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IEROSINĀJUMI 

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. norāda, ka organizētā noziedzība ir transnacionāla un ietver plaša spektra noziedzīgas 

darbības, tostarp narkotiku tirdzniecību, migrantu kontrabandu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizāciju un viltotu preču, šaujamieroču, savvaļas dzīvnieku izcelsmes produktu un 

kultūras priekšmetu tirdzniecību; pauž nožēlu, ka korupcijas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas apjoms sasniedz 5 % no visas pasaules gada IKP un ka jaunattīstības valstīs 

saskaņā ar aplēsēm nelikumīgās finanšu plūsmās (NFP), tostarp korupcijā, zaudētie 

līdzekļi aptuveni 10 reižu pārsniedz šīm valstīm piešķirtās oficiālās attīstības palīdzības 

summu; aicina ES palīdzēt jaunattīstības un nabadzīgām valstīm noteikt prioritāti 

korupcijas un organizētās noziedzības novēršanas pasākumiem un izveidot spēcīgas 

vietējās un valstu sistēmas un iestādes, lai korupcijas apkarošanu iekļautu to attīstības 

programmās, piemēram, izveidojot neatkarīgas un kompetentas tiesiskā regulējuma un 

tiesībaizsardzības sistēmas un nodokļu iestādes, taču arī atbalstīt NVO, neatkarīgus 

plašsaziņas līdzekļus un parlamentus; uzsver, ka ir nepieciešama visaptveroša sistēma, kas 

paredz starptautisko un reģionālo organizāciju, valsts pārstāvju, privātā sektora un 

pilsoniskās sabiedrības aktīvu līdzdalību, pamatojoties uz pārredzamību un savstarpēju 

pārskatatbildību; 

2. atgādina, ka ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam ir atzīta nepieciešamība 

apkarot korupciju visos tās veidos, aicinot valstis likvidēt NFP, kukuļdošanu un korupciju 

un veidot efektīvas, pārskatatbildīgas un pārredzamas iestādes; atgādina, ka NFP, kuru 

lēstais apjoms ir USD 1 triljons gadā, ir galvenie šķēršļi, kas traucē valsts ieņēmumu 

izmantošanu attīstībai, un ka NFP noplicina resursus, kuri būtu jāiegulda jaunattīstības 

valstīs; atgādina, ka korupcijai ir gan tieša, gan netieša negatīva ietekme uz ilgtspējīgas 

attīstības mērķiem (IAM), jo tā palielina projektu izmaksas gan privātajā, gan publiskajā 

sektorā; tomēr norāda, ka korupcijas izmaksas nevar rēķināt tikai ekonomiskā izteiksmē 

vien un ka šīs izmaksas ir ļoti lielas, jo īpaši jaunattīstības valstīs, kur korupcija apdraud 

sabiedrības uzticēšanos publiskajām iestādēm un demokrātiskajām institūcijām, 

piemēram, tiesu un policijas iestādēm, palielina nevienlīdzību, kas nesamērīgi ietekmē 

nabadzīgākos un neaizsargātākos iedzīvotājus, saasina vardarbību un nedrošību un 

samazina attīstības palīdzības efektivitāti; 

3. mudina ES atbilstoši attīstības jomas attīstības politikas saskaņotības principam, kā 

noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību 208. pantā, apliecināt stingru politisko 

gribu un apņēmību cīņā pret nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas; 

atgādina par ES pienākumu cīnīties pret nodokļu noteikumiem, kuri atvieglo nodokļu 

apiešanu transnacionāliem uzņēmumiem un privātpersonām, un palīdzēt trešām valstīm 

repatriēt nelikumīgi iegūtus līdzekļus un saukt pie atbildības vainīgos; uzsver, ka 

pārredzamībai jābūt pamatā visām korupcijas apkarošanas stratēģijām un ka Eiropas 

Savienībai ir jāveicina cīņa pret nodokļu oāzēm, banku noslēpumu un noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizāciju un visos attiecīgajos starptautiskajos forumos kā prioritāte jāsekmē 

pārmērīgu profesionālo noslēpumu atcelšana, starptautisko uzņēmumu publisku pārskatu 

sniegšanu par darbību katrā valstī un publiski uzņēmumu faktisko īpašnieku reģistri; 

aicina arī ES uzņemties aktīvāku lomu, lai nodrošinātu finansiālu un tehnisku atbalstu 



 

PE575.224v02-00 4/6 AD\1092085LV.doc 

LV 

jaunattīstības valstīm šo mērķu sasniegšanā, tostarp attiecībā uz automātisku nodokļu 

informācijas apmaiņu un atrisinot jautājumu par jaunajiem globālajiem standartiem; 

mudina ES atcelt jebkādus ekonomiskus vai tirdzniecības nolīgumus ar valstīm, kuras 

vismaz viena ES dalībvalsts uzskata par nodokļu oāzēm; uzsver, ka jāveic analīze par ES 

dalībvalstu nodokļu sistēmu ietekmi uz jaunattīstības valstīm, lai efektīvi apkarotu NFP; 

uzsver, ka nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanas konvencijas var dot iespēju īstenot 

NFP; mudina ES nodrošināt nodokļu uzlikšanas tiesību taisnīgu sadali, risinot sarunas par 

nodokļu un ieguldījumu nolīgumiem ar jaunattīstības valstīm; šajā nolūkā aicina ES risināt 

sarunas par nodokļu konvencijām ar jaunattīstības valstīm, pamatojoties uz Apvienoto 

Nāciju Organizācijas Nodokļu jautājumu komitejas paraugnolīgumu, kas paredz lielākas 

tiesības uz nodokļa ieturēšanu ienākumu gūšanas vietā; 

4. aicina ES arī turpmāk atbalstīt valsts pārvaldes konsolidāciju un pienācīgu pretkorupcijas 

tiesību aktu pieņemšanu visās valstīs, jo īpaši pēckonfliktu un pārejas valstīs, kurās valsts 

institūcijas ir vājas; uzstāj, ka reģionālie un specializētie policijas dienestu un tiesiskās 

sadarbības tīkli jaunattīstības valstīs vienmēr jāatbalsta saskaņā ar parametriem, kuri 

garantē atbilstošus datu aizsardzības un privātuma standartus, un jādalās ar Eiropola, 

Eurojust un Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla paraugpraksi un zinātību; uzsver, ka 

jāuzlabo regulējums un tiesībaizsardzība un jāveicina trauksmes cēlēju aizsardzība, lai 

sauktu pie atbildības pārkāpējus par viņu noziedzīgiem nodarījumiem, un ka būtu 

jāizveido pienācīga sistēma trauksmes cēlēju aizsardzībai gan ES iekšienē, gan ārpus tās; 

īpaši uzsver, ka valstīs, kas saņem ES palīdzību, ir vajadzīgs tiešās ziņošanas mehānisms 

iedzīvotājiem, kuri vērš uzmanību uz pārkāpumiem ES finansētajās atbalsta programmās; 

5. ar bažām norāda, ka lielākā daļa attiecīgo starptautisko konvenciju un iniciatīvu, kuru 

mērķis ir cīnīties pret korupciju un NFP, nesniedz konkrētus rezultātus to īstenošanas 

posmā; atgādina, ka būtiski svarīgi ir izstrādāt ārvalstu korupcijas apkarošanas stratēģiju, 

lai efektīvi cīnītos pret korupciju un finanšu noziegumiem; aicina ES kā prioritāti savā 

ārpolitikā sekmēt to, ka pareizi tiek transponēta un īstenota Apvienoto Nāciju 

Organizācijas Konvencija pret transnacionālo organizēto noziedzību, kā arī visi citi 

attiecīgie starptautiskie instrumenti, kas izveidoti cīņai pret korupciju un noziedzīgi iegūtu 

naudas līdzekļu legalizāciju; 

6. aicina Komisiju ar pastāvīgu uzraudzību nodrošināt, ka ES palīdzība nedz tieši, nedz 

netieši neveicina korupciju; uzskata, ka atbalsta palīdzība būtu vairāk jāpielāgo 

saņēmējvalsts absorbcijas spējai un vispārējās attīstības vajadzībām, lai izvairītos no 

palīdzības līdzekļu plašas izšķērdēšanas un korupcijas; aicina ES vērsties pret korupciju 

tieši, izmantojot plānošanu un valsts stratēģijas dokumentus, un saistīt budžeta atbalstu ar 

skaidriem korupcijas apkarošanas mērķiem; šajā sakarā uzsver nepieciešamību izveidot 

stabilus mehānismus īstenošanas uzraudzībai; aicina Komisiju izstrādāt spēcīgu, holistisku 

un visaptverošu stratēģiju korupcijas riska pārvaldībai jaunattīstības valstīs, lai novērstu 

to, ka attīstības palīdzība veicina korupciju, un pilnībā īstenot 2013. gadā pieņemto 

stratēģiju krāpšanas apkarošanai, jo īpaši, kad tiek īstenots ES atbalsts visos tās veidos, 

tostarp ar EAF un trasta fondiem, kā arī kad attīstības projekti tiek deleģēti trešām 

personām; ar bažām norāda, ka ES pieeja korupcijas problēmai ĀKK valstīs nesniedz 

gandrīz nekādas stratēģiskas norādes par to, kā stiprināt valstu sistēmas korupcijas 

novēršanai un kontrolei; uzskata, ka Eiropas Ārējās darbības dienestam (EĀDD) un 

Starptautiskās sadarbības un attīstības ģenerāldirektorātam ir labāk jākoordinē savas 

pieejas, lai efektīvi mazinātu korupciju jaunattīstības valstīs; 
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7. pauž bažas par saikni starp dažām daudznacionālām korporācijām un organizēto 

noziedzību trešās valstīs, kas ietver aktīvistu, sociālo līderu, arodbiedrību pārstāvju un 

darba ņēmēju cilvēktiesību pārkāpšanu; aicina ES izmeklēt tādu daudznacionālo 

korporāciju darbības, kuras strādā ar Eiropas kapitālu, un stiprināt šo korporāciju darbību 

kontroli un uzraudzību; uzskata, ka būtu jānosaka prasība uzņēmumiem ieviest korupcijas 

apkarošanas pārvaldības sistēmu, tostarp atbilstošus brīdināšanas mehānismus visā 

piegādes ķēdē, lai tie varētu tikt izraudzīti projektiem, kas saņem ES līdzekļus; 

8. atgādina, ka ir svarīgi nodrošināt saskaņotību starp ES iekšējo un ārējo politiku, un 

norāda, ka cīņa pret organizēto noziedzību jāintegrē attīstības un drošības stratēģijās, lai 

atjaunotu stabilitāti jaunattīstības valstīs; 

9. uzsver, ka risinājums cīņai pret noziedzīgām darbībām, kuras izraisa badu un nabadzību, ir 

respektēt tautu un valdību tiesības lemt par savām ekonomikas, pārtikas un 

lauksaimniecības sistēmām; mudina starptautisko sabiedrību aktīvi vērsties pret finanšu 

spekulācijām ar pārtikas produktiem (piemēram, plašu lauksaimniecības zemju pirkšanu 

par zemām cenām un zemes sagrābšanu, ko veic lieli daudznacionāli lauksaimniecības 

uzņēmumi), ņemot vērā to kaitīgo ietekmi uz maziem ražotājiem; 

10. uzsver, ka cīņā pret organizēto noziedzību svarīgs ir vispārēja tiesiskuma princips; noraida 

ierobežojumus, ko attiecībā uz to ir noteikušas dalībvalstu valdības, būtiski kaitējot 

tiesnešu spējai izmeklēt noziedzīgus nodarījumus, kuri izdarīti ārpus attiecīgās dalībvalsts 

teritorijas; mudina ES aizstāvēt ekonomikas, finanšu un vides noziegumu pakļaušanu 

universālai jurisdikcijai; 

11. norāda, ka jaunās „vieglo” narkotiku politikas novērtējums ir prioritāte, un uzskata, ka 

dekriminalizācijas un legalizācijas stratēģijas būtu jāuztver kā efektīvs noziedzīgo 

organizāciju apkarošanas veids; prasa, lai ES iekļauj šo jautājumu gan iekšpolitikā, gan 

ārpolitikā, iesaistot politiskajās debatēs visas attiecīgās ES un starptautiskās aģentūras un 

iestādes no visām iesaistītajām valstīm; 

12. norāda, ka ieguves rūpniecības, komunālo pakalpojumu, infrastruktūras attīstības un 

veselības un izglītības nozares ir īpaši neaizsargātas pret korupciju; jo īpaši atgādina, ka 

nepārredzamas valsts iepirkuma un piegādes ķēdes var sniegt jaunas iespējas ar korupciju 

saistītām NFP; attiecīgi uzskata, ka korupcijas apkarošanas centienu mērķim vajadzētu būt 

arī modernizēt publiskā iepirkuma praksi;  

13. aicina jaunattīstības valstis attiecībā uz resursu līgumiem, uzņēmumu finanšu pārskatiem 

un revīzijām, kā arī ieņēmumu iekasēšanu un sadalīšanu palielināt pārredzamību un 

pārskatatbildību, to iekļaujot savās korupcijas apkarošanas programmās; 

14. aicina ES modernizēt savu palīdzību, lai palīdzētu ar resursiem bagātām valstīm īstenot 

Ieguves rūpniecības pārredzamības iniciatīvas (EITI) principus par labāku pārredzamību 

un pārskatatbildību naftas, gāzes un kalnrūpniecības nozarēs; stingri mudina izstrādāt 

efektīvu tiesisko regulējumu, ar ko atbalstīt EITI pareizu piemērošanu uzņēmumos, kuri 

iesaistīti naftas, gāzes un kalnrūpniecības nozaru piegādes ķēdēs. 
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