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EU:s revisorer välkomnar bättre skydd för visselblåsare i EU
Det föreslagna systemet för skydd av personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten – så kallade
visselblåsare – skulle kunna öka deras juridiska rättigheter i alla medlemsstater och ge medborgarna en
central roll för att säkerställa att EU:s regler tillämpas inom ramen för deras arbete, enligt ett nytt yttrande
från Europeiska revisionsrätten. Revisorerna anser att förslaget är mycket välkommet men noterar att det i
vissa delar möjligen är för komplext för att vara helt ändamålsenligt.
I april 2018, efter ett antal uppmärksammade fall, lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till direktiv om
skydd av visselblåsare som för närvarande behandlas av Europaparlamentet och rådet.
Revisorerna anser att det föreslagna systemet skulle hjälpa till att förbättra förvaltningen av EU:s politik och
program och vara ett komplement till de överträdelseförfaranden som kommissionen inleder mot
medlemsstater. När det gäller EU:s ekonomiska intressen skulle visselblåsning kunna leda till besparingar för
EU:s budget, tillägger de.
”Medlemsstaterna hanterar för närvarande visselblåsning på många olika sätt, och EU:s lagstiftning är ett
lappverk, sade Pietro Russo, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för yttrandet. ”Ett övergripande,
välutformat och användarvänligt direktiv skulle kunna vara ett ändamålsenligt verktyg och bidra till skyddet av
EU:s budget, sund ekonomisk förvaltning och ansvarsskyldighet.”
Revisorerna är dock bekymrade över komplexiteten när det gäller direktivets tillämpningsområde.
Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att överväga att utvidga direktivet för att säkerställa ett
övergripande och sammanhängande regelverk på nationell nivå. Revisorerna påpekar dock att om ingen sådan
frivillig utvidgning sker skulle potentiella visselblåsare för att skydda sig själva behöva ta reda på om den
överträdelse som de planerar att rapportera omfattas eller inte. Detta skulle kunna verka avskräckande.
Problemet åtgärdas delvis av förslaget att hjälpa potentiella visselblåsare med tydlig och lättillgänglig
information, rådgivning och stöd och med åtgärder mot repressalier, säger revisorerna. Men de vill också se mer
personalutbildning och medvetandehöjande insatser och understryker vikten av att skapa en positiv och
förtroendefull atmosfär där visselblåsning är en accepterad del av företagskulturen.

Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens yttrande.
Hela yttrandet finns på www.eca.europa.eu
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Revisorerna drar slutsatsen att den avgörande faktorn för att skydda rapporterande personer ska vara
allmänintresset hos den information som avslöjas. Medlemsstater ska inte kunna neka en visselblåsare skydd på
grund av hans eller hennes subjektiva avsikter eller särskilda motiv.
Meddelande till redaktörerna
Europeiska revisionsrätten bidrar till att förbättra den finansiella styrningen av EU genom att offentliggöra
yttranden över förslag till ny eller ändrad lagstiftning med finansiella effekter. Yttrandena används av de
lagstiftande myndigheterna – Europaparlamentet och rådet – i deras arbete.
Revisionsrättens yttrande nr 4/2018 över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för
personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten finns för närvarande på engelska och inom kort på
övriga språk på revisionsrättens webbplats eca.europa.eu.
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