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IEROSINĀJUMI 

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā 

iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā korupcija ir globāla parādība, kas skar gan ziemeļu, gan dienvidu valstis un kas 

būtiski ietekmē vislielākajā trūkumā nonākušos cilvēkus jaunattīstības valstīs, apdraudot 

ilgtspējīgu attīstību, palielinot nevienlīdzību un padziļinot plaisu starp valdošo eliti un 

lielāko daļu iedzīvotāju; tā kā korupcija kaitē cilvēktiesībām, demokrātijai, 

demokrātiskajai pārskatatbildībai, labai pārvaldībai, tiesiskumam, juridiskajai noteiktībai, 

kā arī valstu ekonomikas spējām, sociālajam kapitālam un iestāžu uzticamībai; 

B. tā kā ANO ilgtspējīgas attīstības mērķis (IAM) Nr. 16 ir vērsts uz mieru, tiesiskumu, 

spēcīgu iestāžu veidošanu un korupcijas apkarošanu; tā kā, lai vispārējā līmenī sasniegtu 

IAM Nr. 16, ES ir steidzami un tieši jārisina dažādi jautājumi, kuros galvenā loma ir 

korupcijai, sākot no cilvēktiesību pārkāpumiem un beidzot ar nabadzību, badu un 

netaisnību; tā kā prioritāšu sarakstā nepieciešamība apkarot korupciju vienmēr ir jāierindo 

virs komercinterešu ievērošanas,  

1. aicina ES ievērot politikas saskaņotību attīstībai (LESD 208. pants), aktīvi iesaistīties 

korupcijas mazināšanā un, izmantojot ārējās politikas nostādnes, tieši un nepārprotami 

apkarot nesodāmību; 

2. uzsver, ka saskaņā ar pētījumu rezultātiem korupcija ir plaši izplatīta zemes pārvaldībā un 

aizvien biežāk rada problēmas visos darījumu ar zemi posmos, izraisot plašu negatīvu 

parādību klāstu cilvēktiesību jomā, sākot no kopienu piespiedu pārvietošanas bez 

atbilstīgas kompensācijas un beidzot ar zemes aizstāvju nogalināšanu1; turklāt ar bažām 

konstatē, ka situācijā, kad jaunattīstības valstīs aug pieprasījums pēc pārtikas, degvielas un 

precēm un palielinās liela mēroga investīcijas zemē, pastāv cilvēktiesību pārkāpumu 

saasināšanās risks; 

3. uzsver, ka pastāv virkne veidu, kā korupcija rada iespējas piesavināties zemi, īpaši, kad 

investori samaksā amatpersonām kukuli apmaiņā pret izdevīgu zemes nomu vai iegādi, 

nesaņemot piekrišanu no cilvēkiem, kas uz šīs zemes dzīvo, vai kad investori paļaujas uz 

vāju tiesiskumu vai korumpētām tiesiskās aizsardzības sistēmām, lai liegtu zemes 

lietotājiem piekļuvi tiesiskās aizsardzības līdzekļiem; atkārtoti aicina investējošos 

uzņēmumus iegūt visu iesaistīto kopienu, tostarp pirmiedzīvotāju, brīvprātīgu, iepriekšēju 

un informētu piekrišanu un veikt uzticamības pārbaudes par cilvēktiesību ievērošanu, 

tostarp izveidojot spēcīgu trauksmes cēlēju aizsardzības mehānismu, lai nodrošinātu, ka to 

meitas uzņēmumi un uzņēmējdarbības partneri neiesaistītos korupcijā; 

4. atgādina, ka finanšu sektoram ir svarīga nozīme tādu koruptīvu darbību novēršanā, kas jo 

īpaši veicina zemes piesavināšanos; atkārtoti norāda, ka bankām un finanšu iestādēm būtu 

jāveic klientu uzticamības pārbaudes, lai cīnītos pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

                                                 
1 Olivier De Schutter, “Tainted Lands: Corruption in Large-Scale Land Deals” (“Notraipītā zeme: korupcija 

liela mēroga darījumos ar zemi”), International Corporate Accountability Roundtable & Global Witness 

(2016. gada novembris). https://www.globalwitness.org/en/campaigns/land-deals/tainted-lands-corruption-large-

scale-land-deals/ 

 

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/land-deals/tainted-lands-corruption-large-scale-land-deals/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/land-deals/tainted-lands-corruption-large-scale-land-deals/
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legalizēšanu, kas saistīta ar korupciju, un nodrošinātu, ka investori veic efektīvas 

uzticamības pārbaudes attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu; aicina ES un tās dalībvalstis 

prasīt, lai tiktu sniegta detalizēta informācija par uzņēmumu veiktu zemes iegādāšanos 

trešās valstīs, un pastiprināt atbalstu jaunattīstības valstīm, palīdzot tām nodrošināt 

brīvprātīgo pamatnostādņu par zemes, zivsaimniecību un mežu īpašumu atbildīgu 

pārvaldību (VGGT) efektīvu īstenošanu kā līdzekli korupcijas apkarošanai darījumos ar 

zemi; 

5. norāda, ka tirdzniecības nolīgumos ir jāiekļauj obligātas un saistošas cilvēktiesību 

klauzulas, ar kurām tiek nodrošināts, ka privāti uzņēmumi un valsts iestādes ievēro 

cilvēktiesības un augstākos sociālos un vides standartus, un kuras ir būtiskas korupcijas 

apkarošanā; 

6. norāda, ka korupcija ir sarežģīta parādība, kurai ir raksturīgi daudzveidīgi ekonomiski, 

politiski, administratīvi, sociāli un kultūras faktori un varas attiecības, un tāpēc 

atgādina — lai ar attīstības politiku veicinātu korupcijas apkarošanu, tajā, ņemot vērā 

kultūras un reģionālās īpatnības, līdztekus nabadzības un nevienlīdzības mazināšanai un 

labākai integrācijai būtu jāveicina arī cilvēktiesības, demokrātija, tiesiskums un publiski 

sociālie pakalpojumi, tādējādi sekmējot labu pārvaldību un veidojot sociālo kapitālu, 

sociālo iekļautību un sociālo kohēziju; 

7. norāda, ka izglītība ir būtisks faktors korupcijas apkarošanā; mudina ES izstrādāt un 

īstenot konkrētas programmas, ar kurām tiktu veicināta informētība par korupciju, tās 

izmaksām sabiedrībai un apkarošanas līdzekļiem, tostarp pastāvošiem krimināltiesību 

aktiem, procesuāliem tiesību aktiem un sūdzību mehānismiem; pauž stingru pārliecību, ka 

izglītošana un informēšana par šo jautājumu būtu jāpalielina iekšējā līmenī, spēcīgi 

jāstimulē ārvalstīs un jāpielāgo mērķauditorijai (uzņēmējiem, vispārējai sabiedrībai u. c., 

tostarp skolēniem); 

8. ar bažām norāda, ka, īstenojot šīs problēmas risināšanai visatbilstīgākās starptautiskās 

konvencijas, piemēram, ANO Pretkorupcijas konvenciju, un iniciatīvas, kuru mērķis ir 

cīnīties pret korupciju un nelikumīgām finanšu plūsmām, netiek gūti konkrēti rezultāti; 

atgādina, ka ir būtiski izstrādāt ES ārēju korupcijas apkarošanas stratēģiju, lai efektīvi 

cīnītos pret korupciju un finanšu noziegumiem; 

9. norāda, ka korupcijas un nelikumīgu finanšu plūsmu apkarošana ir politiska atbilde, kuras 

īstenošanai ir nepieciešama saskaņota rīcība pasaules mērogā (G20, ESAO, ANO, 

Pasaules Banka, SVF), kā arī pārredzamība un saistoši noteikumi; 

10. aicina ES un tās dalībvalstis piemērot ESAO vadlīnijas daudznacionāliem uzņēmumiem; 

11. prasa ANO pieņemt standartu noteikšanas instrumentu attiecībā uz nelikumīgu finanšu 

plūsmu novēršanu, lai panāktu šī jautājuma risināšanā lielāku efektivitāti; 

12. aicina ES pastiprināt tās oficiālās attīstības palīdzības pārredzamību un pārskatatbildību, 

lai efektīvi ievērotu Starptautiskās palīdzības pārredzamības iniciatīvā (IATI) izklāstītos 

standartus un starptautiski pieņemtos attīstības efektivitātes principus; aicina ES arī 

izstrādāt spēcīgu visaptverošas riska pārvaldības sistēmu, lai nepieļautu to, ka attīstības 

palīdzība veicina korupciju saņēmējvalstīs, piemēram, sasaistot budžeta atbalstu ar 

skaidriem korupcijas apkarošanas mērķiem; šajā sakarībā uzsver nepieciešamību izveidot 
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stabilus mehānismus budžeta atbalsta īstenošanas uzraudzībai; 

13. lai izskaustu augsta līmeņa korupciju, aicina Komisiju budžeta atbalsta sakarībā pievērst 

uzmanību pārredzamībai darbībās, kas saistītas ar privatizāciju un publisko aktīvu, jo īpaši 

zemes, darījumiem, un piedalīties jaunattīstības valstīm paredzētajās ESAO atbalsta 

programmās valsts uzņēmumu korporatīvās pārvaldības jomā; 

14. aicina Komisiju atbalstīt jaunattīstības valstis cīņā pret izvairīšanos no nodokļu 

maksāšanas un nodokļu apiešanu, palīdzot tām veidot līdzsvarotas, efektīvas, taisnīgas un 

pārredzamas nodokļu sistēmas; 

15. atgādina, ka korupcija ir cieši saistīta ar tādām darbībām kā nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācija, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nelikumīga tirdzniecība; ņemot to 

vērā, uzsver, ka visu korupcijas apkarošanas stratēģiju pamatā vajadzētu būt 

pārredzamībai; īpaši uzsver, ka ir svarīgi risināt izvairīšanos no nodokļu nemaksāšanas un 

nodokļu apiešanu, kas apgrūtina vietējo resursu piesaistīšanu sociālajai politikai un 

apdraud izaugsmi un nodarbinātību, un to darīt, veicot efektīvus pasākumus, piemēram, 

paredzot obligātu pārskatu sniegšanu par katru valsti un obligātu informācijas atklāšanu 

par uzņēmumu, trastu vai sabiedrību faktisko īpašnieku; 

16. aicina ES izveidot sūdzību mehānismu, kuru tās ārējo darbību skartās personas var 

izmantot, lai iesniegtu sūdzības par cilvēktiesību pārkāpumiem un korupcijas gadījumiem; 

17. uzskata, ka ES kā pasaules vadošajai līdzekļu devējai būtu jāveicina tādu sakarību 

izveidošana, kas paredzētu, ka ES ārējā palīdzība tiek sniegta tad, ja tiek veiktas fiskālas 

reformas, kuras vērstas uz pārredzamības palielināšanu, datu pieejamības veicināšanu un 

tādu pieeju stimulēšanu, ko varētu izmantot kopā ar citiem līdzekļu devējiem. 
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