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A Számvevőszék kedvezően értékeli, hogy javul a visszaéléseket
bejelentő személyek védelme az Unióban
Az Európai Számvevőszék újonnan közzétett véleménye szerint a visszaélést bejelentő személyek védelmét
szolgáló javasolt rendszer valamennyi tagállamban erősítheti a bejelentők jogait és központi szerepet adhat a
polgároknak annak biztosításához, hogy tevékenységi körükben érvényre jussanak az uniós szabályok. A
számvevők üdvözlik a javaslatot, bár megjegyzik, hogy annak bonyolultsága bizonyos esetekben az
eredményesség rovására mehet.
A visszaélések bejelentésével kapcsolatos több, nagy érdeklődést kiváltó esetet követően az Európai Bizottság
2018 áprilisában javaslatot tett az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló irányelvre, amely
javaslat jelenleg az Európai Parlament és a Tanács jóváhagyására vár.
A számvevők szerint a javasolt rendszer – a Bizottság által a tagállamokkal szemben indított kötelezettségszegési
eljárások kiegészítéseként - elősegítheti az uniós szakpolitikák és programok irányításának javítását. Amennyiben
a visszaélések az Unió pénzügyi érdekeit sértik, azok bejelentése megtakarítást eredményezhet az uniós
költségvetés szempontjából – teszik hozzá a számvevők.
„Az egyes tagállamokban jelenleg rendkívül eltér a visszaélések bejelentésére vonatkozó megközelítés, és az
uniós jog sem szolgál egységes szabályrendszerrel – jelentette ki Pietro Russo, a véleményért felelős
számvevőszéki tag. Egy átfogó, megfelelően kialakított és felhasználóbarát irányelv eredményes eszközként
segíthetné elő az uniós költségvetés védelmét, a gondos pénzgazdálkodást és az elszámoltathatóságot.”
A számvevők azonban aggályosnak találják az irányelv hatályát övező összetettséget. A Bizottság arra ösztönzi a
tagállamokat, hogy vegyék fontolóra az irányelv hatályának kibővítését nemzeti szintű átfogó és koherens
keretek biztosítása érdekében. A számvevők arra figyelmeztetnek, hogy ha nem valósul meg a szabályozás
önkéntes alapon történő kibővítése, akkor ahhoz, hogy védelemben részesüljön, egy visszaélést bejelenteni
készülő személynek meg kell bizonyosodnia arról, hogy az általa bejelenteni kívánt visszaélés az irányelv hatálya
alá tartozik-e. Ez eltántoríthatja a potenciális bejelentőket a bejelentés megtételétől.
A számvevők szerint a problémát enyhítik a javaslat azon rendelkezései, amelyek egyértelmű és könnyen
hozzáférhető tájékoztatást, tanácsadást és segítségnyújtást, valamint a megtorlásokkal szembeni védelmet
E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által elfogadott véleményről.
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helyeznek kilátásba a visszaéléseket bejelentő személyek számára. A számvevők szerint szükség van azonban a
munkatársak képzésére és mentalitásuk fejlesztésére is, valamint fontos elősegíteni a pozitív és bizalomra
alapuló környezet kialakulását, ahol a visszaélések bejelentése a szervezeti kultúra elfogadott része
A számvevők következtetése szerint a bejelentő személyek védelméről aszerint kellene határozni, hogy az
információk feltárása a közérdeket szolgálja-e. A tagállamoknak nem szabadna a bejelentő szubjektív szándéka
vagy más különös megfontolások alapján megtagadni védelmet.
A szerkesztők figyelmébe
Az Európai Számvevőszék pénzügyi hatással járó – új vagy felülvizsgált – jogszabályokra irányuló javaslatok
véleményezésével is hozzájárul az uniós pénzgazdálkodás javításához. E véleményeket a jogalkotó hatóságok –
az Európai Parlament és a Tanács – felhasználják munkájuk során.
Az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló európai parlamenti és tanács irányelvre irányuló
javaslatról szóló 4/2018. sz. számvevőszéki vélemény jelenleg angol nyelven érhető el az Európai Számvevőszék
honlapján (eca.europa.eu); a többi nyelvi változatot szintén hamarosan közzétesszük.
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