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WSKAZÓWKI 

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 

wskazówek: 

A. mając na uwadze, że sygnaliści często odgrywają istotną, a nawet decydującą rolę w 

zgłaszaniu nieprawidłowości, przypadków niezgodności z prawem, oszustw, korupcji i 

innych nadużyć lub naruszeń praworządności, zarówno w sektorze publicznym, jak i 

prywatnym, na szczeblu europejskim i krajowym, a także w zapobieganiu im oraz 

wykrywaniu ich; 

B. mając na uwadze, że odwaga tych osób, które pomimo ryzyka osobistego i zawodowego 

wyświadczają społeczeństwu przysługę, zgłaszając lub ujawniając informacje w obronie 

interesu publicznego, jest tak duża, że rządy powinny zapewniać im odpowiednie 

gwarancje prawne i ochronę, w tym odszkodowanie z tytułu szkód finansowych i innych, 

np. osobom tracącym pracę w następstwie zgłoszenia nieprawidłowości lub ich 

ujawnienia; 

C. mając na uwadze, że działalność sygnalistów opierająca na zasadach przejrzystości i 

uczciwości jest kluczowa dla informowania o nieprawidłowościach, zatem należy 

zagwarantować prawnie ochronę tych osób i wzmocnić ją w całej Unii Europejskiej, 

jednak tylko wtedy, gdy celem ich działań w dobrej wierze jest ochrona interesu 

publicznego, zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 

D. mając na uwadze, że Parlament przyjął niedawno dwa dokumenty: rezolucję w sprawie 

roli demaskatorów w ochronie interesów finansowych UE1 oraz sprawozdanie dotyczące 

ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych2, 

E. mając na uwadze, że w dniu 1 lipca 2014 r. zdecydowana większość instytucji i organów 

europejskich wprowadziła do swych przepisów wewnętrznych środki mające na celu 

ochronę sygnalistów, do czego zobowiązuje je art. 22b i 22c regulaminu pracowniczego; 

F. mając na uwadze, że coraz więcej dochodzeń w sprawie nadużyć gospodarczych może 

mieć charakter transgraniczny, a sygnaliści odgrywają kluczową rolę w procesie 

ujawniania prowadzonych z zagranicy nielegalnych działań przynoszących szkodę 

krajowym interesom gospodarczym; 

G. mając na uwadze, że w art. 33 Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, 

której stronami są Unia Europejska i jej państwa członkowskie, wyraźnie przewiduje 

potrzebę odpowiednich środków prawnych w celu zapewnienia ochrony przed 

nieuzasadnionym traktowaniem każdej osoby, która w dobrej wierze i z uzasadnionych 

powodów przekazuje właściwym organom wszelkie informacje dotyczące przestępstw 

określonych w tej konwencji; 

                                                 
1  Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0022. 
2  Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0206. 
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1. uważa, że brak odpowiedniej ochrony sygnalistów ma negatywny wpływ na ochronę 

interesów finansowych UE; 

2. nalega, by Komisja podjęła wszelkie niezbędne kroki w kierunku niezwłocznego 

wdrożenia rezolucji w sprawie roli sygnalistów w ochronie interesów finansowych UE 

oraz, w szczególności, by przedstawiła przekrojowy wniosek ustawodawczy mający na 

celu ustalenie minimalnego poziomu ochrony w całej Unii osób zgłaszających przypadki 

naruszenia w Europie oraz skutecznego i kompleksowego europejskiego programu 

ochrony takich osób; 

3. odnotowuje, że jedynie kilka państw członkowskich wprowadziło odpowiednio 

zaawansowane systemy ochrony sygnalistów, pomimo że potrzeba ochrony tych osób jest 

kluczowa dla zapobiegania korupcji i jej zwalczania i pomimo że ochronę sygnalistów 

zaleca się w art. 33 w Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji; apeluje do 

państw członkowskich, które nie przyjęły jeszcze przepisów dotyczących ochrony 

sygnalistów w ich prawie krajowym, by uczyniły to jak najszybciej; 

4. zauważa, że chociaż w rezolucji przyjętej przez Parlament położono nacisk na 

sygnalistów w kontekście interesów finansowych UE, wiele z proponowanych środków 

powinno mieć także zastosowanie do takich osób w szerszym zakresie, m.in. w 

odniesieniu do ochrony środowiska, praw pracowniczych i ochrony konsumentów; 

podkreśla wkład dziennikarzy śledczych i uważa, że powinni oni uzyskać równoważny 

stopień ochrony; 

5. w związku z tym wzywa Komisję do dokonania wykładni terminu „interesy finansowe” w 

możliwie najszerszym znaczeniu, aby objąć nim również te przypadki, które pośrednio 

wpływają na interesy finansowe UE; 

6. stanowczo domaga się zagwarantowania odpowiedniej ochrony osobom, które składają 

doniesienia o nielegalnych działaniach w miejscu pracy, takich jak nękanie, 

szantażowanie pracowników utratą miejsca pracy, nielegalne praktyki rekrutacyjne, 

zwolnienia, dyskryminacja płacowa oraz o wszelkich innych działaniach, które stanowią 

naruszenie obowiązujących przepisów; 

7 wzywa Komisję do uwzględnienia w swym wniosku ustawodawczym środków mających 

na celu ochronę pracowników przed działaniami odwetowymi ze strony pracodawcy w 

związku z ich działaniami w charakterze sygnalistów, a także do zapewnienia im 

anonimowości i zagwarantowania poufności informacji oraz w razie potrzeby do 

udzielenia im pomocy prawnej, finansowej i psychologicznej, a także zapewnienia, że 

ciężar dowodu w związku z oskarżeniami o prześladowania i represje będzie spoczywał 

na pracodawcy; 

8. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja ostatecznie udostępniła kanał informacyjny, 

za pomocą którego sygnaliści mogą zgłaszać przypadki naruszeń lub ujawniać informacje 

na temat porozumień mających wpływ na konkurencję i porozumień kartelowych, 

podkreśla jednak potrzebę uproszczenia procedur oraz zwraca uwagę, że kanałów takich 

nie powinno być zbyt wiele; 

9. zwraca jednak uwagę, że sygnaliści mogą używać kanałów nieinstytucjonalnych, takich 

jak media, i że nie powinno to uniemożliwiać instytucjom UE aktywnego i oficjalnego 
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przetwarzania ujawnionych informacji, które mają wpływ na interesy UE; należy 

przeprowadzać gruntowne postępowania w przypadkach ujawniania informacji mających 

wpływ na interesy UE, bez względu na to, za pomocą jakiego kanału informacje te 

ujawniono; 

10. dlatego też wzywa Komisję, by oparła się na zaleceniu zawartym w rezolucji dotyczącym 

ustanowienia niezależnej instytucji gromadzącej informacje, pełniącej rolę doradczą i 

będącej punktem odniesienia w UE oraz posiadającej biura w państwach członkowskich, 

która to instytucja posiadałaby wystarczające zasoby budżetowe, odpowiednie 

uprawnienia i właściwych specjalistów, aby pomagać sygnalistom wewnętrznym i 

zewnętrznym w wykorzystywaniu odpowiednich kanałów w celu ujawniania informacji o 

ewentualnych nieprawidłowościach naruszających interesy finansowe Unii przy 

jednoczesnym zachowaniu poufności oraz oferowaniu niezbędnego wsparcia i porady; na 

pierwszym etapie praca tej instytucji polegałaby w głównej mierze na rzetelnej 

weryfikacji otrzymywanych informacji; 

11. w związku z tym zwraca uwagę, że Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich 

powiedziała w Parlamencie, że jest skłonna zbadać możliwość utworzenia takiego organu 

w ramach urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, i wzywa Komisję, aby rozważyła 

możliwość powierzenia Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, który posiada 

już uprawnienia do badania skarg o nadużycia w ramach instytucji UE, także tych zadań; 

12. przypomina, że w tej samej rezolucji Parlament Europejski wezwał również instytucje 

UE, by we współpracy z wszystkimi odnośnymi organami krajowymi wprowadziły i 

podejmowały wszelkie konieczne środki służące ochronie poufności źródeł informacji i 

wzywa w związku z tym do utworzenia kontrolowanej strony internetowej, za 

pośrednictwem której można by składać skargi w ściśle poufny sposób; 

13. wyraża ubolewanie, że nie wszystkie agencje UE wprowadziły przepisy wewnętrzne w 

celu ochrony sygnalistów i apeluje do tych agencji o wdrożenie przepisów wewnętrznych 

zgodnie z art. 22a, 22b i 22c regulaminu pracowniczego; 

14. uważa, że przepisy sektorowe, np. w dziedzinie ochrony interesów finansowych UE, nie 

powinny pod żadnym względem zastępować przepisów ogólnych określających jednolite 

minimalne standardy ochrony prawnej sygnalistów ani opóźniać ich wprowadzenia; w 

związku z tym apeluje do Komisji o niezwłoczne przedstawienie przekrojowego wniosku 

w sprawie ochrony sygnalistów. 
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