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Revizori pozdravljaju veću zaštitu zviždača u EU-u
Predloženim sustavom zaštite osoba koje prijavljuju povrede prava EU-a – koje su poznate kao zviždači –
mogla bi se povećati njihova zakonska prava u svim državama članicama te bi se građanima dala središnja
uloga u jamčenju primjene pravila EU-a u njihovu radnom okruženju, stoji u novom mišljenju Europskog
revizorskog suda. Revizori taj prijedlog smatraju vrlo dobrodošlim, ali upozoravaju na mogućnost da on zbog
svoje pretjerane složenosti neće biti potpuno djelotvoran.
U travnju 2018., nakon niza slučajeva koji su privukli mnogo pozornosti, Europska komisija predložila je Direktivu
o zaštiti zviždača, koju trenutačno razmatraju Europski parlament i Vijeće.
Revizori smatraju da bi se predloženim sustavom doprinijelo unaprjeđenju upravljanja politikama i programima
EU-a te bi on poslužio kao nadopuna postupcima zbog povrede prava koje Komisija pokreće protiv država
članica. Dodaju da bi, kad je riječ o financijskim interesima EU-a, zviždanje moglo doprinijeti ostvarivanju ušteda
u proračunu EU-a.
„Države članice trenutačno primjenjuju niz različitih pristupa u pogledu zviždanja, a pravo EU-a u tom području
nije usustavljeno”, istaknuo je Pietro Russo, član Europskog revizorskog suda zadužen za ovo mišljenje.
„Sveobuhvatna, dobro osmišljena i korisnicima lako razumljiva direktiva mogla bi biti djelotvoran instrument i
doprinijeti zaštiti proračuna EU-a, dobrom financijskom upravljanju i odgovornosti.”
Međutim, revizori su izrazili zabrinutost u pogledu složenosti povezane s područjem primjene Direktive. Komisija
potiče države članice da razmotre proširenje područja primjene Direktive kako bi se zajamčila primjena
sveobuhvatnog i usklađenog okvira na nacionalnoj razini. Revizori upozoravaju da bi bez takvog dobrovoljnog
proširenja potencijalni zviždači, ako žele ostvariti pravo na zaštitu, morali istražiti je li povreda prava koju
namjeravaju prijaviti obuhvaćena Direktivom ili ne, što bi ih moglo odvratiti od prijavljivanja povrede.
Taj je problem djelomično riješen prijedlogom da se potencijalnim zviždačima pomogne pružanjem lako
dostupnih informacija, savjeta i podrške te poduzimanjem mjera za zaštitu od osvete, poručuju revizori. No
također pozivaju na održavanje većeg broja tečajeva osposobljavanja za djelatnike i podizanje njihove razine
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osviještenosti te naglašavaju važnost pozitivnog okruženja povjerenja u kojem se zviždanje prihvaća kao dio
poslovne kulture.
Revizori zaključuju da bi odlučujući čimbenik u zaštiti osoba koje prijavljuju povredu prava trebao biti javni
interes za informacije koje se otkrivaju. Države članice ne bi smjele imati mogućnost odbijanja zaštite na temelju
subjektivnih namjera ili posebnih motiva zviždača.
Napomena za urednike
Europski revizorski sud doprinosi poboljšanju financijskog upravljanja EU-om objavom mišljenja o prijedlozima
novih ili izmijenjenih zakonskih akata s financijskim učinkom. Mišljenja Suda u svojem radu upotrebljavaju
zakonodavna tijela, tj. Europski parlament i Vijeće.
Mišljenje Suda br. 4/2018 o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju
povrede prava Unije trenutačno je dostupno na internetskim stranicama Suda eca.europa.eu na engleskom
jeziku, a uskoro će biti dostupno i na drugim jezicima EU-a.
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