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Auditoriai palankiai vertina didesnę informatorių apsaugą ES
Kaip nurodyta naujoje Europos Audito Rūmų nuomonėje, siūloma sistema, skirta apsaugoti asmenis, kurie
praneša apie ES teisės pažeidimus (žinomus kaip informatoriai), galėtų padidinti jų juridines teises visose
valstybėse narėse ir suteikti piliečiams pagrindinį vaidmenį užtikrinant, kad ES taisyklės būtų taikomos jų
darbo kontekste. Auditoriai pasiūlymą labai palankiai vertina, nors ir pažymi, kad kai kuriais atvejais jis gali
būti pernelyg sudėtingas, kad būtų veiksmingas.
2018 m. balandžio mėn., po to, kai buvo išnagrinėta nemažai aukšto lygio pareigūnų bylų, Europos Komisija
pasiūlė Direktyvą dėl informatorių apsaugos, kurią šiuo metu svarsto Europos Parlamentas ir Taryba.
Auditoriai mano, kad siūloma sistema, kuri papildytų Komisijos prieš valstybes nares inicijuojamas pažeidimų
nagrinėjimo procedūras, padėtų pagerinti ES politikos sričių ir programų valdymą. Jie priduria, kad kalbant apie
ES finansinius interesus, informavimu apie pažeidimą gali būti sutaupoma ES biudžeto lėšų.
„Valstybių narių požiūris į informavimą apie pažeidimą yra labai įvairus, o taikant ES teisę laikomasi
nenuoseklaus metodo, – teigė už Nuomonę atsakingas Europos Audito Rūmų narys Pietro Russo. – Išsami,
tinkamai parengta ir patogi naudoti Direktyva galėtų būti veiksminga priemonė, kuri galėtų prisidėti prie ES
biudžeto apsaugos, patikimo finansų valdymo ir atskaitomybės.“
Tačiau auditoriai yra susirūpinę dėl su Direktyvos taikymo apimtimi susijusio sudėtingumo. Komisija ragina
valstybes nares apsvarstyti galimybę išplėsti Direktyvos taikymą, kad nacionaliniu lygmeniu būtų užtikrinta išsami
ir nuosekli sistema. Auditoriai įspėja, kad jei tokio savanoriško išplėtimo nėra, galimi informatoriai turėtų
suprasti, ar pažeidimas, apie kurį jie planavo pranešti, įtrauktas į taikymo sritį ar ne, kad jie galėtų pasinaudoti
apsauga. Tai gali juos atgrasyti.
Auditoriai teigia, kad ši problema yra iš dalies išspręsta pasiūlymu padėti potencialiems informatoriams teikiant
jiems aiškią ir lengvai prieinamą informaciją, patarimus ir pagalbą, taip pat apsaugos nuo represijų priemones.
Tačiau jie taip pat ragina, kad darbuotojams būtų daugiau rengiama mokymų ir būtų didinamas jų
informuotumas; jie pabrėžia, kad svarbu puoselėti teigiamą ir pasitikėjimu grindžiamą aplinką, kurioje
informavimas apie pažeidimus yra pripažinta tarnybos kultūros dalis.

Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų priimtos nuomonės pagrindines mintis.
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Auditoriai daro išvadą, kad pranešančių asmenų apsaugą lemiantis veiksnys turėtų būti visuomenės interesas
atskleisti informaciją. Valstybės narės neturėtų galėti nesuteikti apsaugos, remdamosi subjektyviais
informatoriaus ketinimais ar konkrečiais motyvais.
Pastabos leidėjams
Europos Audito Rūmai prisideda prie ES finansų valdymo gerinimo, skelbdami nuomones dėl finansinį poveikį
turinčių naujų ar peržiūrimų teisės aktų pasiūlymų. Šias nuomones savo darbe naudoja teisėkūros institucijos –
Europos Parlamentas ir Taryba.
EAR nuomonė Nr. 4/2018 dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl asmenų, pranešančių
apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos šiuo metu yra paskelbta anglų kalba EAR svetainėje eca.europa.eu –
vėliau ji bus paskelbta kitomis kalbomis.
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