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Įvadas

Dabartinę Kovos su teroristų finansavimu strategiją, kurią Taryba parengė remdamasi generalinio 

sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio ir Komisijos pasiūlymais, 2004 m. gruodžio 16–17 d. priėmė 

Europos Vadovų Taryba 1; ji apima visus tris ES ramsčius. ES kovos su terorizmu koordinatoriaus 

naujausioje įgyvendinimo ataskaitoje 2 nurodoma, kad beveik visi dabartinėje strategijoje numatyti 

veiksmai yra įvykdyti. Dar neįvykdyti ar vykdomi veiksmai išvardyti paskutiniame to pranešimo 

skyriuje.

  
1 Dok. 16089/04.
2 Dok. 11948/2/07.
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Po 2001 m. rugsėjo 11-osios teroro aktų buvo dedamos didelės pastangos siekiant sustiprinti kovos 

su teroristų finansavimu pajėgumus ES, patvirtintos įvairios teisinės priemonės ir pradėti vykdyti 

veiksmai ES mastu. Per pastaruosius dvejus metus ši veikla sulėtėjo, nes buvo lėčiau plėtojamos 

naujos idėjos kovos su teroristų finansavimu srityje.

Tačiau reikia toliau stengtis užkirsti kelią teroristų finansavimui ir kontroliuoti, kaip įtariami 

teroristai naudojasi jų pačių finansiniais ištekliais. Jau priimti ES teisės aktai, tačiau yra vis didesnis 

poreikis imtis platesnio masto neteisinių veiksmų, pavyzdžiui, skaidrumo priemonių, kad būtų 

užtikrinta, jog valstybės narės turėtų priemones užkirsti kelią teroristų finansavimui ir kovoti su juo. 

Būtina kartu su valstybėmis narėmis tęsti bei intensyvinti veiklą siekiant tobulinti teroristų turto bei 

nusikalstamu būdu įgytų pajamų įšaldymo ir konfiskavimo būdus, taip pat parengti bendrus 

būtiniausius finansinių nusikaltimų tyrėjų mokymo standartus bei skatinti veiksmingą finansinės 

žvalgybos padalinių (FŽP) bendradarbiavimą ES lygiu ir bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis.

Griežtinant kontrolę Europoje asmenys, rengiantys teroro aktus arba dalyvaujantys teroristų 

grupuočių veikloje, stengsis pasinaudoti (naujais) kanalais, kurie mažiausiai reguliuojami ar 

tikrinami. Teroristų finansavimo grėsmės nuolat kinta ir labai skiriasi priklausomai nuo vartotojų, 

jurisdikcijos, produktų bei platinimo kanalų, taip pat ilgainiui jos keičiasi. Tai reiškia, kad 

reagavimas į terorizmo finansavimą turi būti toks pat lankstus, kaip ir patys teroristai. Todėl ES turi 

daugiau dėmesio skirti tarptautiniam kovos su teroristų finansavimu aspektui.

Pinigų plovimu ir teroristų finansavimu siekiama skirtingų nusikalstamų tikslų, o priemonės, kurios 

buvo sėkmingai taikytos pinigų plovimo identifikavimo ir prevencijos tikslais, galėtų būti mažiau 

veiksmingos teroristų finansavimo prevencijos srityje, jeigu jos nėra papildomos kita informacija. 

Turėtų būti pripažinta, jog svarbu, kad žvalgybos ir saugumo tarnybos teiktų grįžtamąją informaciją 

ir duomenis teroristų finansavimo klausimais. Finansinės žvalgybos padaliniai, teisėsaugos 

institucijos, žvalgybos ir saugumo tarnybos bei organizacijos, pavyzdžiui, Europolas ir Eurojustas, 

gali atlikti svarbų vaidmenį šioje srityje.

ES kovos su terorizmu koordinatorius, glaudžiai bendradarbiaudamas su pirmininkaujančia valstybe 

nare ir Komisija, prašo Tarybos priimti tokią patikslintą strategiją, kurioje atsižvelgiama į 

Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) vykdomą darbą.
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Atitinkamų ES teisės aktų, skirtų kovoti su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, apžvalga 

ir teroristų finansavimas

Dabartinės strategijos įgyvendinimo laikotarpiu buvo priimti įvairūs teisiniai dokumentai, siekiant į 

ES teisės aktus perkelti FATF patikslintas 40 rekomendacijų ir 9 specialias rekomendacijas dėl 

kovos su teroristų finansavimu. FATF nuolat stengiasi tobulinti savo rekomendacijas ir siekia 

bendro sutarimo dėl to, kaip jos turėtų būti įgyvendintos. Reguliariai vertinama, kaip visi FATF 

nariai ir FATF pobūdžio regioninių organų nariai jas įgyvendina. Šiuo požiūriu svarbu, kad 

valstybės narės taiko bendrą įgyvendinimo metodą, ir yra padaryta nemaža pažanga plėtojant ES 

metodą. Svarbiausi teisės aktai yra šie:

1. Direktyva 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir 

teroristų finansavimui (Trečia kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu direktyva). Ji 

apima daugumą iš 40 FATF rekomendacijų ir kai kurias iš 9 FATF specialių rekomendacijų 

(SR).

2. Reglamentas (EB) Nr. 1781/2005 dėl mokėtojo informacijos, pateikiamos pervedant lėšas. 

Juo įgyvendinama FATF VII SR dėl elektroninių pervedimų.

3. Reglamentas (EB) Nr. 1889/2006 dėl grynųjų pinigų, įvežamų į Bendriją ar išvežamų iš jos, 

kontrolės – įgyvendinantis FATF IX SR dėl grynųjų pinigų kurjerių.

4. Direktyva 2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje – Mokėjimo paslaugų 

direktyva. Kartu su Trečia kovos su pinigų plovimu direktyva ji įgyvendina FATF VI SR dėl 

alternatyvių piniginių perlaidų.

5. Reglamentas (EB) 2580/2001 dėl įtariamų teroristų lėšų įšaldymo, kuris kartu su 

Reglamentu (EB) 881/2002, įgyvendinančiu JT sankcijas Al-Qaida tinklui ir Talibanui, 

įgyvendina dalį FATF III SR dėl teroristų lėšų įšaldymo.

Toliau nurodyti teisės aktai, nors nėra tiesiogiai susiję su teroristų finansavimu, taip pat labai 

svarbūs užkertant kelią teroristų finansavimui ir kovojant su juo:

6. 2000 m. konvencijos dėl savitarpio teisinės pagalbos 2001 m. protokolas.

7. Pamatinis sprendimas dėl nusikalstamu būdu įgytų lėšų konfiskavimo.
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8. 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimas dėl keitimosi informacija ir bendradarbiavimo 

teroristinių nusikaltimų srityje.

9. 2000 m. spalio 17 d. Tarybos sprendimas dėl finansinės žvalgybos padalinių 

bendradarbiavimo susitarimų.

Komisijos įgyvendinimo ataskaitų dėl šių teisinių dokumentų rezultatai turėtų būti panaudoti 

būsimoje veikloje, visų pirma siekiant stiprinti operatyvinį bendradarbiavimą valstybėse narėse bei 

valstybių narių operatyvinį bendradarbiavimą.

Tolesnė veikla

1. Įgyvendinimo stebėsena

Kova su terorizmo finansavimo yra skirta išpuolių prevencijai ir išpuolius planuojančių ar 

vykdančių asmenų patraukimui baudžiamojon atsakomybėn. Sudarydama daugiau kliūčių 

teroristams pasinaudoti lėšomis ir ištekliais jų ketinimams vykdyti, ES kiek įmanoma veiksmingiau 

apsaugo savo piliečius. O aktyviai naudojamos finansinės priemonės yra labai naudingos 

identifikuojant teroristų tinklus ir plėtojant kovai su terorizmu skirtą žvalgybą. Pirmiau nurodytų 

teisės aktų ir reglamentų dėl turto įšaldymo priėmimas 1 – pirmas žingsnis šioje srityje. Antras 

žingsnis – valstybės narės turi suderintai įgyvendinti šiuos teisės aktus, visų pirma specialistų lygiu. 

Stebėsena yra svarbi užduotis, o padaryta pažanga bus apžvelgta ES kovos su terorizmu 

koordinatoriaus pusmečio ataskaitose. Galėtų būti įsteigti ir (arba) sustiprinti neoficialūs ir (arba) 

oficialūs forumai, skirti keistis geriausios praktikos pavyzdžiais ir informacija apie įvairių ES 

teisinių dokumentų įgyvendinimo sunkumus. Jei būtina, reikia atsižvelgti į pasiūlymus patikslinti 

galiojančius teisės aktus.

  
1 Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2580/2001 ir Nr. 881/2002.
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Reikia atkreipti dėmesį ne tik į ES dokumentų įgyvendinimo stebėseną, bet ir į kitų atitinkamų 

tarptautinių dokumentų, pavyzdžiui, 1990 m. JT konvencijos dėl kovos su terorizmu finansavimo 

bei Europos Tarybos konvencijos dėl pinigų išplovimo ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškos, 

arešto bei konfiskavimo, Konvencijos dėl kovos su terorizmo finansavimu ir Konvencijos dėl terorizmo 

prevencijos, įgyvendinimą. Atsižvelgiant į įgytą patirtį bei kylančias kliūtis pasaulio mastu, būtų 

galima lengviau spręsti panašias problemas ES mastu. Tos valstybės narės, kurios dar neratifikavo 

šių svarbių tarptautinių konvencijų, raginamos kuo skubiau apsvarstyti galimybę jas ratifikuoti.

2. Grėsmių įvertinimas

Be to, svarbu, kad ES analizuotų ir numatytų naujas tendencijas bei metodus, kurių atžvilgiu 

prireikti priimti naujus teisinius dokumentus ar pradėti bendrus veiksmus. Itin svarbu, kad SITCEN 

(ES jungtinis situacijų centras) ir Europolas reguliariai rengtų ES vidaus grėsmių bei tarptautinių 

grėsmių ir tendencijų analizę. Būtina surinkti daugiau informacijos apie grėsmių ir tendencijų 

pokyčius bei atitinkamai suderinti ES veiksmus. Nustatant prioritetinius veiksmus turi būti 

remiamasi būsimu Europos teroristų finansavimo grėsmių įvertinimu, taip pat panašiais SITCEN 

įvertinimais.

3. Nauji pokyčiai

3.1. Alternatyvios piniginių perlaidų sistemos

Alternatyvios piniginių perlaidų sistemos – svarbus klausimas, kurį būtina spręsti užkertant kelią 

teroristų finansavimui ir kovojant su juo. Alternatyvios piniginių perlaidų sistemos – tai paslaugos, 

paprastai teikiamos ne įprastame finansų sektoriuje, kuriomis naudojantis galima pervesti vertybes 

ar lėšas iš vienos geografinės vietos į kitą. FATF VI specialioje rekomendacijoje ir jos 

aiškinamajame pranešime išsamiai paaiškinti įgyvendinimo reikalavimai. Dažnai šios sistemos yra 

susijusios su tam tikrais geografiniais regionais, todėl apibūdinamos vartojant įvairius specifinius 

terminus. Tokių terminų pavyzdžiai yra: hawala, hundi ir black market peso exchange.
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Nors šios sistemos naudojamos visiškai teisėtiems tikslams, jomis taip pat gali pasinaudoti 

nusikaltėliai ir teroristų organizacijos siekdamos pervesti lėšas virtualiu būdu, kad jų būtų 

neįmanoma atsekti. Šiomis sistemomis sudaromos palankesnės sąlygos tam, kad darbuotojai 

migrantai galėtų pervesti pinigus savo giminėms jų kilmės šalyse. Todėl būtina sukurti teisėto tokių 

sistemų naudojimo ir kovos su jų naudojimu teroristų finansavimo veiklai pusiausvyrą.

2007 m. lapkričio mėn. priėmus Mokėjimo paslaugų direktyvą, ES lygiu buvo visiškai perkelta 

FATF speciali rekomendacija (VI SR) dėl alternatyvių piniginių perlaidų, kurioje nurodomos 

prevencinės priemonės, pavyzdžiui, licencijų išdavimas ir registravimas, vartotojų identifikavimo 

reikalavimai, apskaitos tvarkymas, pranešimų apie įtartinus sandorius teikimas ir sankcijos.

Valstybės narės direktyvą privalo įgyvendinti iki 2009 m. lapkričio 1 d. Itin svarbu, kad ES 

valstybės narės vienodai įgyvendintų direktyvą, kad būtų užkirstas kelias tam, jog galimi teroristų 

finansuotojai naudotųsi pinigų pervedimo paslaugomis nusikalstamais tikslais. Tikimasi, kad 

įgyvendinus šias nuostatas, tokios paslaugos būtų laipsniškai perkeltos iš neoficialios ekonomikos į 

oficialų sektorių. Būtų naudinga išnagrinėti, ar reikia ir ar galima parengti praktines jos 

įgyvendinimo ES valstybėse narėse gaires.

3.2. Nauji mokėjimo būdai

Visame pasaulyje atsiranda naujų mokėjimo būdų (pvz., išankstinio mokėjimo kortelės, interneto 

mokėjimo sistemos, mobilieji mokėjimai, sistemos, grindžiamos skaitmeninių tauriųjų metalų 

keitimu). FATF įvertino, inter alia, jų pažeidžiamumą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo

požiūriu. Remiantis šios analizės rezultatais, šiuo metu dabartinės FATF rekomendacijos ir 

specialios rekomendacijos yra tinkamos problemoms, susijusioms su šiais naujais mokėjimo būdais, 

spręsti.

Be to, apskaičiuota, kad 2006 m. daugiau kaip vienas milijardas JAV dolerių buvo išleista prekėms 

ir paslaugoms kitose skaitmeninėse virtualiose bendruomenėse (pvz., secondlife.com). Kadangi 

šios bendruomenės gali suteikti daugiau anonimiškumo galimybių, o pelnas gali būti pervedamas 

atgal į realų pasaulį, pavyzdžiui, vykdant elektroninius lėšų pervedimus, naudojant šias tinklavietes 

nusikalstamais tikslais gali kilti teroristų finansavimo grėsmė.
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Atsižvelgiant į tai, kaip sparčiai techniškai tobulėja nauji mokėjimo būdai, būtų naudinga dar kartą 

išnagrinėti, ar per 2006 m. spalio mėn. įvykusias tipologijos pratybas FATF atlikta analizė tebėra 

aktuali ir ar dėl naudojimosi naujais mokėjimo būdais nusikalstamais tikslais galėtų padidėti 

teroristų finansavimo ir pinigų plovimo pavojus. Pastaruoju atveju Komisija galėtų svarstyti 

galimybę atlikti išsamesnį įvertinimą ES valstybėse narėse.

3.3. Pokyčiai tarptautiniuose organuose

Tarptautiniai organai, visų pirma FATF, šiuo metu daugiausia dėmesio skiria prekyba grindžiamo 

pinigų plovimo klausimui.

Iki šiol nėra priimti naujų standartų ar rekomendacijų šiuo klausimu, kurie gali būti aktualūs 

svarstant teroristų finansavimą. Praėjusių metų birželio mėn. Londone FATF priėmė geriausios 

praktikos dokumentą dėl prekyba grindžiamo pinigų plovimo. Vienas iš pagrindinių klausimų šioje 

srityje yra susijęs su prekybos duomenų perdavimu tarp muitinės institucijų ir finansinės žvalgybos 

padalinių visų pirma vidaus lygiu, bet taip pat ir tarp valstybių narių, siekiant nustatyti neatitikimus, 

kurie galbūt susiję su pinigų plovimo veikla.

4. Vykdomų veiksmų stiprinimas

Kovojant su terorizmu svarbiausia užkirsti kelią teroristų finansavimo tinklų kūrimui, ardyti juos ir 

nuo jų atgrasyti. Neseniai įvykdyti išpuoliai rodo, kad juos galima organizuoti mažomis sąnaudomis 

ir nesukeliant įtarimų. Tačiau tiesioginės išpuolio išlaidos yra tik dalelė teroristinėms 

organizacijoms reikalingų lėšų. Sustabdant finansinius srautus, kad jais negalėtų pasinaudoti 

teroristinės organizacijos, apribojami ištekliai, skirti propagandai, verbavimui, palankių sąlygų 

terorizmui sudarymui ir t. t. Teroristai naudojasi teisėtais ir nusikalstamais metodais savo 

organizacinei ir operatyvinei veiklai finansuoti. Siekiant užkirsti kelią tam, kad teroristai rinktų, 

pervestų lėšas ir jomis naudotųsi, turi būti patvirtintos atitinkamos jurisdikcijos priemonės. Jos 

apima tikslinių finansinių sankcijų (turto įšaldymas) įgyvendinimą, pažeidžiamų sektorių, įskaitant 

labdaros sektorių ir pinigines paslaugas teikiančias įmones, apsaugą ir skatinimą veiksmingai 

pranešti apie įtartinus sandorius.
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Ypač svarbu ir būtina apsaugoti ne pelno sektorių nuo panaudojimo nusikalstamais tikslais 

užtikrinant, inter alia, tinkamą skaidrumą ir atskaitomybės priemones, kaip pabrėžė FATF ir kiti 

tarptautiniai organai. Atsižvelgiant į tai, kad ne pelno organizacijos dažnai būna tarptautinės, būtina 

surasti tarptautinius sprendimus, visų pirma ES lygiu, kurie papildytų nacionalines priemones.

Po to, kai 2005 m. gruodžio mėn. Taryba patvirtino „5 principus“ 1, buvo padaryta nedidelė pažanga 

plėtojant ES lygio priemones dėl galimybių panaudoti ne pelno sektorių terorizmo finansavimui 

mažinimo. 2005 m. lapkričio mėn. pateikusi Komunikatą 2005 (COM (2005) 620) šiuo klausimu, 

Komisija pradėjo du tyrimus ES lygiu siekdama geriau suprasti grėsmes ir rasti galimus politinius 

sprendimus: 1) dėl ne pelno organizacijų panaudojimo finansiniams nusikaltimams, įskaitant 

teroristų finansavimą, būdų ir masto, ir 2) dėl neseniai pateiktų savireguliacijos ir valstybės 

reguliuojamų ne pelno organizacijų skaidrumo iniciatyvų. Šių tyrimų rezultatai galėtų suteikti naują 

impulsą valstybėms narėms, padedant Komisijai, toliau nagrinėti, kokiose srityse reikia laikytis ES 

bendro požiūrio į galimybių nusikalstamo pasaulio atstovams įsiskverbti į ne pelno organizacijas 

mažinimą.

4.2. Tikslinės sankcijos

Kita svarbi kovos su teroristų finansavimu priemonė – tikslinės (finansinės) sankcijos (turto 

įšaldymas) pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijas 1267 (1999), 1373 (2001) ir jos vėlesnes 

rezoliucijas, dėl kurių sumažėjo teroristų ir teroristinių organizacijų galimybės pasinaudoti finansų 

sektoriumi nusikalstamais tikslais ir tapo sunkiau rinkti bei pervesti lėšas. Galima nurodyti 

konkrečias organizacijas, kad būtų sudarytos sąlygos vykdyti visapusišką, prevencinę jų finansinių

operacijų kontrolę pagal taikomą reglamentą, jei būtų sukaupta pakankamai tai pagrindžiančios 

informacijos.

Taryba tęsė darbą siekdama patobulinti pagal Reglamentą Nr. 2580/2001 ir Bendrąją poziciją 

2001/931/BUSP nustatytas asmenų ir subjektų įtraukimo į sąrašą ir išbraukimo iš jo procedūras. 

Būtinybė gerbti pagrindines teises reiškia, visų pirma, kad skiriamas tinkamas dėmesys į sąrašą 

įtrauktinų asmenų procesinių teisių apsaugai ir laikymuisi. Įtraukimo į sąrašą ir išbraukimo iš jo 

procedūros buvo patobulintos atsižvelgiant į Pirmosios instancijos teismo sprendimus.

  
1 Dok. 14694/05.
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5. Svarbūs horizontalieji klausimai

Kaip nurodyta pirmiau, vienas iš svarbiausių ES kovos su terorizmu tikslų – užkirsti kelią 

teroristams naudotis finansiniais ištekliais. Tai dar kartą patvirtinama įvairiose Tarybos išvadose ir 

(teisiniuose) dokumentuose, kuriuose pabrėžiama, kad ES siekia ne tik užkirsti kelią teroristams 

gauti finansavimą, bet ir kuo daugiau naudotis finansinės žvalgybos informacija visais kovos su 

terorizmu aspektais.

5.1. Nacionalinių institucijų keitimasis informacija ir jų bendradarbiavimas

Europos Vadovų Taryba nuolat ragino valstybes nares stiprinti nacionalinių kompetentingų 

institucijų, finansinės žvalgybos padalinių ir privačių finansų įstaigų bendradarbiavimą siekiant 

sudaryti palankesnes ir geresnes sąlygas keitimuisi informacija apie teroristų finansavimą. Pirmiau 

minėtame Komisijos komunikate pateiktas pirmas įvertinimas, kurį atlikus nustatyta nacionalinių 

koordinavimo struktūrų geriausia praktika kovojant su teroristų finansavimu.

Tačiau veiksmingas ES kompetentingų institucijų keitimasis informacija priklauso nuo visapusiško 

ir veiksmingo koordinavimo nacionaliniu lygiu siekiant nustatyti, susieti ir išanalizuoti atitinkamą 

informaciją bei parengti aukštos kokybės kriminalinės žvalgybos informaciją.

Ir toliau itin svarbu tobulinti keitimosi informacija mechanizmus ir grįžtamąją informaciją (taip pat 

tarp žvalgybos ir teisėsaugos tarnybų ir finansų įstaigų) nacionaliniu, ES ir tarptautiniu lygiu, 

siekiant tikslingų ir veiksmingų finansinių tyrimų. Teisinės kliūtys turėtų būti pašalintos 

nepažeidžiant duomenų apsaugos principų.

Keitimasis informacija su nacionaliniais FŽP bei kitais kompetentingais organais ir keitimasis 

informacija tarp jų, įskaitant per FIU.NET, turėtų būti pagrindinis stiprinimo ir gerinimo aspektas; 

keitimasis informacija sudarytų sąlygas teikti finansų įstaigoms papildomą grįžtamąją informaciją, 

susijusią su duomenimis, kuriuos reikia nurodyti pranešimuose apie įtartinus ar neįprastus 

sandorius, susijusius su teroristų finansavimu. Nacionaliniu lygiu turi būti parengtos atitinkamos 

priemonės ar net priimti teisės aktai, kad būtų galima dalytis įslaptinta ir (arba) slapta informacija. 

Taip pat labai svarbu FŽP ir kitoms teisėsaugos institucijoms suteikti teisę naudotis atitinkamų 

finansų įstaigų duomenimis. Be to, reikia pašalinti galimas kliūtis, trukdančias tarptautiniu lygiu 

dalytis informacija.
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Iš 2000 m. lapkričio mėn. Komisijos ataskaitos (COM (2007) 827) dėl 2000 m. lapkričio mėn. 

Tarybos sprendimo 2000/642/TVR dėl finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimo

įgyvendinimo matyti, kad valstybės narės iš esmės įvykdė teisinius reikalavimus, tačiau reikia dėti 

daugiau pastangų operatyvinio bendradarbiavimo srityje, be kita ko, užtikrinant, kad plačiu mastu 

būtų keičiamasi visa būtina finansine ir teisėsaugos informacija.

(Neoficiali) FŽP platforma, Komisijos įkurta siekiant remti veiklą įgyvendinant Trečiąją kovos su 

pinigų plovimu / kovos su teroristų finansavimu direktyvą, galėtų padėti gerinti operatyvinį 

bendradarbiavimą. Reikėtų išnagrinėti kitus būdus, kaip sudaryti palankesnes sąlygas keitimuisi 

informacija, neatsižvelgiant į nacionalinio FŽP pobūdį. Būtų galima toliau svarstyti, ar reikia 

parengti ES gaires, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas keitimuisi informacija ES lygiu. Be to, visi 

27 ES FŽP turėtų naudotis FIU.NET kaip technine priemone, kad keistųsi informacija, susijusia su 

pinigų plovimu ir teroristų finansavimu.

Geriau įgyvendinti IX specialią rekomendaciją dėl grynųjų pinigų kurjerių taip pat galima 
veiksmingai įgyvendinant Reglamentą dėl grynųjų pinigų kontrolės, kuris valstybėse narėse 
taikomas nuo 2007 m. birželio 15 d. Valstybės narės turi užtikrinti veiksmingą keitimąsi 
informacija nacionaliniu lygiu tarp muitinės institucijų, FŽP ir teisėsaugos organų, o ES lygiu – tarp 
nacionalinių muitinės tarnybų ir FŽP. Šiuo atžvilgiu valstybės narės turėtų visokeriopai naudotis 
esamais keitimosi informacija ES lygiu kanalais.

Finansų sektoriaus vaidmuo kovojant su teroristų finansavimu yra labai svarbus ir visi atitinkami 
partneriai turi be nereikalingų apribojimų nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu keistis informacija apie 
įtartinus ar neįprastus sandorius. Keitimasis informacija ir grįžtamoji informacija yra labai svarbūs 
veiksmingos sistemos, skirtos kovai su šiuo reiškiniu, elementai. Todėl reikia stiprinti 
bendradarbiavimą su privačiuoju sektoriumi atitinkamose kovos su teroristų finansavimu srityse, 
visų pirma praktiškai įgyvendinant ES priemones (sąnaudos ir nauda, grįžtamoji informacija).
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5.2. Finansinės žvalgybos informacija ir finansiniai tyrimai
Vien tik finansinės informacijos nepakanka norint veiksmingai kovoti su terorizmu. Tačiau turint 
finansinę informaciją ir žvalgybos informaciją kovos su terorizmu srityje, galima sustiprinti 
gebėjimus nustatyti teroristų veiklą ir užkirsti jai kelią. Finansinė informacija tapo viena iš 
veiksmingiausių turimų tyrimo ir žvalgybos priemonių. Finansinės informacijos rinkimas ir 
keitimasis ja turėtų tapti svarbiu prioritetu. Todėl ES valstybės narės galėtų būti raginamos 
užtikrinti, kad finansiniai tyrimai taptų pagrindine visų kovos su terorizmu srityje atliekamų tyrimų 
dalimi. Tam reikia atitinkamų teisės aktų, patirties ir lėšų, kad finansiniai tyrimai būtų 
propaguojami kaip vienas iš teisėsaugos metodų.

Valstybės narės kartu su Komisija ir Europolu pradėjo vykdyti projektą, pagal kurį šio tikslo būtų 
siekiama nustatant bendrus būtiniausius finansinių nusikaltimų tyrėjų mokymo standartus. 
Finansiniai tyrimai yra itin svarbūs norint užtikrinti, kad teisėsaugos tarnybos turėtų reikiamų žinių, 
praktinės patirties ir analitinių gebėjimų susekti ir analizuoti nusikalstamu būdu įgytų pinigų ir kitų 
lėšų pėdsakus. Be to, atlikus finansinį tyrimą tampa lengviau konfiskuoti nusikalstamu būdu gautas 
pajamas. Vis dar reikia intensyvinti tarpvalstybinį nacionalinių policijos pajėgų bendradarbiavimą 
kovoje su teroristų finansavimu; šiuo atžvilgiu būtų labai naudinga dažniau ir ankstyvesniame etape 
naudotis Europolo tarnybų teikiamomis galimybėmis. Dažniau naudojantis Europolo ir Eurojusto 
analitiniais gebėjimais taip pat bus prisidedama prie 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimo dėl 
keitimosi informacija ir bendradarbiavimo teroristinių nusikaltimų srityje (2005/671/TVR) 
veiksmingo įgyvendinimo.

Taip pat pageidautina, kad teismai, visų pirma prokurorų tarnyba ir (arba) Eurojustas, dalyvautų 

toliau rengiant būtiniausius mokymo standartus finansinių tyrimų srityje. Valstybių narių, 

Komisijos ir Europolo prašoma paspartinti bendrų būtiniausių mokymo standartų rengimą ir 

ilgainiui įtraukti Eurojustą į šį procesą.

FŽP analitinė funkcija nustatyti teroristų finansavimo veiklą gali būti sustiprinta vienu metu 

pateikiant finansinę informaciją ir su terorizmu susijusią žvalgybos informaciją, gautą iš teisėsaugos 

ir žvalgybos organų. Be to, FŽP atlieka vieną iš pagrindinių vaidmenų atskleidžiant finansinę 

informaciją žvalgybos organizacijoms. Finansų įstaigų teikiama finansinė informacija ir finansų 

įstaigoms teikiama žvalgybos informacija yra itin svarbios užtikrinant, kad visuotinės kovos su 

terorizmu pastangos būtų sėkmingos. FŽP, žvalgybos ir teisėsaugos organizacijos turėtų nuolat 

nagrinėti, kokios priemonės yra praktiškai įgyvendinamos, įskaitant draudimą sudaryti įtartinus 

sandorius, reikalavimą viešai įvardyti asmenis siekiant įšaldyti turtą, baudžiamosios bylos iškėlimą 

ir kitus teisėsaugos veiksmus, arba keitimąsi informacija su atitinkama trečiąja šalimi.
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Vadovaudamasi Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų programos (7BP) saugumo tema 

Komisija galėtų remti IT priemonių diegimą siekiant sudaryti palankesnes sąlygas FŽP, kitoms 

valdžios institucijoms, teisėsaugos organams ar privatiesiems subjektams (pvz., bankams) išaiškinti 

teroristų finansavimo veiklą ir stiprinti pajėgumus šioje srityje, kartu skatinant keistis informacija ir 

geriausios praktikos pavyzdžiais.

5.3. Bendradarbiavimas su privačiuoju sektoriumi

Siekiant sėkmingai kovoti su teroristų finansavimu reikėtų toliau stiprinti veiksmingą visų viešojo ir 

privačiojo sektorių atitinkamų šalių bendradarbiavimą ir dalijimąsi duomenimis, įskaitant geresnį 

skirtingų valdžios institucijų turimos žvalgybos informacijos sujungimą. Pasiekus šiuos tikslus 

finansų įstaigos ir kitos informaciją teikiančios institucijos gerokai daugiau prisidės prie kovos su 

teroristų finansavimu. Finansų įstaigos turi būti geriau informuojamos apie tai, kaip buvo panaudota 

jų pranešimuose apie įtartinus sandorius pateikta informacija. Turėtų būti pripažinta grįžtamosios 

informacijos svarba.

Neseniai Komisija pradėjo ES FŽP grįžtamosios informacijos struktūrų, veikiančių tarp informaciją 
teikiančių institucijų ir FŽP bei tarp teisėsaugos organų ir FŽP, vertinimą. Remiantis šiuo tyrimu 
darbas galėtų būti tęsiamas 2009 m.

Sankcijų srityje Komisija veda dialogą su Europos kredito sektoriaus organizacijomis ir sudaro 
suvestinį finansinių sankcijų tikslų 1 sąrašą ir turi tinklavietę, skirtą padėti finansų įstaigoms jį 
taikyti.

Viešojo ir privačiojo sektorių dalijimasis duomenimis ir geresnis skirtingų valdžios institucijų 
turimos žvalgybos informacijos sujungimas yra tikslas, kurio ES turėtų toliau siekti; valstybės narės 
turi įžvelgti, kad toks požiūris yra naudingas ir padės rasti sprendimus, kad būtų veiksmingiau 
kovojama su terorizmu ir teroristų finansavimu.

6. Tarptautinis bendradarbiavimas
Didelė ES kovos su teroristų finansavimu politikos dalis formuojama atsižvelgiant į Finansinių 
veiksmų darbo grupės veiklą, visų pirma į jos devynias specialias rekomendacijas dėl kovos su 
teroristų finansavimu. Atsižvelgdama į naujus FATF darbotvarkės pokyčius, ES turėtų toliau 
aktyviai dalyvauti FATF veikloje siekdama užtikrinti, kad FATF veikla būtų vykdoma laikantis 
ES prioritetų. Reikia išlaikyti FATF svarstomų klausimų aukšto lygio koordinavimą ES.

  
1 http://ec.europa.eu/external relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm
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ES įgyvendino beveik visas FATF rekomendacijas ir specialias rekomendacijas. Todėl Europoje 
atliekamos kontrolės tapo veiksmingesnės. Teroristai stengsis pasinaudoti tais kanalais, kurie 
mažiausiai reguliuojami ar tikrinami. Todėl ES turi ir toliau skirti dėmesio kovos su teroristų 
finansavimu tarptautiniam aspektui. Sąjunga turėtų toliau skatinti visuotinai laikytis atitinkamų 
JT Saugumo Tarybos rezoliucijų, FATF rekomendacijų, JT rezoliucijų, visiškai įgyvendinti 
JT pasaulinę kovos su terorizmu strategiją ir ratifikuoti bei įgyvendinti kitas atitinkamas tarptautines 
ir regionines konvencijas. Be to, parama trečiųjų šalių pastangoms rengiant teisinius dokumentus ir 
užtikrinant gebėjimus užkirsti kelią terorizmui ir teroristų finansavimui bei kovoti su jais turėtų ir 
toliau būti vienas iš pagrindinių ES kovos su terorizmu politikos aspektų. Reikėtų skatinti daugiau 
dėmesio skirti tokiai paramai.

Be to, reikia tęsti konstruktyvius dialogus su pagrindiniais partneriais, visų pirma Jungtinėmis 
Amerikos Valstijomis ir Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba. Šiuo metu Taryba svarsto, kokia 
forma turėtų vykti ES ir JAV dialogas kovos su teroristų finansavimu ir finansinių sankcijų srityje. 
Valstybės narės pritaria lankstesniam, pagal darbotvarkę plėtojamam dialogui, rengiant ne mažiau 
kaip vieną susitikimą per metus. Taryba taip pat svarsto naujas temas, kurias šioje srityje reikėtų 
aptarti su JAV. Bet kuriuo atveju tikėtina, kad JT kovos su terorizmu sankcijų režimo ateitis bus 
svarbi ES ir JAV dialogo dėl kovos su teroristų finansavimu tema.

7. Darbo Taryboje organizavimas

Kelios Tarybos darbo grupės rengia Tarybos posėdžius teroristų finansavimo prevencijos ir kovos 

su juo klausimais:

· finansų atašė nagrinėja, kaip ES teisės aktais įgyvendinti FATF rekomendacijas;

· Patarėjų užsienio santykių klausimais darbo grupė (RELEX) nagrinėja, kaip ES teisės 

aktais įgyvendinti JTST rezoliucijas ir savarankiškai ES nustatytas sankcijas (įskaitant 

specializuotą sankcijų sudėties RELEX darbo grupę, kuri atlieka horizontaliųjų 

klausimų stebėseną ir vertinimą);

· Terorizmo darbo grupė nagrinėja ES vidaus aspektus;

· Kovos su terorizmu koordinatorius yra atsakingas už išorės aspektus;

· Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP įgyvendinimo darbo grupė yra atsakinga už su 

teroro aktais susijusių organizacijų ir asmenų įvardijimą;

· Organizuoto nusikalstamumo tarpdisciplininė grupė nagrinėja teisėsaugos aspektus.
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Dėl priežasčių, susijusių su šių grupių sudėtimi, ir dėl to, kad esama kitais tikslais sudarytų 

neoficialių grupių (pvz., FŽP platforma), Tarybos parengiamieji organai galėtų geriau koordinuoti 

kelis kovos su teroristų finansavimu aspektus.

8. Rekomendacijos

Remiantis pirmiau minėtų svarstymų rezultatais, Tarybos prašoma patvirtinti šias rekomendacijas:

1 rekomendacija. Stebėsena

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų veiksmingai įgyvendinami ES teisiniai dokumentai, 

kuriais Finansinių veiksmų darbo grupės 40 + 9 rekomendacijos perkeliamos į ES teisę. Valstybės 

narės taip pat turėtų užtikrinti, kad būtų veiksmingai įgyvendinamos atitinkamos teisinės priemonės, 

susijusios su bendradarbiavimu teisėsaugos srityje. Komisijos prašoma toliau stebėti, kaip ES 

valstybės narės įgyvendina atitinkamus ES teisės aktus, įskaitant atitinkamus ES teisinius 

dokumentus, susijusius su bendradarbiavimu teisėsaugos srityje. Remdamasi Komisijos 

parengtomis šių teisinių dokumentų, visų pirma operatyvinio bendradarbiavimo stiprinimui skirtų 

teisinių priemonių, įgyvendinimo ataskaitomis, Taryba turėtų nagrinėti, kokią veiklą reikėtų vykdyti 

ateityje. Jei būtina, reikia atsižvelgti į pasiūlymus patikslinti galiojančius teisės aktus.

2 rekomendacija. Grėsmių analizė

ES turėtų toliau analizuoti ir numatyti naujas tendencijas bei metodus teroristų finansavimo srityje, 

kad galėtų numatyti, kokius naujus teisės aktus būtų galima parengti, atsižvelgiant į atliktą darbą ir 

FATF padarytą pažangą visuotinės grėsmės analizės srityje. Svarbios priemonės siekiant šio tikslo 

yra grėsmių analizės.

ES jungtinio situacijų centro (SITCEN) prašoma reguliariai rengti ataskaitas dėl ES viduje ir 

tarptautiniu mastu kylančių grėsmių, kad Taryba galėtų numatyti naujas tendencijas ir iki 2009 m. 

gegužės mėn. prireikus atnaujinti kovos su teroristų finansavimu strategiją. Turėtų būti skiriamas 

dėmesys dabartiniams teroristų finansavimo modeliams, vyraujantiems valstybėse narėse.

Europolo prašoma iki 2008 m. gruodžio mėn. pateikti Tarybai ataskaitą dėl teroristų finansavimo ir 

kitų rūšių nusikalstamos veiklos sąsajų, grindžiamą valstybėse narėse atliktų tyrimų rezultatais, kad 

Taryba iki 2009 m. gegužės mėn. prireikus galėtų atnaujinti kovos su teroristų finansavimu 

strategiją.
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Europolas ir ES jungtinis situacijų centras raginami glaudžiai bendradarbiauti rengiant grėsmių 

analizes ir prašoma, jeigu įmanoma, pateikti bendrą ataskaitą.

3 rekomendacija. Nauji pokyčiai

Ypač svarbu vienodai įgyvendinti atitinkamas Mokėjimo paslaugų direktyvos nuostatas dėl 

alternatyvių piniginių perlaidų, kad būtų užkirstas kelias tam, jog galimi teroristų finansuotojai 

naudotųsi pinigų ar vertybių pervedimo paslaugomis. Komisijos prašoma išnagrinėti, ar būtina ir ar 

galima parengti praktines tokių nuostatų įgyvendinimo valstybėse narėse gaires, grindžiamas 

konkrečiomis direktyvos nuostatomis, FATF aiškinamuoju pranešimu dėl VI specialios 

rekomendacijos ir FATF dokumentu dėl geriausios praktikos šioje srityje. Valstybės narės 

raginamos tinkamai įgyvendinti Mokėjimo paslaugų direktyvą, kad būtų sustiprinta pinigų 

pervedimo paslaugų teikėjų kontrolė ir kad galimi teroristų finansuotojai būtų atgrasyti nuo 

naudojimosi tokiomis paslaugomis. 

Atsižvelgiant į sparčią naujų mokėjimo būdų techninę raidą, galėtų būti naudinga numatyti, 

kokios ateityje bus galimybės panaudoti tokius būdus teroristų finansavimo tikslais. Komisijos ir 

valstybių narių prašoma išnagrinėti, pasitelkiant atitinkamas šalis, inter alia, centrinius bankus ir, 

prireikus, bendradarbiaujant su mokėjimo paslaugų teikėjais, ar dėl tokių naujų mokėjimo būdų 

atsirastų teroristų finansavimo ir pinigų plovimo pavojus, ir, jeigu taip, kokias specialias priemones 

būtų galima patvirtinti, kad toks pavojus būtų apribotas. Nagrinėjant šį klausimą būtų galima remtis 

2006 m. spalio mėn. atliktu FATF tipologijos tyrimu.

ES turėtų stebėti naujausius pokyčius FATF kuriant naujus kovos su teroristų finansavimu metodus, 

pavyzdžiui, prekyba grindžiama veikla, o Komisijos ir valstybių narių prašoma teikti pranešimus 

šiomis temomis ir konsultuoti Tarybą dėl tolesnių veiksmų, jeigu bus priimti nauji tarptautiniai 

standartai ir (arba) rekomendacijos.
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4 rekomendacija. Vykdomų veiksmų stiprinimas

Ne pelno sektoriaus ir FATF VIII specialios rekomendacijos įgyvendinimo klausimais Komisijos 

prašoma 2009 m. pradžioje pateikti dviejų tyrimų, susijusių su ne pelno organizacijomis, rezultatus 

– jais bus galima remtis, jeigu bus nustatomas ES bendras požiūris į galimybių nusikalstamo 

pasaulio atstovams įsiskverbti į ne pelno organizacijas mažinimą. Toks požiūris galėtų apimti 

Europos mastu taikomų gairių ne pelno organizacijoms parengimą, ES bendradarbiavimą siekiant 

užkirsti kelią ne pelno organizacijų panaudojimui nusikalstamais tikslais bei tirti tokio panaudojimo 

atvejus, ne pelno organizacijoms skirtų Europos masto sąmoningumo ugdymo programų rengimą ir 

valstybių narių viešojo bei ne pelno sektorių ekspertų platformos, kurioje jie galėtų keistis 

geriausios praktikos pavyzdžiais, sukūrimą.

Tikslinės (finansinės) sankcijos, dėl kurių sumažėjo teroristų ir teroristinių organizacijų galimybės 

pasinaudoti finansų sektoriumi nusikalstamais tikslais ir tapo sunkiau rinkti bei pervesti lėšas. 

Siekdamos veiksmingai atlikti įšaldymo veiksmus, visos valstybės narės turės ir toliau vykdyti 

tyrimus, be to, reikės bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, kad teroristai būtų įvardijami 

remiantis pakankama informacija, atitinkančia taikomus turto įšaldymo kriterijus. Vadovaudamasi 

Pirmosios instancijos teismo sprendimais, Taryba patobulino įvardijimo tvarką.

ES turi toliau stebėti, kaip taikomas turto įšaldymas, kad būtų padidintas jo veiksmingumas. ES ir 

nacionaliniu lygiu turėtų būti tęsiamas ir intensyvinamas dialogas bei bendradarbiavimas su 

privačiojo sektoriaus finansų įstaigomis ir kitais atitinkamais ekonominiais subjektais.

5 rekomendacija. Finansinės žvalgybos padaliniai ir finansinės žvalgybos padalinių 
bendradarbiavimas
Reikia intensyvinti pastangas, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos keitimuisi informacija su 

nacionaliniais FŽP bei kitomis kompetentingomis institucijomis ir jų keitimuisi informacija 

tarpusavyje. Tokiu būdu FŽP ir kitos kompetentingos institucijos galės finansų įstaigoms suteikti 

daugiau grįžtamosios informacijos, susijusios su duomenimis, kuriuos reikia nurodyti pranešimuose 

apie įtartinus bei neįprastus sandorius. Grįžtamoji informacija yra būtina sąlyga, kad kovos su 

teroristų finansavimu sistema gerai veiktų. Todėl ES lygiu vykdomo FŽP grįžtamosios informacijos 

struktūrų vertinimo, kurį pradėjo Komisija, rezultatus turėtų tinkamai apsvarstyti valstybių narių 

ekspertai, įskaitant finansų įstaigų ir kitų informaciją teikiančių subjektų atstovus; remiantis tokiais 

rezultatais turėtų būti nustatyti geriausios praktikos pavyzdžiai. Atsižvelgiant į atitinkamus 

duomenų apsaugos klausimus ir kitus ypatingos svarbos interesus, pavyzdžiui, nacionalinį saugumą, 

reikia išnagrinėti būdus, kuriais FŽP ir kitos kompetentingos institucijos, įskaitant muitinės 

tarnybas, galėtų susipažinti su atitinkamais duomenimis (finansiniais, teisėsaugos srities ir 

žvalgybos duomenimis).
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Iki 2009 m. vidurio visos valstybės narės turėtų tapti aktyviai veikiančiomis FIU.NET tinklo 

narėmis.

Iš Komisijos ataskaitos dėl 2000 m. lapkričio mėn. Tarybos sprendimo dėl finansinės žvalgybos 

padalinių bendradarbiavimo matyti, kad reikia intensyvinti pastangas operatyvinio 

bendradarbiavimo srityje, be kita ko, užtikrinant, kad plačiu mastu būtų keičiamasi visa būtina 

finansine ir teisėsaugos informacija. Komisijos prašoma (neoficialioje) FŽP platformoje ir kituose 

atitinkamuose ES forumuose atsižvelgti į šioje ataskaitoje padarytas išvadas. Reikėtų toliau 

nagrinėti būdus, kaip sudaryti palankesnes sąlygas keitimuisi informacija nacionaliniu ir 

tarptautiniu lygiais ir neatsižvelgiant į nacionalinio FŽP pobūdį. ES gairės galėtų sudaryti 

palankesnes sąlygas keitimuisi informacija ES lygiu.

6 rekomendacija. Bendradarbiavimas su privačiuoju sektoriumi

Komisijos ir valstybių narių prašoma stiprinti dialogą ir bendradarbiavimą su privačiuoju 

sektoriumi atitinkamose kovos su teroristų finansavimu srityse, visų pirma praktiškai įgyvendinant 

ES priemones.

Nacionaliniu lygiu valstybės narės galėtų apsvarstyti galimybę įsteigti bendrą darbo grupę, kuri 

sutelktų finansų sektoriaus, vyriausybės, teisėsaugos ir žvalgybos agentūrų ekspertus, kad jie 

nagrinėtų veiksmus, kuriais galima padidinti viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimo 

veiksmingumą kovojant su teroristų finansavimu. Darbas tokioje darbo grupėje galėtų būti sutelktas 

į, inter alia, naujus informavimo apie teroristų finansavimo riziką metodus, rezultatyvius tikslinius 

teisėsaugos organų prašymus, keitimosi žvalgybos informacija apribojimus.

7 rekomendacija. Finansinė žvalgyba ir tyrimai

Vien tik finansinės informacijos nepakanka norint veiksmingai kovoti su terorizmu. Tačiau turint 

finansinę informaciją ir žvalgybos informaciją kovos su terorizmu srityje, galima sustiprinti 

gebėjimus nustatyti teroristų veiklą ir užkirsti jai kelią. Finansinės žvalgybos informacijos rinkimas 

ir keitimasis ja turėtų tapti svarbiu prioritetu. Valstybės narės raginamos nustatyti, kad finansiniai 

tyrimai ir keitimasis žvalgybos informacija kovos su terorizmu srityje yra svarbus politikos 

prioritetas.

Valstybės narės raginamos užtikrinti, kad finansiniai tyrimai taptų pagrindine visų kovos su 

terorizmu srityje atliekamų tyrimų dalimi. Valstybių narių, Komisijos ir Europolo prašoma 

paspartinti būtiniausių mokymo standartų rengimą ir ilgainiui į šį procesą įtraukti Eurojustą.
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8 rekomendacija. Tarptautinis bendradarbiavimas

ES turėtų tęsti darbą, kad būtų užtikrintas atitinkamų tarptautinių konvencijų ir JT Saugumo 

Tarybos rezoliucijų visuotinis laikymasis bei visapusiškas įgyvendinimas. Palaikant politinius 

dialogus visais lygiais su tomis šalimis, kurios dar nėra ratifikavusios ar visapusiškai 

įgyvendinusios šių dokumentų, į šį klausimą reikia nuolat atsižvelgti. Palaikydama atitinkamus 

politinius dialogus kovos su teroristų finansavimu klausimu, visų pirma dialogus su prioritetinėmis 

šalimis, kurias nustatė BUSP terorizmo darbo grupė (COTER), Taryba suteiks svarbios 

informacijos apie teroristų finansavimą.

Be to, parama trečiųjų šalių pastangoms rengiant teisinius dokumentus ir priemones, kuriais 

siekiama užkirsti kelią terorizmui bei teroristų finansavimui ir su jais kovoti, turėtų ir toliau būti 

vienas iš pagrindinių ES kovos su terorizmu politikos aspektų. Reikia didinti techninę pagalbą, 

skirtą stiprinti pagrindinių šalių, pirmiausia prioritetinių šalių, gebėjimus kovoti su terorizmu. 

Valstybių narių ir Komisijos prašoma, bendradarbiaujant su kitais pagalbos teikėjais, skirti daugiau 

išteklių, kad būtų stiprinami gebėjimai kovoti su teroristų finansavimu.

Valstybės narės raginamos išnagrinėti galimybes teikti Bendrijos finansavimą projektams, skirtiems 

gebėjimų stiprinimui ne pelno organizacijų sektoriuje ir vykdomiems su atitinkamomis trečiosiomis 

šalimis, siekiant prisidėti prie to, kad tarptautiniu mastu veikiančios labdaros organizacijos būtų 

apsaugotos nuo to, jog teroristų finansuotojai jomis naudotųsi nusikalstamais tikslais.

ES turėtų toliau glaudžiai bendradarbiauti su Finansinių veiksmų darbo grupe visais klausimais, 

susijusiais su 40 FATF rekomendacijų ir, visų pirma – 9-ąja specialia rekomendacija dėl terorizmo 

finansavimo, įskaitant naujus pokyčius. Komisijos ir valstybių narių prašoma užtikrinti, kad 

Finansinių veiksmų darbo grupėje būtų laikomasi suderinto ES požiūrio į visus kovos su teroristų 

finansavimu klausimus. Kadangi ne visos valstybės narės yra FATF narės, labai svarbus yra 

koordinavimo klausimas. Galėtų būti apsvarstyta galimybė sukurti koordinavimo mechanizmą, 

apimantį visus FATF 40 rekomendacijų ir 9 specialių rekomendacijų aspektus (teisinį, teisėsaugos, 

finansinį), atsižvelgiant į šiuo metu esamus mechanizmus (pavyzdžiui, Pinigų plovimo ir teroristų 

finansavimo prevencijos komitetas).

ES turėtų tęsti konstruktyvius dialogus su pagrindiniais partneriais, visų pirma Jungtinėmis 

Amerikos Valstijomis ir Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba. Tarybos pašoma pateikti 

pasiūlymus dėl to, kokia forma turėtų vykti ES ir JAV dialogas kovos su teroristų finansavimu bei 

finansinių sankcijų klausimais, ir rekomenduoti temas, kurias reikėtų aptarti.
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9 rekomendacija

Taryba turėtų geriau vykdyti parengiamąjį darbą kovos su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu 

srityje ir laiku racionalizuoti savo darbo struktūras.

10 rekomendacija

Bendradarbiaudamas su Komisija ES kovos su terorizmu koordinatorius turėtų užtikrinti tolesnę su 

atnaujinta strategija susijusią veiklą, apimančią skirtingus ramsčius, ir kas šešis mėnesius teikti 

ataskaitas Nuolatinių atstovų komitetui. Pirmą ataskaitą Nuolatinių atstovų komitetui jis turėtų 

pateikti iki 2008 m. gruodžio mėn. pabaigos.

Šių ataskaitų ir rekomendacijų turinyje atsispindės svarstymų atitinkamuose darbo organuose 

rezultatai.

_______________


