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Одиторите приветстват по-голямата защита на лицата, 
сигнализиращи за нередности в ЕС 

Предложение за система за защита на лицата, сигнализиращи за нарушения на правото на ЕС — 
известни като „податели на сигнали“ — би могло да доведе до увеличаване на законните им права във 
всички държави членки, както и да даде на гражданите важна роля при следенето за спазване на 
правилата на ЕС в контекста на тяхната работа, твърди се в ново становище, публикувано от 
Европейската сметна палата. Одиторите приветстват предложението, въпреки че според тях в някои 
случаи то може да е доста сложно, за да бъде ефективно. 

През април 2018 г. след поредица от важни случаи Европейската комисия предложи директива относно 
защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, която в момента се разглежда от Европейския 
парламент и Съвета.  

Одиторите смятат, че предложената система ще спомогне за подобряване на управлението на политиките 
и програмите на ЕС, в допълнение към процедурите за установяване на нарушение, предприемани от 
Комисията срещу държавите членки. Като се имат предвид финансовите интереси на ЕС, сигнализирането 
за нередности потенциално може да генерира икономии в бюджета на ЕС, добавят те. 

„Понастоящем държавите членки прилагат най-различни подходи към сигнализирането за нередности, 
а правото на ЕС подхожда несистематично“, заяви Пиетро Русо, член на Европейската сметна палата, 
който отговаря за становището. „Една всеобхватна, добре обмислена и лесна за прилагане директива би 
била ефективен инструмент и би допринесла за защитата на бюджета на ЕС, доброто финансово 
управление и отчетността“. 

ЕСП обаче е загрижена от сложността на обхвата на директивата. Комисията насърчава държавите членки 
да разгледат възможността за разширяване на обхвата на директивата, за да осигурят цялостна 
и съгласувана рамка на национално равнище. Ако няма такова доброволно разширяване, 
предупреждават одиторите, потенциалните лица, сигнализиращи за нередности, ще трябва да проучат 
дали нарушението, за което искат да съобщят, е в обхвата на директивата или не, така че да могат да се 
ползват от защита. Това би могло да ги възпре.  
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Този проблем се решава частично от предложението да се съдейства на потенциалните лица, 
сигнализиращи за нередности, с ясна и лесно достъпна информация, съвети и помощ, както и с мерки 
срещу ответни действия с цел отмъщение, казват одиторите. Но те настояват също така за повече 
обучение на персонала и повишаване на осведомеността, подчертават значението на насърчаването на 
позитивна среда, изпълнена с доверие, при която сигнализирането за нередности е възприето като част от 
корпоративната култура. 

Одиторите заключават, че определящият фактор за защитата на сигнализиращите лица следва да бъде 
общественият интерес по отношение на разкритата информация. Държавите членки не трябва да имат 
право да отказват закрила въз основа на субективните намерения или специфичните мотиви на лицата, 
сигнализиращи за нередности. 

Бележки към редакторите  

Европейската сметна палата допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС посредством 
публикуването на становища относно предложенията за ново или изменено законодателство с финансово 
отражение. Становищата се използват при работата на законодателните органи — Европейския парламент 
и Съвета. 

Становище № 4/2018 на ЕСП във връзка с предложението за директива на Европейския парламент 
и Съвета относно защитата на лица, сигнализиращи за нарушения на правото на ЕС, е публикувано на 
английски език на уебсайта на ЕСП eca.europa.eu — други езикови версии ще бъдат добавени скоро. 
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