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Curtea de Conturi Europeană salută consolidarea protecției
acordate avertizorilor în UE
Potrivit unui nou aviz publicat de Curtea de Conturi Europeană, un sistem propus de protecție a persoanelor
care raportează încălcări ale dreptului UE – cunoscute și sub denumirea de „avertizori” – ar putea consolida
drepturile legale ale acestora în toate statele membre și ar putea oferi cetățenilor posibilitatea de a avea un
rol central în asigurarea aplicării normelor UE în contextul activității lor. Curtea salută călduros propunerea,
dar ține să remarce că, în unele cazuri, este posibil ca aceasta să fie prea complexă pentru a fi pe deplin
eficace.
În aprilie 2018, în urma unor cazuri intens mediatizate, Comisia Europeană a prezentat o propunere de directivă
privind protecția avertizorilor. Această propunere este discutată în prezent de Parlamentul European și de
Consiliu.
Curtea consideră că sistemul propus ar contribui la îmbunătățirea gestionării politicilor și a programelor UE,
venind în completarea procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiate de Comisie împotriva
statelor membre. În situațiile în care sunt vizate interesele financiare ale UE, avertizarea în interes public
(whistleblowing) are potențialul de a genera economii pentru bugetul UE, a mai adăugat Curtea.
„Statele membre tratează într-un mod foarte divers problematica avertizării în interes public, iar UE aplică și ea
o abordare fragmentată”, a declarat domnul Pietro Russo, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de
acest aviz. „O directivă cuprinzătoare, bine concepută și ușor de utilizat ar putea fi un instrument eficace și ar
putea contribui la protecția bugetului UE, la buna gestiune financiară și la asigurarea răspunderii.”
Curtea este însă preocupată de complexitatea sferei de aplicare a directivei. Comisia încurajează statele membre
să ia în considerare extinderea acestei sfere, astfel încât să asigure un cadru cuprinzător și coerent la nivel
național. Curtea avertizează că, în lipsa unei astfel de extinderi pe bază voluntară, avertizorii potențiali ar trebui
să înțeleagă mai întâi dacă încălcarea pe care doresc să o raporteze este acoperită sau nu de sfera directivei și
dacă pot beneficia deci de protecție. Acest lucru i-ar putea descuraja.
În opinia Curții, problema a fost parțial rezolvată în cadrul propunerii prin introducerea obligației de a se pune la
dispoziția potențialilor avertizori informații clare și ușor accesibile, consiliere și asistență, precum și prin
Scopul acestui comunicat de presă este să prezinte mesajele principale ale avizului adoptat de Curtea de Conturi Europeană.
Textul integral al avizului este disponibil la adresa www.eca.europa.eu.
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introducerea de măsuri de protecție împotriva represaliilor. În același timp, Curtea consideră că ar fi de dorit să
se pună mai mult accentul pe formarea și sensibilizarea personalului și subliniază importanța încurajării unui
mediu pozitiv și bazat pe încredere, în care avertizarea în interes public reprezintă o parte acceptată din cultura
corporativă.
În concluzie, Curtea afirmă că factorul determinant pentru protecția persoanelor care raportează încălcări ar
trebui să fie interesul public al informațiilor dezvăluite. Statele membre nu ar trebui să aibă posibilitatea de
a priva de protecție un avertizor pe baza intențiilor subiective sau a unor motivații specifice ale acestuia.
Notă către editori
Curtea de Conturi Europeană contribuie la îmbunătățirea guvernanței financiare a UE prin intermediul avizelor
pe care le publică cu privire la propuneri legislative noi sau de modificare a legislației existente, propuneri având
un impact financiar. Aceste avize sunt utilizate de autoritățile legislative – Parlamentul European și Consiliul – în
cadrul activității lor.
Avizul nr. 4/2018 al Curții de Conturi Europene referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a
Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii este disponibil în prezent
în limba engleză pe site-ul Curții eca.europa.eu – alte versiuni lingvistice ale avizului vor fi adăugate în timp util.
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