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Revidenti atzinīgi vērtē labāku aizsardzību trauksmes cēlējiem
Eiropas Savienībā
Jaunajā Eiropas Revīzijas palātas atzinumā teikts, ka ierosinātā sistēma to personu aizsardzībai, kuras ziņo par
ES tiesību aktu pārkāpumiem (“trauksmes cēlēji”), varētu paplašināt viņu likumīgās tiesības visās dalībvalstīs
un piešķirtu iedzīvotājiem galveno lomu ES tiesību aktu piemērošanā viņu darba apstākļos. Revidenti ļoti
atzinīgi vērtē šo priekšlikumu, taču atzīmē, ka dažos gadījumos tas var izrādīties pārāk sarežģīts, lai būtu
pilnībā efektīvs.
2018. gada aprīlī pēc vairākām augsta līmeņa lietām Eiropas Komisija ierosināja direktīvu par trauksmes cēlēju
aizsardzību, ko pašlaik izskata Eiropas Parlaments un Padome.
Revidenti uzskata, ka ierosinātā sistēma varētu palīdzēt uzlabot ES politikas virzienu un programmu pārvaldību,
jo tā papildina pārkāpumu procedūras, ko Komisija sāk pret dalībvalstīm. Revidenti piebilst, ka gadījumos, kad
skartas ES finanšu intereses, trauksmes celšana var radīt ietaupījumus ES budžetā.
“Dalībvalstīm pašlaik ir dažādas pieejas trauksmes celšanai, un ES tiesību akti piedāvā neviendabīgu pieeju,”
teica par šo atzinumu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Pietro Russo. “Visaptveroša, labi izstrādāta
un viegli saprotama direktīva varētu būt efektīvs līdzeklis un dotu ieguldījumu ES budžeta aizsardzībā, pareizā
finanšu pārvaldībā un pārskatatbildībā.”
Tomēr revidenti ir noraizējušies par direktīvas tvēruma sarežģītajiem nosacījumiem. Komisija mudina dalībvalstis
apsvērt iespēju paplašināt direktīvu, lai nodrošinātu visaptverošu un saskanīgu sistēmu valsts līmenī. Ja šāda
brīvprātīga paplašinājuma nav, brīdina revidenti, potenciālajiem trauksmes cēlējiem būtu jāsaprot, vai uz
pārkāpumu, par kuru viņi gatavojas ziņot, šī direktīva attiecas vai ne, lai viņi varētu saņemt aizsardzību. Tas
varētu viņus atturēt.
Problēmu daļēji atrisina priekšlikums palīdzēt potenciālajiem trauksmes cēlējiem ar skaidru un viegli pieejamu
informāciju, padomu un palīdzību, un ar pasākumiem pret represijām, uzskata revidenti. Taču viņi arī aicina
vairāk apmācīt darbiniekus un uzlabot viņu informētību un pasvītro to, cik svarīga ir pozitīva un uzticības pilna
vide, kurā trauksmes celšana ir pieņemama korporatīvās kultūras daļa.

Šī preses relīze sagatavota, lai sniegtu kopsavilkumu par Eiropas Revīzijas palātas pieņemto atzinumu.
Tā pilns teksts ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē: www.eca.europa.eu.

ECA Press

Mark Rogerson – runaspersona
T: (+352) 4398 47063
Damijan Fišer – preses sekretārs
T: (+352) 4398 45410
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg
E: press@eca.europa.eu
@EUAuditors
eca.europa.eu

M: (+352) 691 55 30 63
M: (+352) 621 55 22 24

Revidenti secina, ka ziņojošo personu aizsardzības izšķirošajam faktoram ir jābūt tam, ka uzzināt atklāto
informāciju ir sabiedrības interesēs. Nevajadzētu būt tā, ka dalībvalstis var nesniegt aizsardzību, pamatojoties uz
trauksmes cēlēja subjektīvajiem nodomiem vai īpašiem motīviem.
Piezīme izdevējiem
Eiropas Revīzijas palāta sekmē ES finanšu pārvaldības uzlabošanu, publicējot atzinumus par priekšlikumiem
jauniem vai pārskatītiem tiesību aktiem ar finanšu ietekmi. Atzinumus savā darbā izmanto likumdevējas
iestādes — Eiropas Parlaments un Padome.
ERP Atzinums Nr. 4/2018 par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to personu aizsardzību,
kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem, pašlaik ir pieejams angļu valodā ERP tīmekļa vietnē
eca.europa.eu. Pārējo valodu versijas drīzumā tiks pievienotas.
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