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 DA 

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING 

om legitime foranstaltninger til beskyttelse af whistleblowere, der handler i 

almenhedens interesse, når de afslører fortrolige oplysninger fra virksomheder og 

offentlige organer 

(2016/2224(INI)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 2, 

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig 

artikel 11, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/943 af 8. juni 2016 om 

beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger 

(forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse, 

– der henviser til sin beslutning af 25. november 2015 om afgørelser i skattespørgsmål og 

andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning1,  

– der henviser til sin beslutning af 6. juli 2016 om afgørelser i skattespørgsmål og andre 

foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning (TAXE 2)2, 

– der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2013 om organiseret kriminalitet, korruption 

og hvidvaskning af penge: henstillinger om foranstaltninger og initiativer3, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. juni 2011 om bekæmpelse af korruption i 

EU (COM(2011)0308), 

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 5. juli 2016 om yderligere 

foranstaltninger for at øge gennemsigtigheden på skatteområdet og bekæmpe 

skatteunddragelse og skatteundgåelse (COM(2016)0451), 

– der henviser til G20's handlingsplan til bekæmpelse af korruption og navnlig vejledningen 

om regler til beskyttelse af whistleblowere, 

– der henviser til OECD's rapport fra marts 2016 med titlen "Committing to effective 

whistle-blower protection",  

– der henviser til Den Europæiske Ombudsmands afgørelse, som afslutter hendes 

undersøgelse på eget initiativ OI/1/2014/PMC om "whistleblowing", 

– der henviser til rekommandation CM/Rec(2014)7 af 30. april 2014 fra Europarådets 

Ministerkomité om beskyttelse af whistleblowere, 

– der henviser til princip 4 i OECD's henstilling om forbedring af etisk adfærd inden for det 

                                                 
1 Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(2015)0408. 
2 Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(2016)0310. 
3 EUT C 208 af 10.6.2016, s. 89. 
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offentlige, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Økonomi- og 

Valutaudvalget, Budgetkontroludvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 

Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Kultur- og 

Uddannelsesudvalget, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 

Anliggender og Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A8-0000/2017), 

A. der henviser til, at Den Europæiske Union har en målsætning om at fremme demokratiet 

og retsstatsprincippet og derfor garanterer borgernes ytringsfrihed; 

B. der henviser til, at gennemsigtighed og aktivt medborgerskab indgår i de 

udviklingstendenser og udfordringer, som de demokratiske samfund skal forholde sig til i 

det 21. århundrede; 

C. der henviser til, at whistleblowere spiller en vigtig rolle ved indberetning af ulovlige eller 

uretmæssige handlinger til skade for almenhedens interesse; 

D. der henviser til, at en række højt profilerede sager om whistleblowere har vist, at det 

arbejde, der udføres af whistleblowere, gør det muligt at gøre offentligheden og de 

politiske myndigheder opmærksom på alvorlige uregelmæssigheder; der henviser til, at 

disse uregelmæssigheder derefter er gjort til genstand for korrigerende foranstaltninger; 

E. der henviser til, at whistleblowernes aktioner har været nyttige på mange områder, f.eks. 

med hensyn til offentlig sundhed, beskatning, miljø, forbrugerbeskyttelse, bekæmpelse af 

korruption og respekt for de sociale rettigheder;  

F. der henviser til, at whistleblowere i mange tilfælde bliver udsat for repressalier, 

intimidering, eller pressionsforsøg, som har til formål at forhindre dem i eller afskrække 

dem fra at foretage en indberetning eller at straffe dem som følge af en indberetning; 

G. der henviser til, at whistleblowere ikke er sikret beskyttelse i en række medlemsstater, 

mens flere andre medlemsstater har indført avancerede beskyttelsesprogrammer; der 

henviser til, at dette resulterer i en fragmenteret beskyttelse af whistleblowere i Europa, 

hvilket medfører vanskeligheder for dem, når de ønsker at kende deres rettigheder og 

indberetningsmuligheder, samt retsusikkerhed i grænseoverskridende situationer; 

H. der henviser til, at Kommissionen ikke har stillet forslag om passende 

lovgivningsmæssige foranstaltninger for at sikre en effektiv beskyttelse af whistleblowere 

i EU; 

I. der henviser til, at Europa-Parlamentet i flere omgange har gjort sig til talsmand for at 

beskytte whistleblowere i EU; 

J. der henviser til, at der nu foreligger veletablerede principper fra internationale 

organisationer som f.eks. Europarådet og OECD, samt fast retspraksis fra Den Europæiske 

Menneskerettighedsdomstol; 
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Whistlebloweres rolle og behovet for at beskytte dem 

1. anmoder Kommissionen om at forelægge et horisontalt lovgivningsforslag, som har til 

formål at sikre en effektiv beskyttelse af whistleblowere i Den Europæiske Union, inden 

udgangen af dette år; understreger, at der i dag findes flere forskellige mulige 

retsgrundlag, der sætter EU i stand til at handle på dette område; anmoder Kommissionen 

om at overveje alle disse muligheder for at forelægge et sammenhængende og effektivt 

instrument; 

2. forstår ved whistleblower enhver person, som indberetter eller afslører oplysninger om en 

handling, som er ulovlig, retsstridig eller til skade for den almene interesse, i forbindelse 

med sit ansættelsesforhold, det være sig i den offentlige eller den private sektor, inden for 

rammerne af et kontraktforhold eller i forbindelse med sine fagforenings- eller 

foreningsaktiviteter;  

3. mener, at oplysninger om en handling til skade for den almene interesse omfatter, men 

ikke begrænser sig til korruption, interessekonflikter, uberettiget brug af offentlige midler, 

trusler mod miljøet, sundheden, den offentlige sikkerhed, den nationale sikkerhed og 

beskyttelsen af privatlivets fred og personoplysninger, skatteundgåelse, overgreb mod 

arbejdstagerrettigheder samt andre sociale rettigheder og krænkelser af 

menneskerettighederne;  

4. understreger, at whistleblowere i de seneste år til stadighed har vist sig at spille en vigtig 

rolle ved afsløringen af handlinger, der er til alvorlig skade for den almene interesse, og at 

de er en uundværlig kilde for undersøgende journalistik og en uafhængig presse; 

5. konstaterer med bekymring, at whistleblowere fortsat udsættes for civil- og strafferetlig 

retsforfølgning i flere medlemsstater, mens der enten slet ikke eller kun i meget begrænset 

omfang foreligger muligheder for at forsvare, støtte og beskytte dem; påpeger desuden, at 

forskelle mellem medlemsstaterne fører til retsusikkerhed og risiko for en uretfærdig 

behandling;  

6. fastslår, at beskyttelsen af whistleblowere er af grundlæggende betydning for en korrekt 

anvendelse af Den Europæiske Unions beføjelser; 

7. ansporer medlemsstaterne til at fremme whistlebloweres positive rolle, navnlig ved hjælp 

af oplysningskampagner;  

Indberetningsmekanisme 

8. konstaterer, at en af hindringerne for whistlebloweres aktioner er, at der mangler klart 

identificerede indberetningskanaler; understreger, at manglen på sådanne 

indberetningskanaler betyder, at mange whistleblowere ikke bryder tavsheden; er 

bekymret over de repressalier og det pres, som whistleblowere udsættes for, når de 

henvender sig til den forkerte person eller den forkerte enhed inden for deres organisation; 

9. understreger, at en indberetnings troværdighed og gyldighed bør kunne vurderes delvis ud 

fra den kanal, der anvendes til at foretage indberetningen; mener, at det er nødvendigt at 

etablere et sammenhængende system, som gør det muligt at foretage indberetninger både 

inden for og uden for organisationen; 
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10. opfordrer Kommissionen til at undersøge et trinvist opbygget system, som gør det muligt 

at foretage indberetninger både inden for og uden for organisationen; understreger, at der 

skal være klare procedurer for sådanne indberetninger; mener, at arbejdsgiverne bør 

tilskyndes til at indføre interne indberetningsprocedurer, og at der inden for hver enkelt 

organisation bør være en person, der er ansvarlig for at modtage indberetninger; mener, at 

arbejdstagerrepræsentanter bør inddrages i udvælgelsen af denne ansvarlige person; 

11. mener, at en whistleblower først og fremmest bør benytte sig af organisationens interne 

indberetningsmekanismer eller de kompetente myndigheder; understreger ikke desto 

mindre, at whistlebloweren også bør kunne henvende sig til ikke-statslige organisationer 

eller pressen, hvis der ikke foreligger et positivt svar inden for organisationen, eller hvis 

der foreligger en situation, hvor whistlebloweren løber en risiko, eller hvor det haster med 

at indberette en oplysning; 

12. mener, at indberetning uden for organisationen uden en forudgående intern fase ikke kan 

medføre, at indberetningen bliver ugyldig, at der sker retsforfølgning, eller at der gives 

afslag på beskyttelse;  

Beskyttelse i tilfælde af indberetning 

13. er foruroliget over de risici, som whistleblowere udsættes for på deres arbejdssted, og især 

over de direkte eller indirekte risici for repressalier fra deres arbejdsgiver og fra personer, 

der arbejder for eller handler på vegne af sidstnævnte; understreger, at disse repressalier 

hyppigst giver sig udslag i udelukkelse, i en forsinkelse eller bremsning af karriereforløbet 

eller ligefrem en afskedigelse, samt i tilfælde af psykisk chikane; understreger, at disse 

repressalier lægger en dæmper på whistlebloweres aktiviteter; mener, at det er nødvendigt 

at indføre beskyttelsesforanstaltninger mod disse destabiliseringspraksisser; er af den 

opfattelse, at repressalier bør føre til straffeforanstaltninger og effektive sanktioner; 

understreger, at når en person opnår status som whistleblower, bør de foranstaltninger, der 

er truffet over for den pågældende, annulleres; 

14. er foruroliget over den praksis, der går ud på at give mundkurv på ved at iværksætte eller 

true med at iværksætte retsforfølgning over for whistleblowere – ikke med det formål at 

opnå domfældelse, men for at få de pågældende til at udøve selvcensur eller for at opnå et 

økonomisk, moralsk og psykisk sammenbrud;  

15. henviser til, at whistleblowere løber en risiko for straffe- og civilretlig retsforfølgning; 

understreger, at de ofte er den svageste part i retssager; finder det nødvendigt at 

tilvejebringe omvendt bevisbyrde, når det drejer sig om repressalier og pres mod 

whistleblowere; mener, at der bør gives garanti for fortrolighed under hele proceduren; 

16. mener, at man ved at åbne mulighed for anonyme indberetninger kan sikre, at 

whistleblowere videregiver oplysninger, der ellers ikke vil blive indberettet; understreger i 

denne forbindelse, at der bør indføres klart afgrænsede muligheder for anonym 

indberetning; 

17. understreger, at ingen bør miste retten til beskyttelse alene ud fra den begrundelse, at 

whistlebloweren har fejlbedømt de faktiske omstændigheder, eller at den formodede 

trussel mod den almene interesse ikke bliver en realitet, forudsat at den pågældende på 

indberetningstidspunktet har haft rimelig grund til at nære tillid til troværdigheden af sit 
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udsagn; 

Støtte til whistleblowere 

18. understreger den rolle, som fagforeninger spiller med hensyn til at støtte og hjælpe 

whistleblowere, når de forhandler inden for deres organisation; 

19. understreger, at whistleblowere ud over erhvervsbetingede risici udsættes for 

psykologiske og finansielle risici; mener, at der bør sikres psykologisk bistand, at der bør 

bevilges retshjælp til whistleblowere, der anmoder herom, at der bør ydes finansiel støtte 

til whistleblowere, som giver udtryk for behørigt begrundede behov, og at der bør 

tilkendes erstatning i tilfælde af dokumenteret erhvervsmæssig skade som 

beskyttelsesforanstaltning, hvis der føres civilproces mod en whistleblower; 

20. opfordrer medlemsstaterne til at oprette et uafhængigt organ med ansvar for at indsamle 

indberetninger, kontrollere troværdigheden heraf og vejlede whistleblowere, navnlig i 

mangel af et positivt svar i deres organisation; 

21. opfordrer Kommissionen til at foreslå oprettelse af et tilsvarende organ på EU-plan med 

ansvar for at koordinere medlemsstaternes aktioner, navnlig i grænseoverskridende sager; 

mener, at dette organ ligeledes bør være i stand til at indsamle indberetninger, kontrollere 

troværdigheden heraf og vejlede whistleblowere, når svaret fra whistleblowerens 

medlemsstat tydeligvis ikke er passende; mener, at Den Europæiske Ombudsmands 

mandat kan udvides til at opfylde denne funktion; 

22. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. 
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BEGRUNDELSE  

I mange år er den vigtige rolle, som whistleblowere spiller i afsløringen af alvorlige 

krænkelser af den almene interesse, blevet fremhævet gennem en række skandaler på så 

forskelligartede områder som beskyttelse af den offentlige sundhed, miljøet eller 

skatteunddragelse. Beskyttelse af whistleblowere anses i dag for at være et af de mest 

effektive midler til at beskytte den almene interesse og fremme etisk og ansvarlig adfærd 

inden for offentlige og private institutioner. Den i givet fald ydede beskyttelse er stadig meget 

utilstrækkelig og alt for fragmenteret til at udgøre en sammenhængende ramme inden for Den 

Europæiske Union, hvis indsats er for øjeblikket er begrænset til sektorspecifik beskyttelse.  

Ordføreren er af den opfattelse, at Den Europæiske Union bør handle ved hjælp af en 

horisontal retsakt i overensstemmelse med dens mål om demokrati, meningspluralisme og 

ytringsfrihed. Der er flere mulige retsgrundlag til rådighed for Kommissionen til at foreslå et 

sådant instrument, og den bør hurtigst muligt træffe foranstaltninger i denne retning.  

Der er allerede udviklet mange internationale standarder med hensyn til beskyttelse af 

whistleblowere. EU-lovgivningen bør derfor bygge videre på disse. I henhold til disse 

standarder bør definitionen af en whistleblower være tilstrækkelig bred til at dække flest 

mulige situationer og således beskytte ansatte i den private og offentlige sektor, men også 

konsulenter eller tilmed selvstændige. Desuden bør det ikke begrænses til indberetninger om 

forhold, der strider mod loven, men og bør også omfatte afsløringer af krænkelser af den 

almene interesse. Der bør indføres klare indberetningsmekanismer i organisationerne for at 

muliggøre interne indberetninger. Disse kan imidlertid ikke være det eneste middel, og 

indberetning til en selvstændig institution eller til offentligheden bør være tilladt. På EU-plan 

bør der oprettes et organ, der særligt står for rådgivning, vejledning og modtagelse af etiske 

indberetninger. 

Med henblik på at beskytte de personer, der beslutter at foretage en indberetning, bør 

beskyttelsen af fortrolighed garanteres, samtidig med at der børe indføres omvendt 

bevisbyrde. Endelig ville finansiel og psykologisk støtte samt skadeserstatning fuldende 

foranstaltningerne, samtidig med at der bør indføres effektive sanktioner mod personer, der 

forsøger at forhindre whistlebloweren i at tale.  
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BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN HAR 
MODTAGET INPUT FRA 

 

Følgende liste er udarbejdet på helt frivillig basis og udelukkende på ordførerens ansvar. 

Ordføreren har modtaget input fra følgende enheder eller personer som led i udarbejdelsen af 

udkastet til betænkning: 
 

Enhed og/eller 

person 

UNI Europa 

FIRST-CISL 

European Federation of Journalists  

Eurocadres 

Transparency International Frankrig  

Transparency International  

Finske fagforeningers repræsentation ved Den Europæiske Union 

CCI Paris-Ile de France  

Ascent-EU - Good Governance, Anti-Corruption & Rule of Law Consultant  
CADRES CFDT 

EBU 

Svenske fagforeningers kontor i Bruxelles 

Finske fagforeningers repræsentation ved Den Europæiske Union 

 


