba znana kot žvižgač, sprejeti ukrepe in jo 

zaščititi, da se ustavijo vsi povračilni ukrepi zoper njo, ter da se žvižgaču zagotovi 

polno nadomestilo za povzročeno in dokazano škodo; meni, da bi bilo treba te določbe 

vključiti v načrt Komisije; 

25. poudarja, da nobeno delovno razmerje ne bi smelo omejevati pravice posameznika do 

svobode izražanja in da se nikogar ne bi smelo diskriminirati zaradi uveljavljanja te 

pravice; 

26. opozarja, da bi morale prihodnja direktiva ali smernice upoštevati pravila, pravice in 

dolžnosti, ki urejajo zaposlovanje in vplivajo nanj, hkrati pa upoštevati tudi stališče 

socialnih partnerjev in biti v skladu s kolektivnimi pogodbami; 

27. poudarja, da morajo imeti žvižgači in njihovi družinski člani, pa tudi vsakdo, ki jim 

pomaga in sta njegovo življenje ali varnost ogrožena, vključno z raziskovalnimi 

novinarji, pravico do ustreznega in učinkovitega varstva telesne, moralne in socialne 

celovitosti in možnosti preživljanja; 

28. poudarja, da se zaščitni ukrepi uporabljajo tudi v primeru, ko žvižgač opozarja na 

dejavnosti, ki vključujejo države članice; 

29. ugotavlja, da preiskovalni novinarji in neodvisni mediji pogosto opravljajo poklic, ki je 

osamljen in izpostavljen številnim pritiskom, in je zato nujno, da se jih zaščiti pred 

vsakršnim poskusom ustrahovanja; 

30. predlaga, da Komisija države članice pozove, naj vzpostavijo nujne postopke, ki bodo 

ščitili osebe, ki so opozorile na nepravilnosti ali razkrile informacije v splošnem 

interesu in so zaradi tega žrtve povračilnih ukrepov, med čakanjem na izid postopkov za 

povračilo škode; 

31. obsoja prakso ustrahovanja s kazenskim pregonom ali z grožnjami o kazenskem 

pregonu žvižgača, katerega namen ni dejansko iskanje resnice, ampak ga prisiliti v 

samocenzuro ali v finančno, duševno ali psihološko izčrpavanje; meni, da bi bilo treba 

take zlorabe postopka kaznovati; 

32. opozarja, da so žvižgači izpostavljeni kazenskemu in civilnemu pregonu; poudarja, da 

so pogosto šibkejša stranka v sodnem postopku; zato meni, da mora v primeru 

domnevnih povračilnih ukrepov zoper žvižgača delodajalec dokazati, da ti ukrepi niso 

povezani z žvižgačevim opozarjanjem na nepravilnosti; vendar poudarja, da mora 

žvižgač opozoriti na informacije, za katere verjame, da so resnične; meni, da mora biti 

zaupnost zagotovljena ves čas trajanja postopka in da se identiteta žvižgača ne sme 

razkriti brez njegove privolitve; poudarja, da bi bilo treba kaznovati kršitev zaupnosti o 

žvižgačevi identiteti brez njegove privolitve; 
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33. poudarja, da oseba ne bi smela izgubiti ugodnosti zaščite zgolj zaradi tega, ker je 

napačno presodila dejstva ali ker se grožnja splošnemu interesu ni uresničila, če je imela 

v času opozorila utemeljene razloge, da je verjela v resničnost in resnost grožnje; 

opozarja, da bi morale v primeru neresničnih obtožb osebe, ki so odgovorne zanje, 

odgovarjati za to in ne bi smele uživati ugodnosti zaščite, namenjenih žvižgačem; 

poudarja, da bi morala imeti vsaka oseba, ki je neposredno ali posredno oškodovana 

zaradi razširjanja netočnih ali zavajajočih informacij, na voljo dostop do sodnega 

varstva zaradi zlonamernega ali napačnega razkritja; 

34. opozarja, da je treba zasnovati dobro prakso za prepoved vsakršne oblike povračilnih 

ukrepov, od pasivne odpustitve do pasivnih ukrepov; poziva države članice, naj 

delovanje žvižgačev pri razkrivanju informacij o nezakonitih dejanjih ali dejanjih, ki 

spodkopavajo ali ogrožajo javni interes, ne štejejo za kazniva dejanja; 

Pomoč žvižgačem 

35. opozarja, da je evropska varuhinja človekovih pravic Parlament seznanila, da je 

pripravljena razmisliti o ustanovitvi organa za sprejemanje opozoril v okviru urada 

Evropskega varuha človekovih pravic, in poziva Komisijo, naj oceni, ali je možno te 

naloge zaupati Evropskemu varuhu človekovih pravic, ki je že pristojen za preiskovanje 

pritožb o nepravilnostih v institucijah Unije; 

36. poziva države članice in evropske institucije, naj v sodelovanju z vsemi ustreznimi 

organi uvedejo in sprejmejo vse ukrepe, ki so potrebni za varovanje zaupnosti virov 

informacij, da bi se preprečila diskriminacija ali grožnje, ter naj vzpostavijo pregledne 

kanale za razkrivanje informacij; 

37. poudarja, da bi bilo treba dovoliti dostop do informacij ter nuditi brezplačno zaupno 

svetovanje osebam, ki nameravajo opozoriti na nepravilnost v splošnem interesu ali 

razkriti nezakonita dejanja, ki spodkopavajo ali ogrožajo splošni interes; ugotavlja, da bi 

bilo treba določiti strukture, ki lahko zagotovijo te informacije in svetujejo, ter njihove 

kontaktne podatke dati na voljo javnosti; 

38. poudarja, da je žvižgač upravičen do vseh ukrepov za svojo zaščito, poleg tega pa mu je 

treba zagotoviti še sprejem, nastanitev in varnost v državi članici, ki nima sporazuma o 

izročitvi z državo, kjer je deloval; poziva Komisijo, naj v primeru sporazumov o 

izročitvi med Evropsko unijo in obtoženo tretjo državo in v skladu s členom 67(2) 

Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki se nanaša na evropsko politiko na področju 

azila, ukrepa v okviru svojih pristojnosti in sprejme vse potrebne varnostne ukrepe za 

žvižgače, ki so zlasti izpostavljeni hudim povračilnim ukrepom v državah, kjer so 

razkrili nezakonite prakse ali goljufije; 

39. meni, da bi bilo treba v primeru, ko je bilo opozorilo spoznano za resno, začeti ustrezne 

preiskave, nato pa sprejeti ustrezne ukrepe; poudarja, da bi bilo treba med preiskavo 

žvižgaču omogočiti, da pojasni svojo pritožbo in posreduje dodatne informacije ali 

dokazila; 

40. spodbuja države članice, naj oblikujejo podatke, merila in kazalnike za politiko v zvezi 

z žvižgači v javnem in zasebnem sektorju; 
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41. poziva vse evropske institucije, naj v skladu s členom 22b novih kadrovskih predpisov 

upoštevajo samoiniciativno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic z dne 24. 

julija 2014, ki vse organe Unije poziva, naj sprejmejo etične mehanizme opozarjanja in 

pravne okvire za prijavo nepravilnosti, ki bodo neposredno temeljili na notranjih 

pravilih urada Evropskega varuha človekovih pravic; 

42. meni, da bi morali imeti žvižgači tudi pravico preučiti ugotovitve preiskave, opravljene 

na podlagi njihovega razkritja, in podati pripombe; 

43. poziva institucije in druge organe Unije, naj dajo dober zgled z takojšnjim začetkom 

izvajanja smernic Evropskega varuha človekovih pravic; poziva Komisijo, naj zase in 

za agencije Unije v celoti izvaja lastne smernice za zaščito žvižgačev v skladu s 

kadrovskimi predpisi iz leta 2012; poziva Komisijo, naj učinkovito sodeluje in usklajuje 

prizadevanja za zaščito žvižgačev z drugimi institucijami; 

44. poudarja, da je potreben boljši sistem za poročanje o nepravilnostih v podjetjih, ki bo 

bolj funkcionalen in bo dopolnjeval sedanje nacionalne kontaktne točke za smernice 

OECD za mednarodna podjetja; 

45. pozdravlja dejstvo, da je Komisija končno uvedla instrument za žvižgače, s katerim 

lahko poročajo ali razkrivajo informacije s področja konkurence in kartelnih dogovorov, 

vendar poudarja, da je treba poenostaviti postopke in da tovrstnih kanalov ne sme biti 

preveč; 

46. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji. 

Or. fr 

 


