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Revisorerne glæder sig over bedre beskyttelse af whistleblowere i
EU
Ifølge en ny udtalelse fra Den Europæiske Revisionsret kan et foreslået system til beskyttelse af personer, som
indberetter overtrædelser af EU-retten - de såkaldte whistleblowere - styrke deres juridiske rettigheder i alle
medlemsstater og give borgerne en central rolle med hensyn til at sikre, at EU's regler finder anvendelse i
forbindelse med deres arbejde. Revisorerne hilser forslaget meget velkommen, men de bemærker, at det i
nogle tilfælde kan være alt for komplekst til at være fuldt ud effektivt.
Europa-Kommissionen foreslog i april 2018 efter en række højt profilerede sager et direktiv om beskyttelse af
whistleblowere, som på nuværende tidspunkt behandles af Europa-Parlamentet og Rådet.
Revisorerne er af den opfattelse, at det foreslåede system ville hjælpe til at forbedre forvaltningen af EU's
politikker og programmer, som supplement til de traktatbrudsprocedurer, som Kommissionen indleder mod
medlemsstater. De tilføjer, at når der er tale om EU's finansielle interesser, kan whistleblowing skabe
besparelser for EU-budgettet.
"Medlemsstaterne har på nuværende tidspunkt en bred vifte af tiltag til whistleblowing og EU-retten har en
uensartet tilgang”, siger Pietro Russo, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for
udtalelsen. "Et samlet, veludformet og brugervenligt direktiv kan være et effektivt værktøj og kan bidrage til at
beskytte EU-budgettet, forsvarlig økonomisk forvaltning og ansvarlighed."
Revisorerne er imidlertid bekymrede over den kompleksitet, som omgiver direktivets anvendelsesområde.
Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at overveje at udvide direktivet for at sikre en samlet og
sammenhængende ramme i medlemsstaterne. Revisorerne advarer om, at uden en sådan frivillig udvidelse er
potentielle whistleblowere nødt til at være bevidst om, hvorvidt den overtrædelse, de har til hensigt at
indberette, er dækket eller ej, hvis de vil opnå beskyttelse. Dette kan afskrække dem.
Problemet løses til dels med forslaget om at bistå potentielle whistleblowere med klare og let tilgængelige
oplysninger, rådgivning og bistand og med foranstaltninger mod repressalier, siger revisorerne. Men de
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opfordrer også til mere personaleuddannelse og bevidstgørelse, og de understreger, hvor vigtigt det er at
fremme et positivt og tillidsfuldt miljø, hvor whistleblowing er en accepteret del af virksomhedskulturen.
Revisorerne konkluderer, at den afgørende faktor for beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser,
bør være, om de oplysninger, der afsløres, er i offentlighedens interesse. Medlemsstaterne bør ikke kunne
undlade at give beskyttelse på baggrund af en whistleblowers subjektive hensigter eller særlige bevæggrunde.
Bemærkninger til redaktører
Den Europæiske Revisionsret bidrager til at forbedre EU's økonomiske forvaltning ved at offentliggøre udtalelser
om forslag til ny eller ændret lovgivning med finansiel indvirkning. Lovgivningsmyndighederne - EuropaParlamentet og Rådet - bruger udtalelserne i deres arbejde.
Revisionsrettens udtalelse nr. 4/2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af
personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen foreligger nu på engelsk på Revisionsrettens
websted eca.europa.eu. De øvrige sprogudgaver vil foreligge senere.
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