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SUGESTII 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 

afaceri juridice, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 

rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. consideră că lipsa unei protecții adecvate a avertizorilor are un impact negativ asupra 

dezvoltării și aplicării politicii UE privind protecția mediului, sănătatea publică și 

siguranța alimentară, întrucât teama de represalii poate avea un efect de descurajare asupra 

avertizorilor, punând astfel în pericol interesul public; 

2. consideră că, deși importanța și valoarea avertizării în materie de sănătate publică, mediu 

și siguranță alimentară sunt recunoscute din ce în ce mai mult în statele membre, sunt 

necesare la nivel național și european campanii de informare și promovare cu privire la 

avertizori, în vederea schimbării atitudinii și mentalității față de aceștia; 

3. este convins că avertizorii joacă un rol indispensabil în reducerea riscurilor pentru 

sănătatea publică, mediu și siguranța alimentară, domenii în care anumite riscuri sunt 

dificil de controlat la nivel extern, precum și în descurajarea și prevenirea faptelor ilegale 

și a corupției; consideră că o mai mare protecție a avertizorilor va încuraja și mai mult 

divulgarea în interes public a riscurilor și a amenințărilor la adresa sănătății publice și a 

mediului și va îmbunătăți siguranța alimentară, va promova o cultură a responsabilității și 

integrității publice atât în instituțiile publice, cât și în cele private, și, de asemenea, va 

salva inclusiv vieți; pot fi menționate aici publicarea studiului privind SRAS (Sindromul 

respirator sever acut) și alte boli periculoase care au amenințat milioane de persoane din 

China, precum și alte studii care au contribuit la evitarea unor pericole pentru mediu în 

SUA; 

4. reamintește cazuri recente cu impact ridicat, precum Dieselgate, Nestle și scandalurile 

legate de carnea de cal, în care au fost descoperite riscuri pentru mediu, sănătatea publică 

sau siguranța alimentară și în care dezvăluirile avertizorilor au contribuit la depistarea 

riscului sau în care un nivel mai ridicat de protecție a avertizorilor ar fi putut conduce la 

depistarea mai timpurie a riscurilor și la limitarea daunelor într-o măsură mai mare; 

5. subliniază faptul că progresele esențiale în domeniul sănătății publice, în special în ceea ce 

privește controlul tutunului, pot fi urmărite în definitiv până la origine, și anume până la 

eliberarea documentelor interne de către avertizori; 

6.  atrage atenția asupra faptului că riscurile legate de mediu, sănătatea publică și siguranța 

alimentară se opresc rareori la frontiere, ceea ce înseamnă că o protecție inadecvată sau 

inexistentă a avertizorilor într-un stat membru, care poate împiedica detectarea în timp util 

a unor astfel de riscuri, pune în pericol sănătatea și siguranța tuturor cetățenilor UE, 

precum și capacitatea acestora de a proteja mediul; 

7. subliniază faptul că traficul cu specii sălbatice de faună a devenit una dintre cele mai 

profitabile forme ale criminalității organizate din lume și constată rolul esențial jucat de 

avertizorii care raportează traficul, exploatarea forestieră și pescuitul ilegale și alte 

infracțiuni împotriva faunei sălbatice; 

8. subliniază faptul că dovada încălcării legislației UE privind protecția animalelor și 
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siguranța alimentară în exploatațiile agricole și abatoare se bazează aproape exclusiv pe 

avertizori, întrucât aceste spații nu sunt accesibile publicului larg, iar controalele oficiale 

sunt, în general, anunțate în prealabil; 

9. recunoaște că ambarcațiunile de pescuit sunt extrem de izolate atunci când operează pe 

mare și că o protecție solidă a avertizorilor este esențială pentru a le permite să furnizeze 

dovezi privind pescuitul ilegal și alte încălcări ale legislației UE; 

10. regretă faptul că autoritățile de reglementare, inclusiv cele care monitorizează lanțul 

alimentar, nu dispun de resurse suficiente și, prin urmare, depind de avertizori pentru 

obținerea de informații; subliniază, așadar, că sunt esențiale atât finanțarea sporită a 

autorităților de reglementare, cât și protecția eficace a avertizorilor; 

11. subliniază că o legislație rapidă și solidă privind protejarea avertizorilor, precum și un 

consens politic care să permită punerea în aplicare a unor măsuri eficiente la nivel național 

și european vor contribui, de asemenea, la restabilirea încrederii în instituțiile 

democratice, la facilitarea expertizei științifice și la dezbaterea și demonstrarea valorii 

adăugate a măsurilor UE pentru cetățeni; subliniază că legislația privind avertizorii îi 

încurajează în special pe cei care dețin cunoștințe științifice și tehnice să comunice fapte 

care, altfel, ar rămâne ascunse; 

12. regretă lacunele și deficiențele juridice semnificative ale protecției avertizorilor din statele 

membre și faptul că prea puține state membre au creat mecanisme de protecție pentru 

avertizori; insistă asupra faptului că este nevoie de o protecție la nivelul UE în vederea 

asigurării deplinei protecții juridice a avertizorilor, egală în toate statele membre și, de 

asemenea, o continuare adecvată și independentă a acestui proces, ulterioară sesizării, cu 

condiția ca avertizorii să fi acționat cu bună-credință și numai în scopul protejării 

interesului public general; 

13. ia act de faptul că în legislația UE există deja unele dispoziții privind protecția 

avertizorilor, însă aceste dispoziții sunt deseori limitate sau răspândite în diferite legi, 

lăsând loc deficiențelor și lacunelor; 

14. solicită sprijinul Comisiei în vederea încurajării statelor membre în crearea de mecanisme 

eficiente și eficace de protecție a avertizorilor; 

15. îndeamnă Comisia să realizeze un bilanț al rezultatelor consultării sale publice, să 

realizeze progrese în elaborarea unui proiect legislativ în următoarele luni și să prezinte 

fără întârziere o propunere de instrument juridic orizontal, în conformitate cu principiul 

subsidiarității, care să instituie standarde minime comune solide în UE privind protecția 

avertizorilor și care să se bazeze pe dispozițiile din tratat referitoare la protecția mediului, 

a sănătății publice și a consumatorilor; subliniază inadvertențele și nereușitele abordărilor 

sectoriale în acest scop, precum cele adoptate în Directiva (UE) 2016/943 a Parlamentului 

European și a Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția know-how-ului și a 

informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și 

dezvăluirii ilegale; încurajează statele membre să dezvolte instrumente legislative care să 

îi protejeze pe cei care raportează autorităților publice încălcări ale normelor de conduită; 

sugerează agențiilor UE să adopte o politică scrisă cu privire la protecția împotriva 

măsurilor de retorsiune a persoanelor care raportează nereguli, precum și a avertizorilor de 

integritate; 
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16. atrage atenția că, în majoritatea cazurilor, munca avertizorilor este bazată pe principiile 

transparenței și integrității; prin urmare, protecția denunțătorilor ar trebui să fie garantată 

prin lege și consolidată în întreaga Uniune, însă numai în cazul în care persoanele 

respective acționează cu bună credință cu scopul de a proteja interesul public, astfel cum 

prevede jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului; 

17. îndeamnă Comisia să monitorizeze dispozițiile statelor membre referitoare la avertizori în 

vederea facilitării schimbului de bune practici, care să contribuie la realizarea unei 

protecții mai eficiente a avertizorilor la nivel național; 

18. subliniază că raportarea sau dezvăluirea de informații legate de riscuri, abuzul în serviciu 

și infracțiuni, precum și orice încercare de a le ascunde, ceea ce poate provoca daune 

asupra mediului și probleme de integritate și siguranță în ceea ce privește sănătatea și 

alimentația, inclusiv în raport cu tehnologiile emergente, ale căror consecințe pe termen 

lung asupra mediului și sănătății sunt încă necunoscute, precum și alte forme de fapte 

reprobabile, precum gestionarea necorespunzătoare a organismelor publice, a terenurilor și 

a proprietății publice, ar trebui să intre toate în domeniul de aplicare al oricărui instrument 

UE de protecție a avertizorilor, indiferent dacă acestea reprezintă o încălcare a legii, 

plecând de la convingerea rezonabilă că dezvăluirea este realizată în interes public; 

subliniază că protecția avertizorilor ar trebui să beneficieze de instrumente de protecție în 

aceste domenii pe întreg teritoriul Uniunii deoarece problemele de mediu sunt, prin natura 

lor, transnaționale, iar acest lucru ar trebui reflectat în actele legislative relevante; 

protecția avertizorilor ar trebui să fie acordată la nivelul întregii Uniuni, indiferent de 

locul de reședință al acestora și de locul în care au fost comise infracțiunile; 

19. subliniază importanța culturilor organizaționale deschise și a existenței mai multor canale 

protejate pentru raportarea voluntară de informații, atât pe plan intern, cât și pe plan 

extern, pentru a preveni daunele aduse mediului, sănătății umane și lanțului alimentar, 

ceea ce este, de asemenea, și în interesul organizațiilor în sine; 

20. evidențiază că legislația UE de protecție a avertizorilor trebuie să fie cuprinzătoare, cu un 

domeniu de aplicare larg și rapid aplicabilă și trebuie să protejeze persoana care 

raportează neregulile și, atunci când este cazul, colegii săi și rudele sale afectate de orice 

fel de represalii, hărțuire, intimidare și excludere de la locul lor de muncă sau din viața lor 

privată, precum și de procedurile civile, penale sau administrative care rezultă din 

dezvăluire; subliniază faptul că o protecție eficace a avertizorilor este esențială pentru 

garantarea dreptului la libertatea de exprimare și la libertatea de informare și că normele 

contradictorii care reglementează aspecte legate de secret și confidențialitate ar trebui 

revizuite în conformitate cu jurisprudența europeană din domeniul drepturilor omului, 

pentru a se asigura faptul că astfel de excepții sunt necesare și proporționale; subliniază 

faptul că protecția nu este necesară doar pentru dezvăluirile interne efectuate prin 

intermediul canalelor desemnate de la locul de muncă sau pentru dezvăluirile către 

autoritățile publice sau organele de supraveghere, ci, ținând cont de jurisprudența 

relevantă a Curții Europene a Drepturilor Omului, și pentru dezvăluirile externe către 

publicul general, prin intermediul mijloacelor de informare în masă sau în alt mod; indică 

faptul că instituțiile UE, în cooperare cu toate autoritățile naționale competente, ar trebui 

să introducă și să pună în aplicare toate măsurile necesare pentru a proteja 

confidențialitatea surselor de informații, cu scopul de a preveni orice amenințări sau 

acțiuni cu caracter discriminatoriu; invită Comisia să se asigure că toți avertizorii, inclusiv 
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avertizorii care suferă represalii în urma unui raport sau a unei dezvăluiri de interes public 

și, în consecință, depun o plângere valabilă în instanță, au acces la consiliere juridică 

independentă, sprijin financiar și psihologic, precum și, după caz, măsuri de ajutor; 

21. invită statele membre și Comisia să stabilească un cadru juridic strict care să le permită 

întreprinderilor să pună în aplicare sisteme de avertizare interne, definind în mod efectiv 

noțiunea de termen rezonabil de răspuns din partea întreprinderii și asigurând 

conformitatea acestor sisteme cu dreptul social și cu protecția dreptului privind datele cu 

caracter personal; 

22. subliniază necesitatea unei securități juridice în ceea ce privește dispozițiile de protecție 

acordate avertizorilor, întrucât o lipsă continuă de claritate și o abordare fragmentată 

împiedică eventualii avertizori să prezinte informații și acest lucru este în detrimentul 

angajatorilor lor, în special în cazul întreprinderilor care desfășoară activități în mai multe 

jurisdicții sau sectoare; 

23. subliniază rolul important pe care îl are jurnalismul de investigație și solicită Comisiei să 

se asigure că propunerea sa oferă același nivel de protecție atât jurnaliștilor de 

investigație, cât și avertizorilor de integritate; 

24. atrage atenția că definiția avertizorului nu ar trebui restrânsă sau limitată la anumite 

domenii, la statutul contractelor de muncă sau la caracterul juridic al faptelor sau al 

informațiilor raportate ori dezvăluite, iar persoanele care raportează nereguli în sectorul 

public și în sectorul privat ar trebui să beneficieze de protecție egală și să nu se supună 

niciunei obligații contractuale care împiedică raportarea sau dezvăluirea informațiilor 

atunci când acest lucru este în interes public, fără a aduce atingere niciunei restricții 

necesare, precum cele prevăzute în principiile globale privind securitatea națională și 

dreptul la informare; 

25. încurajează statele membre să elaboreze criterii de referință și indicatori cu privire la 

politicile referitoare la avertizori aplicate atât în sectorul public, cât și în sectorul privat; 

26. subliniază că legislația UE ar trebui să stabilească o procedură clară pentru modul în care 

sunt tratate dezvăluirile de la lansarea lor și până la finalizare, pentru a asigura o urmărire 

atentă a acțiunilor întreprinse de avertizori de la prezentarea raportului și analiza sa, până 

la garanția protecției lor, precum și mecanisme de protecție a avertizorilor mai eficiente; 

subliniază importanța de a se acorda în mod explicit autorităților competente, 

organismelor de reglementare și autorităților de aplicare a legii sarcina de a menține 

canale de raportare, de a primi, a gestiona și a investiga greșelile profesionale suspectate, 

protejând în același timp confidențialitatea sursei, dacă este cazul, și drepturile părților 

afectate; încurajează Comisia și statele membre să asigure accesul la servicii de consiliere 

confidențială pentru persoanele care au în vedere posibilitatea de a realiza un raport sau o 

dezvăluire de interes public și care, prin urmare, căută informații precum cele legate de 

drepturile și responsabilitățile avertizorilor, de canalele adecvate și de eventualele 

consecințe ale deciziei lor;  
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