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Audiitorid toetavad rikkumisest teatajate kaitse tõhustamist ELis
Euroopa Kontrollikoja uue arvamuse kohaselt võib ELi õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitseks
kavandatav süsteem nende juriidilisi õigusi kõigis liikmesriikides suurendada ja anda kodanikele keskse rolli
selle tagamisel, et nende töökeskkonnas järgitakse ELi eeskirju. Audiitorid väljendavad ettepaneku üle suurt
heameelt, märkides samas, et teatud juhtudel võib see olla liiga keeruline, saavutamaks täielikku tõhusust.
Pärast mitut suurt tähelepanu pälvinud rikkumisest teatamise juhtumit tegi Euroopa Komisjon 2018. aasta
aprillis ettepaneku võtta vastu rikkumisest teatavate isikute kaitse direktiiv, mis on praegu Euroopa Parlamendis
ja nõukogus arutamisel.
Audiitorid leiavad, et kavandatav süsteem aitaks parandada ELi poliitika ja programmide juhtimist, täiendades
komisjoni poolt liikmesriikide vastu algatatavaid rikkumismenetlusi. Nad lisavad, et kui mängus on ELi
finantshuvid, võib rikkumisest teatamine aidata ELi eelarve kulusid kokku hoida.
„Liikmesriikides on praegu rikkumisest teatamiseks kasutusel erinevad lähenemisviisid ja ELi õiguses käsitletakse
rikkumisest teatamist hajusalt,“ ütles arvamuse eest vastutav kontrollikoja liige Pietro Russo. „Terviklik, hästi
kavandatud ja kasutajasõbralik direktiiv võiks olla tõhusaks vahendiks ja aidata kaitsta ELi eelarvet,
usaldusväärset finantsjuhtimist ja aruandekohustuse täitmist.“
Audiitoritele teeb aga muret direktiivi kohaldamisala keerukus. Komisjon ergutab liikmesriike kaaluma direktiivi
laiemat kohaldamist, et tagada riigi tasandil terviklik ja ühtne raamistik. Audiitorid hoiatavad, et ilma
kohaldamisala vabatahtliku laiendamiseta peavad võimalikud rikkumisest teatajad kaitse saamiseks endale
selgeks tegema, kas rikkumine, millest nad teatada kavatsevad, on direktiiviga hõlmatud või mitte. See võib
panna neid rikkumisest teatamisest loobuma.
Audiitorite sõnul leevendavad probleemi osaliselt ettepaneku sätted võimalike rikkumisest teatajate
abistamiseks selge ja lihtsalt kättesaadava teabe, nõu ja toetusega ning survemeetmete vastaste abinõudega.
Samas kutsuvad audiitorid üles korraldama töötajatele rohkem koolitusi ja suurendama nende teadlikkust; nad
rõhutavad, kui oluline on soodustada positiivset ja usalduslikku õhkkonda, milles rikkumistest teatamine on
korporatiivkultuuri heakskiidetud osa.

Pressiteate eesmärk on edastada Euroopa Kontrollikoja vastu võetud arvamuse põhisõnumid.
Arvamus on tervikuna kättesaadav aadressil www.eca.europa.eu
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Audiitorid leiavad, et rikkumisest teatavate isikute kaitse määravaks teguriks peaks olema avalik huvi ilmnenud
teabe vastu. Liikmesriikidel ei tohiks olla võimalust jätta kaitset rakendamata põhjusel, et rikkumisest teatamine
toimub isiklike kavatsuste või motiivide alusel.
Toimetajatele
Euroopa Kontrollikoda aitab edendada ELi finantsjuhtimist, avaldades arvamusi uute või muudetud
finantsjuhtimisalase mõjuga õigusaktide ettepanekute kohta. Arvamusi kasutavad oma töös seadusandjad –
Euroopa Parlament ja nõukogu.
Euroopa Kontrollikoja arvamus nr 4/2018, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse kohta, on kättesaadav kontrollikoja veebisaidil
eca.europa.eu inglise keeles; teised keeleversioonid avaldatakse esimesel võimalusel.
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