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Godātie McAllister un Lange kungi! 

Budžeta kontroles (CONT) komiteja nolēma atzinumu par iepriekš minēto tematu sniegt 
vēstules veidā. 

Budžeta kontroles (CONT) komiteja aicina Ārlietu komiteju un Starptautiskās tirdzniecības 
komiteju, kas ir vadošās atbildīgās komitejas, ņemt vērā turpmāk izklāstītos apsvērumus un 
ieteikumus, sagatavojot Eiropas Parlamenta jūnija rezolūciju. 

CONT komitejas vārdā būšu ļoti pateicīga, ja Jūs varētu nodrošināt, ka Parlamenta rezolūcijā 
tiek ņemta vērā CONT komitejas nostāja un apsvērumi saistībā ar iepriekš minētajiem 
jautājumiem.

Ar cieņu 

Monika Hohlmeier
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IEROSINĀJUMI

A. tā kā stiprām turpmākām attiecībām ir jāietver skaidri un efektīvi noteikumi, kas abām 
pusēm ļauj īstenot pareizu finanšu pārvaldību, to pamatā jābūt atbilstīgai pārvaldības 
struktūrai un vienlaikus tās nedrīkst dot iespēju riskēt ar ES finanšu interešu 
aizsardzību; 

B. tā kā Brexit ietekmēs galvenos tirdzniecības ceļus starp Eiropas Savienību un 
Apvienoto Karalisti, preču piegādes ķēdi un ekonomikas dalībniekus (cita starpā 
darījumdarbības partnerus, piegādātājus, starpniekus, pārvadātājus); 

C. tā kā gan muitas sadarbība, gan tirdzniecības atvieglošanas pasākumi būs abām pusēm 
izšķirīgi, lai ļautu netraucētu un likumīgu divpusējo tirdzniecību un aizsargātu katras 
puses finanšu intereses un tiesisko regulējumu; 

D. tā kā darījumdarbības attiecības ar Apvienoto Karalisti pēc tās izstāšanās no ES kļūs 
daudz sarežģītākas muitas un PVN procedūru ziņā, jo preču pārvadājumi ES iekšienē 
vai uz trešo valsti / no trešās valsts rada izmaiņas muitas, PVN un akcīzes jomā; 

E. tā kā ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt ES vienotā tirgus un muitas savienības integritāti, kā 
arī visas tās sniegtās garantijas krāpšanas un kontrabandas apkarošanas ziņā; 

F. tā kā līdzās pastāvēs divi tirgi un atšķirīga tiesiskā kārtība un tas nozīmē iespējamu 
operacionālo risku; tā kā šajā saistībā Lielbritānijas muitas dienesti varēs rīkoties 
divējādi attiecībā uz produktiem, ko ieved Ziemeļīrijā, proti: i) piemērot Apvienotās 
Karalistes noteikumus un tarifus visiem produktiem, kuru izcelsme ir trešās valstīs un 
kuri nav paredzēti Eiropas tirgum, un ii) piemērot ES noteikumus un tarifus visiem 
pārējiem produktiem, kuru izcelsme arī ir trešās valstīs vai Apvienotajā Karalistē un 
kuri ir paredzēti ES vienotajam tirgum, vienlaikus arī veicot šo produktu pārbaudes; 

G. tā kā attiecībā uz Ziemeļīriju Lielbritānijas iestādes ES vārdā iekasēs PVN un muitas 
nodokļus un nodos tos ES; 

H. tā kā papildus vispārējākiem kohēzijas politikas līdzekļiem Ziemeļīrijas pierobežas 
reģions un Īrija ir jo sevišķi guvuši labumu no īpašām pārrobežu un starpkopienu 
programmām, to skaitā Ziemeļīrijas jautājumam veltītās programmas PEACE; tā kā 
šīs programmas ir devušas būtisku ieguldījumu miera procesā Ziemeļīrijas pierobežas 
reģionā un Īrijā un Lielās Piektdienas vienošanās atbalstam un turpina atbalstīt 
kopienu izlīgumu,

Finanšu pārvaldība un kontroles sistēma

1. uzskata, ka ir svarīgi sarunās paredzēt pietiekamu un skaidru kārtību, kādā ES īstenos 
kontroli, kā arī noteikumus, kas ļauj īstenot pareizu finanšu pārvaldību un nosaka 
Apvienotās Karalistes pārskatatbildību;

2. tāpēc aicina pievērst īpašu uzmanību piemērojamajiem principiem un noteikumiem 
saistībā ar līdzdalību Savienības programmās un horizontālajiem pasākumiem un 
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pārvaldību; jo īpaši uzstāj, ka ir jāvienojas par šādiem pamatprincipiem un tie skaidri 
jāpaziņo:

i) uz jebkādu Apvienotās Karalistes līdzdalību konkrētās Savienības 
programmās attiecas standarta noteikumi, kurus piemēro trešo valstu līdzdalībai un 
kuriem jābūt skaidri noteiktiem attiecīgajās Savienības programmās un instrumentos; 

ii) ir jānodrošina, ka tām ES programmām, Euratom programmām un 
kopuzņēmumiem, kuros piedalītos Apvienotā Karaliste, ir izstrādāti pārliecinoši un 
stingri saistoši noteikumi un garantijas attiecībā uz Savienības finanšu interešu 
aizsardzību un pareizu finanšu pārvaldību, proti, par finansēto programmu īstenošanas 
kontroli, revīziju un pārbaudēm, kā arī izmeklēšanu krāpšanas gadījumā; 

3. prasa nodrošināt un ievērot Komisijas dienestu, Eiropas Revīzijas palātas, OLAF un 
EPPO piekļuves tiesības, kā arī Eiropas Parlamenta pārbaudes tiesības; atgādina, ka 
Eiropas Savienības Tiesa ir jāatzīst par kompetento tiesu lietās, kas attiecas uz ES tiesību 
ievērošanu un interpretāciju; 

Protokola par Īriju un Ziemeļīriju īstenošana

4. pieņem zināšanai, ka Brexit izstāšanās līgums, jo īpaši Protokols par Īriju un Ziemeļīriju, 
sniedz darbotiesspējīgu risinājumu, kas ļauj izvairīties no stingras robežas Īrijas salā, 
vienlaikus radot jaunu piekrišanas mehānismu saistībā ar attiecīgo ES tiesību ilgtermiņa 
piemērošanu Ziemeļīrijā, cita starpā jautājumos par preču, muitas un PVN regulējuma 
saskaņošanu; 

5. norāda, ka Ziemeļīrija joprojām ievēros ierobežotu ES noteikumu kopumu, īpaši 
attiecībā uz precēm, un ka precēm, ko ievedīs Ziemeļīrijā, tiks piemērots Savienības 
Muitas kodekss, tādējādi izvairoties no muitas pārbaudēm un kontrolēm Īrijas salā; 

6. uzsver, cik svarīgas ir skaidras tiesību normas, pārredzama īstenošana un efektīvi 
kontroles mehānismi, lai nepieļautu sistēmisku risku attiecībā uz PVN un krāpšanu 
muitas jomā vai citu iespējami neskaidra risinājuma ļaunprātīgu izmantošanu 
krāpnieciskā nolūkā; 

7. brīdina — ja jaunās partnerības satvarā netiks paredzētas un īstenotas skaidras un 
pārredzamas tiesību normas un kontroles mehānismi attiecībā uz divējādu muitas 
režīmu, kura pamatā ir ES un Apvienotās Karalistes noteikumi, pastāv risks, ka pieaugs 
iespējas krāpšanai, preču kontrabandai, viltošanai un tarifu apiešanai; 

8. turklāt uzskata, ka īpaša vērība būtu jāvelta to preču pārbaudēm un kontrolēm, kuras 
Ziemeļīrijā ieved no citām trešām valstīm caur citām Apvienotās Karalistes daļām un 
kuras tad paredzēts ievest ES vienotajā tirgū; 

9. atgādina par Eiropas Parlamenta ilgi ieņemto un bieži atkārtoto nostāju, ka ir jāuzlabo 
atbildīgo muitas biroju un iestāžu personāla nodrošināšana, kā arī jānodrošina tiem 
pienācīgs un mūsdienīgs aprīkojums, tostarp atbilstoši pasākumi attiecībā uz ES 
ierēdņiem, kas atrodas Ziemeļīrijā; pauž bažas par Lielbritānijas iestāžu atkārtoti pausto 
atteikumu atļaut Belfāstā atvērt pastāvīgu biroju ES ierēdņiem; 

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement/protocol-ireland-and-northern-ireland_lv
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10. prasa veikt rūpīgu novērtējumu attiecībā uz risku, kas varētu rasties īstenošanas gaitā, 
jo īpaši saistībā ar krāpšanas muitas un PVN jomā un nelikumīgas tirdzniecības 
(kontrabandas) apkarošanu; uzskata, ka ir jāparedz tādu riska kritēriju izmantošana, kuri 
ļauj ņemt vērā tādus jautājumus kā preču izcelsme un galamērķis, pareiza preču vērtības 
kvantitatīvā noteikšana, preču rakstura noteikšana (preces veids), kā arī jānodrošina 
pietiekami liels skaits kontrolparaugu un jāpalielina paraugu skaits tām precēm, kas ir 
vairāk pakļautas nelikumīgas tirdzniecības vai kontrabandas riskam; pauž bažas par to, 
ka var pieaugt nelikumīga preču importa risks (preču ar nepatiesu izcelsmes deklarāciju 
imports vai vienotajam tirgum neparedzētu produktu ievešana Eiropas Savienībā), kas 
kaitētu Savienības finanšu interesēm; 

Muitas sadarbība un savstarpēja administratīvā palīdzība

11. uzskata, ka ir ļoti svarīgi sarunās piešķirt prioritāti skaidru noteikumu definēšanai 
muitas jomā, jo īpaši par muitas pārbaudēm un kontrolēm; 

12. tā kā muitas procedūras ir ļoti sarežģītas, aicina sarunās nodrošināt stingras saistības un 
obligātus aizsardzības pasākumus, lai garantētu sistemātiskas kontroles un PVN un 
muitas nodokļu pienācīgu iekasēšanu; 

13. uzskata, ka ES un Apvienotās Karalistes efektīvai sadarbībai muitas jomā ir jāparedz 
uzticami praktiski pasākumi ar skaidru juridisko pamatu, lai nodrošinātu ES un 
Apvienotās Karalistes muitas dienestu efektīvu un pārredzamu sadarbību Ziemeļīrijas 
teritorijā; 

14. uzsver, ka pušu efektīvai sadarbībai muitas un tirdzniecības atvieglošanas jomā ir 
jānozīmē muitas tiesību aktu un praktisko darbību augsta līmeņa konverģence, lai 
nodrošinātu efektīvu muitas kontroli un muitošanu, muitas tiesību aktu izpildi un pušu 
finanšu interešu aizsardzību, ļaujot tām atgūt nepamatoti iekasētus nodokļus un 
nodevas; 

15. norāda arī uz pušu pastiprinātu administratīvo sadarbību PVN un savstarpējās palīdzības 
jomā, cita starpā ar nodokļiem un nodevām saistīto prasījumu piedziņā, jo īpaši šādās 
jomās: i) apmaiņa ar informāciju par muitas tiesību aktiem, muitas kontroles procedūru 
īstenošanu un efektivitāti, ii) tirdzniecības piegādes ķēdes drošība un iii) riska 
novērtēšana un pārvaldība; 

16. aicina turpmākā tirdzniecības nolīguma satvarā paredzēt padziļinātas muitas procedūras 
un īpašus pasākumus saistībā ar preferenciāla tarifa režīma pārvaldību, kā arī noteiktu 
Ziemeļīrijā importētu preču atbrīvojuma no tarifiem piemērošanu praksē; 

17. pauž atbalstu tam, lai saskaņā ar ierastu praksi preferenciālā režīma īstenošanas un 
kontroles satvarā tiktu iekļauti savlaicīgi noteikumi par savstarpēju administratīvo 
palīdzību muitas jomā un ar to saistītos jautājumos; 

18. uzsver, ka abas puses varētu paļauties uz ātru un objektīvu sadarbības un konsultāciju 
sistēmu muitas tiesību aktu pārkāpumu apkarošanai, tostarp mehānismu, ar ko 
piemērojamā muitas tiesību akta sistemātiska pārkāpuma gadījumā uz laiku aptur 
preferenciālā tarifa režīmu noteiktai precei vai tirdzniecības operācijai; 
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ES kohēzijas politikas ietekme Apvienotajā Karalistē un Ziemeļīrijā

19. atzīst nozīmīgo lomu, kas ES kohēzijas politikai ir bijusi miera uzturēšanā Ziemeļīrijā 
un starpkopienu izlīguma veicināšanā; 

20. uzsver, cik svarīgi ir rast šim reģionam risinājumu, kas ļauj turpināt svarīgo miera 
veidošanas darbu; 

21. ir pārliecināts, ka Apvienotās Karalistes, Īrijas un visas Eiropas Savienības interesēs 
būtu turpināt kopīgi finansēt Ziemeļīrijai paredzēto programmu PEACE un Ziemeļīrijai, 
Īrijai un Skotijai paredzēto programmu INTERREG V-A, lai atbalstītu šo reģionu 
miermīlīgu un pārtikušu attīstību; 

22. atzinīgi vērtē priekšlikumus izpētīt iespējamu turpinājumu finansēšanas programmām 
PEACE IV un Interreg laikposmam pēc 2020. gada un jo īpaši pauž atzinību par 
Komisijas ieceri turpināt šo programmu finansēšanu saistībā ar nākamo daudzgadu 
finanšu shēmu. 

Kopija: LEGI nodaļai.


