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Gerbiamieji D. Mcallisteri ir B. Lange, 

Biudžeto kontrolės (CONT) komitetas nusprendė laiško forma pateikti nuomonę nurodyta 
tema. 

Biudžeto kontrolės (CONT) komitetas ragina atsakingus Užsienio reikalų komitetą ir 
Tarptautinės prekybos komitetą rengiant birželio mėn. Europos Parlamento rezoliuciją 
atsižvelgti į toliau pateiktas pastabas ir rekomendacijas. 

Biudžeto kontrolės komiteto vardu norėčiau paprašyti užtikrinti, kad Parlamento rezoliucijoje 
būtų atsižvelgta į Biudžeto kontrolės komiteto poziciją ir svarstymus nurodytais klausimais, ir 
už tai padėkoti.

Pagarbiai 

Monika Hohlmeier



PE650.377v01-00 2/5 AL\1202563LT.docx

LT

PASIŪLYMAI

A. kadangi norint užtikrinti tvirtus būsimus santykius turi būti numatytos aiškios ir 
veiksmingos nuostatos, kuriomis remiantis abiem šalims būtų sudaryta galimybė 
patikimai valdyti finansus pasinaudojant tinkama valdymo struktūra ir neleidžiama 
rizikuoti, kai reikia apsaugoti ES finansinius interesus; 

B. kadangi „Brexit’as“ turės poveikį pagrindiniams Europos Sąjungos ir Jungtinės 
Karalystės prekybos maršrutams, prekių tiekimo grandinei ir ekonominės veiklos 
vykdytojams (be kita ko, verslo partneriams, tiekėjams, tarpininkams, vežėjams); 

C. kadangi, siekiant sudaryti sąlygas sklandžiai ir teisėtai dvišalei prekybai ir apsaugoti 
kiekvienos šalies finansinius interesus ir reguliavimo sistemą, abiem šalims bus itin 
svarbūs tiek muitinių bendradarbiavimo, tiek prekybos lengvinimo susitarimai; 

D. kadangi po „Brexit’o“ vykdyti verslą su Jungtine Karalyste bus sudėtingiau, kalbant 
apie muitų ir PVM procedūras, nes bus su prekių gabenimu ES viduje arba į trečiąją 
šalį ir (arba) iš jos bus susijusių pokyčių muitų, PVM ir akcizų srityse; 

E. kadangi itin svarbu išsaugoti ES bendrosios rinkos ir muitų sąjungos vientisumą, taip 
pat visas jos teikiamas garantijas kovojant su sukčiavimu ir prekyba žmonėmis; 

F. kadangi kartu egzistuos dvi rinkos ir skirtingos teisinės sistemos ir dėl to gali kilti su 
veikla susijusi rizika; kadangi šiomis aplinkybėmis Jungtinės Karalystės muitinė turės 
dvi veiksmų galimybes, susijusias su į Šiaurės Airiją įvežamais produktais: i) taikyti 
Jungtinės Karalystės taisykles ir tarifus visiems trečiųjų šalių kilmės produktams, 
kurie nėra skirti Europos rinkai, ir ii) taikyti ES taisykles ir ES tarifus visiems kitiems 
produktams, įvežamiems iš trečiųjų šalių arba iš Jungtinės Karalystės ir skirtiems ES 
bendrajai rinkai, kartu atliekant šių produktų patikrinimus; 

G. kadangi, kalbant apie Šiaurės Airiją, pasakytina, kad Jungtinės Karalystės valdžios 
institucijos ten rinktų PVM ir muitus ES vardu ir juos jai perduotų; 

H. kadangi Šiaurės Airijos pasienio regionas naudojosi ne tik bendresnėmis sanglaudos 
politikos lėšomis, bet ir visų pirma specialiomis tarpvalstybinėmis ir bendruomenių 
programomis, įskaitant Šiaurės Airijos programą PEACE; kadangi šiomis 
programomis akivaizdžiai buvo prisidėta įgyvendinant taikos procesą Šiaurės Airijos 
pasienio regione bei remiant Didžiojo penktadienio susitarimą ir toliau remiamas 
bendruomenių susitaikymas;

Finansų valdymas ir tikrinimo sistema

1. mano, kad derybų metu labai svarbu nustatyti pakankamas ir aiškias ES tikrinimo 
sąlygas ir nuostatas, kuriomis sudaromos sąlygos patikimam finansų valdymui, taip pat 
nuostatas, kuriomis apibrėžiama Jungtinės Karalystės atskaitomybė;

2. todėl ragina ypatingą dėmesį skirti taikytiniems principams ir sąlygoms, susijusiems 
tiek su dalyvavimu Sąjungos programose, tiek su horizontaliosiomis priemonėmis ir 
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valdymu; ypač primygtinai reikalauja, kad būtų aiškiai išdėstyti šie pagrindiniai 
principai ir dėl jų būtų susitarta:

i) bet kokiam JK dalyvavimui tam tikrose Sąjungos programose taikomos 
standartinės trečiųjų šalių dalyvavimui taikomos sąlygos, kurios turi būti aiškiai 
nustatytos atitinkamose Sąjungos programose ir priemonėse; 

ii) turi būti užtikrinta, kad vykdant ES programas, Euratomo programas ir 
bendrųjų įmonių veiklą atvejais, kai dalyvautų Jungtinė Karalystė, būtų taikomos 
griežtos ir (arba) išsamios privalomos Sąjungos finansinių interesų apsaugos ir 
patikimo finansų valdymo nuostatos ir garantijos, visų pirma, susijusios su 
finansuojamų programų įgyvendinimo kontrole, auditu ir patikrinimais, taip pat 
tyrimais sukčiavimo atveju; 

3. ragina užtikrinti ir gerbti Komisijos tarnybų, Europos Audito Rūmų, OLAF, Europos 
prokuratūros prieigos teisę, taip pat Europos Parlamento teisę tikrinti; primena, kad 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turi būti pripažintas kompetentingu teismu 
atvejais, susijusiais su ES teisės laikymusi ir aiškinimu; 

Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos įgyvendinimas 

4. atkreipia dėmesį į tai, kad susitarime dėl „Brexit’o“, visų pirma, Protokole dėl Airijos ir 
Šiaurės Airijos, numatytas praktinis sprendimas, kaip išvengti realios sienos Airijos 
saloje, kartu sukuriant naują sutikimo mechanizmą, susijusį su ilgalaikiu atitinkamos ES 
teisės taikymu Šiaurės Airijoje, inter alia, prekių, muitų ir PVM reglamentavimo 
suderinimo srityje; 

5. pažymi, kad Šiaurės Airijoje ir toliau bus taikomos suderintos su tam tikromis ES 
taisyklėmis nuostatos, visų pirma, susijusios su prekėmis, ir kad į Šiaurės Airiją 
įvežamoms prekėms bus taikomas Sąjungos muitinės kodeksas, taip išvengiant bet 
muitinės patikrinimų ir kontrolės Airijos saloje; 

6. pabrėžia aiškių teisinių taisyklių, skaidraus įgyvendinimo ir veiksmingų kontrolės 
mechanizmų svarbą siekiant išvengti sisteminės rizikos, susijusios su sukčiavimu PVM 
ir muitais arba kitu nesąžiningu piktnaudžiavimu dėl galimai neaiškaus sprendimo; 

7. įspėja, kad, jeigu užmezgant naująją partnerystę nebus nustatytos ir įdiegtos aiškios 
teisinės ir skaidrios taisyklės ir kontrolės mechanizmai, susiję su dvigubu muitų režimu, 
grindžiamu ES ir Jungtinės Karalystės taisyklėmis, gali padidėti sukčiavimo, prekių 
kontrabandos, klastojimo ir tarifų vengimo galimybės; 

8. taip pat mano, kad ypatingą dėmesį reikėtų skirti į Šiaurės Airiją per kitas Jungtinės 
Karalystės dalis iš kitų trečiųjų šalių įvežamų priekių, kurias ketinama tiekti į ES 
bendrąją rinką, patikrinimams; 

9. primena nekintančią ir ne kartą Europos Parlamento išsakytą poziciją sustiprinti 
personalą ir atsakingas muitinės įstaigas bei institucijas aprūpinti tinkama bei modernia 
įranga ir, be kita ko, numatyti tinkamas priemones Šiaurės Airijoje dirbantiems ES 
pareigūnams; reiškia susirūpinimą dėl to, kad Jungtinės Karalystės valdžios institucijos 
ne kartą atsisakė leisti Belfaste atidaryti nuolatinį ES pareigūnų biurą; 

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement/protocol-ireland-and-northern-ireland_lt
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10. ragina išsamiai įvertinti riziką, kuri gali kilti įgyvendinant teisės aktus, visų pirma, 
kovojant su sukčiavimu muitais ir PVM ir neteisėta prekyba (kontrabanda); mano, kad 
būtina numatyti taikyti rizikos kriterijus, pagal kuriuos būtų galima atsižvelgti į tokius 
klausimus, kaip antai, prekių kilmė ir galutinė paskirties vieta, teisingas prekių vertės 
nustatymas, prekių pobūdžio apibrėžtis (prekės rūšis), taip pat užtikrinti pakankamai 
didelį kontrolinių mėginių skaičių ir padidinti tų prekių, kurios labiau linkusios būti 
neteisėtos prekybos ar kontrabandos objektu, mėginių skaičių; yra susirūpinęs dėl to, 
kad gali padidėti neteisėto prekių su neteisingomis kilmės deklaracijomis arba bendrajai 
rinkai neskirtų produktų importo į ES rizika ir taip būtų pakenkta Sąjungos finansiniams 
interesams; 

Muitinių bendradarbiavimas ir savitarpio administracinė pagalba

11. mano, kad derybose itin svarbu teikti pirmenybę aiškių taisyklių, susijusių su muitinės 
klausimais, visų pirma, muitinės patikrinimais ir kontrole, apibrėžimui; 

12. muitinės procedūros yra labai sudėtingos, todėl ragina derybų metu užtikrinti, kad būtų 
prisiimti tvirti įsipareigojimai ir numatytos būtinos apsaugos priemonės, kad būtų 
galima garantuoti tvarkingą kontrolę ir tinkamą PVM bei muitų surinkimą; 

13. mano, kad vykdant veiksmingą ES ir JK muitinių bendradarbiavimą reikia numatyti 
patikimus praktinius susitarimus bei aiškų teisinį pagrindą ir taip užtikrinti efektyvų ir 
skaidrų ES ir JK muitinių bendradarbiavimą Šiaurės Airijoje; 

14. pabrėžia, kad vykdant veiksmingą šalių bendradarbiavimą muitų ir prekybos 
lengvinimo srityje turi būti ir toliau išlaikomas aukštas muitų srities teisės aktų ir 
praktikos konvergencijos lygis, siekiant užtikrinti veiksmingą muitinį tikrinimą ir 
įforminimą, muitų teisės aktų vykdymą ir apsaugoti šalių finansinius interesus, kad būtų 
galima susigrąžinti nepagrįstai sumokėtus mokesčius ir muitus; 

15. taip pat atkreipia dėmesį į sustiprintą šalių administracinį bendradarbiavimą PVM ir 
savitarpio pagalbos srityje, inter alia, vykdant reikalavimus, susijusius su nesumokėtų 
mokesčių ir muitų išieškojimu, visų pirma i) keitimosi informacija apie muitų teisės 
aktus, muitinio tikrinimo procedūrų įgyvendinimo ir veiksmingumo, ii) tiekimo 
prekybos grandinės saugumo ir iii) rizikos vertinimo ir valdymo srityse; 

16. ragina, atsižvelgiant į būsimą prekybos susitarimą, numatyti išsamias muitinės 
procedūras ir specialias priemones, susijusias su lengvatinio muitų tarifų režimo 
valdymu, taip pat taikyti muitų tarifų lengvatas tam tikroms į Šiaurės Airiją 
importuojamoms prekėms; 

17. pritaria sistemingai bei laiku įtrauktinoms nuostatos dėl tarpusavio administracinės 
pagalbos muitinės ir susijusiais klausimais įgyvendinant ir kontroliuojant lengvatinį 
režimą; 

18. pabrėžia, kad abi šalys, kovodamos su muitų teisės aktų pažeidimais, galėtų naudotis 
greita ir nešališka bendradarbiavimo ir konsultacijų sistema, taip pat, be kita ko, taikyti 
mechanizmą, kuriuo laikinai būtų sustabdomas lengvatinio muitų tarifų režimo 
taikymas tam tikrai prekei ar prekybos operacijai, jei sistemingai pažeidžiami 
galiojantys muitų teisės aktai; 
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ES sanglaudos politikos poveikis JK ir Šiaurės Airijai

19. pripažįsta ES sanglaudos politikos vaidmenį išlaikant taiką Šiaurės Airijoje ir sudarant 
palankesnes sąlygas bendruomenių susitaikymui; 

20. pabrėžia, kad svarbu rasti regionui skirtą sprendimą, kuris sudarytų sąlygas tęsti svarbų 
taikos kūrimo darbą; 

21. yra įsitikinęs, kad tolesnis Šiaurės Airijos programos PEACE ir programos INTERREG 
V-A, skirtos Šiaurės Airijai, Airijai ir Škotijai, bendras finansavimas atitiktų Jungtinės 
Karalystės, Airijos ir visos Europos Sąjungos interesus siekiant remti taikią ir sėkmingą 
šių regionų plėtrą; 

22. palankiai vertina pasiūlymus ištirti galimą laikotarpiu po 2020 m. finansavimo 
programas PEACE IV ir INTERREG pakeisiančią priemonę ir ypač palankiai vertina 
Komisijos ketinimus toliau finansuoti šias programas pagal kitą daugiametę finansinę 
programą. 

Kopija: LEGI skyriui


