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Ievads

Pašreizējo Terorisma finansēšanas apkarošanas stratēģiju, ko, pamatojoties uz priekšlikumiem, ar 

ko kopīgi nācis klajā ģenerālsekretārs / augstais pārstāvis un Komisija, ir izstrādājusi Padome,

Eiropadome pieņēma 2004. gada 16. un 17. decembrī 1, un tā attiecas uz visiem trijiem ES pīlāriem. 

ES terorisma apkarošanas koordinatora jaunākajā īstenošanas pārskatā 2 ir norādīts, ka gandrīz visas 

pašreizējā stratēģijā minētās darbības ir veiktas. Darbības, kas vēl nav īstenotas vai ko pašlaik 

īsteno, ir uzskaitītas pārskata pēdējā nodaļā.

  
1 16089/04.
2 11948/2/07.
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Pēc 2001. gada 11. septembra terora aktiem ir veikts liels darbs, lai stiprinātu ES terorisma 

finansēšanas apkarošanas jaudas, ir pieņemti dažādi tiesību akti un sāktas ES mēroga darbības. 

Pēdējos divos gados šī tendence ir pierimusi, jo ir vērojams, ka apsīkst jaunu ideju izstrāde 

terorisma finansēšanas apkarošanas jomā.

Tomēr ir jāturpina darbi, lai novērstu terorisma finansēšanu un kontrolētu to, kā personas, ko tur 

aizdomās par terorismu, lieto savus finanšu resursus. Tagad ES tiesību akti jau ir pieņemti, bet ir 

aizvien lielāka vajadzība veikt plašākas darbības, kas nebūtu saistītas ar jurisprudenci, piemēram, 

pārskatāmības pasākumi, lai dalībvalstīm nodrošinātu instrumentus, ar ko novērst un apkarot 

terorisma finansēšanu. Kopā ar dalībvalstīm darbi ir jāturpina un jāvērš plašumā, lai uzlabotu 

paņēmienus, kā iesaldēt un konfiscēt teroristu aktīvus un noziedzīgi iegūtus līdzekļus, kā arī noteikt 

vienotus obligātus mācību standartus finanšu izmeklētājiem un veicināt efektīvu finanšu 

izlūkošanas vienību (Financial Intelligence Units – FIU) sadarbību ES mērogā un ar trešām 

valstīm.

Tā kā kontrole Eiropā pastiprinās, tie, kas gatavo terora aktus vai ir iesaistījušies teroristu grupās, 

centīsies izmantot (jaunus) kanālus, kur normēšana vai pārbaudes ir visvājākās. Teroristu 

finansējuma radītie apdraudējumi visu laiku mainās, un tie ir stipri dažādi atkarībā no klientiem, 

jurisdikcijas, ražojumiem, piegādes kanāliem, kā arī tie mainās laika gaitā. Tas nozīmē, ka reakcijai 

uz terorisma finansēšanu ir jābūt tikpat veiklai kā pašiem teroristiem. Tālab ES ir jāpievērš lielāka 

uzmanība terorisma finansēšanas apkarošanas starptautiskajam aspektam.

Naudas mazgāšanai un terorisma finansēšanai ir dažādi noziedzīgi mērķi, un pasākumi, ko 

veiksmīgi izmanto naudas mazgāšanas apzināšanai un novēršanai, terorisma finansēšanas novēršanā 

varētu būt mazāk efektīvi, ja tos nepapildina ar citu informāciju. Būtu jāapzinās, ka terorisma 

finansēšanas jautājumos ļoti svarīga ir atgriezeniska informācija un izlūkošanas un drošības 

dienestu devums. Šajā ziņā svarīgus uzdevumus var veikt finanšu izlūkošanas vienības, 

tiesībaizsardzības iestādes, izlūkdienesti un drošības dienesti, un tādas iestādes kā Eiropols un 

Eurojust.

ES terorisma apkarošanas koordinators ciešā sadarbībā ar prezidentvalsti un Komisiju aicina 

Padomi pieņemt šādu, pārskatītu stratēģiju, kurā ir ņemts vērā Finanšu darījumu darba grupas 

(FATF) veikums.
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Pārskats pār svarīgākajiem naudas mazgāšanas un terorisma finansēšanas sakarā 

pieņemtiem ES tiesību aktiem

Pašreizējās stratēģijas īstenošanas laikā ir pieņemti dažādi juridiski instrumenti, lai ES tiesību aktos 

transponētu pārskatītus 40 ieteikumus un 9 īpašus Finanšu darījumu darba grupas (Financial Action 

Task Force – FATF) ieteikumus terorisma finansēšanas apkarošanā. FATF konsekventi strādā, lai 

uzlabotu ieteikumus un panāktu vienotu izpratni, kā tie jāīsteno. Rit regulārs izvērtējums, kā FATF

locekļi un tai līdzīgu reģionālu struktūru locekļi tos īsteno. No tāda viedokļa ir svarīga vienota 

dalībvalstu pieeja īstenošanai, un ir gūti labi panākumi, izstrādājot ES pieeju. Galvenie tiesību akti 

ir:

1. Direktīva 2005/60/EC par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai (3. nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

apkarošanas / terorisma finansēšanas apkarošanas direktīva). Tajā ir aptverta lielākā daļa no 

40 FATF ieteikumiem un daži no 9 FATF īpašajiem ieteikumiem (Special 

Recommendations – SR);

2. Regula (EK) Nr. 1781/2006 par maksātāja informācijas norādīšanu, veicot naudas 

pārskaitījumus Tajā ir īstenots FATF SR VII par naudas pārskaitījumiem;

3. Regula (EK) Nr. 1889/2005 par skaidras naudas kontroli, kuru ieved Kopienas teritorijā vai 

izved no tās – īstenojot FATF SR IX par skaidras naudas kurjeriem;

4. Direktīva 2007/64/EC par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, t.i., “maksājumu 

pakalpojumu direktīva”. Apvienojumā ar trešo naudas mazgāšanas novēršanas direktīvu tajā ir 

īstenots FATF SR VI par alternatīviem naudas pārvedumiem;

5. Regula (EK) 2580/2001 par terorismā aizdomās turamu personu līdzekļu iesaldēšanu un 

Regula (EK) 881/2002, ar ko īsteno ANO sankcijas pret Al Qai'da un Taliban – ar tām abām 

īsteno FATF SR III par teroristu līdzekļu iesaldēšanu.

Šādi tiesību akti, kas gan nav tieši saistīti ar terorisma finansēšanu, arī ir svarīgi terora aktu 

novēršanai un apkarošanai:

6. 2000. gadā pieņemtās Savstarpējas tiesiskas palīdzības konvencijas 2001. gada protokols;

7. Pamatlēmums par noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskāciju;
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8. Padomes 2005. gada 20. septembra Lēmums par informācijas apmaiņu un sadarbību attiecībā 

uz terora aktiem;

9. Padomes 2000. gada 17. oktobra Lēmums par finanšu izlūkvienību (FIU) sadarbības 

mehānismiem.

Par šiem tiesību aktiem izstrādāto Komisijas īstenošanas pārskatu rezultāti būtu jāizmanto nākotnes 

darbībās, jo īpaši, lai stiprinātu operatīvu sadarbību dalībvalstīs un dalībvalstu savstarpēju 

sadarbību.

Turpmākā virzība

1. Izpildes pārraudzība

Terorisma finansēšanas apkarošana ir orientēta uz terora aktu novēršanu un tādu personu 

kriminālvajāšanu, kuras tos plāno vai īsteno. ES, teroristiem apgrūtinot nodomu īstenošanai 

vajadzīgo līdzekļu un resursu izmantošanu, cik vien iespējams efektīvi aizsargā savus pilsoņus.

Turklāt finanšu instrumenti – ja tos lieto aktīvi – dod lielu ieguldījumu teroristu tīklu apzināšanā, kā 

arī terorisma apkarošanā izmantojamu izlūkdatu ieguves veicināšanā. Minēto tiesību aktu un aktīvu 

iesaldēšanas regulu 1 pieņemšana ir pirmais solis šajā virzienā. Otrais solis ir dalībvalstu ziņā –

saskaņoti īstenot minētos tiesību aktus, jo īpaši to praktisko aspektu. Pārraudzība ir svarīgs 

uzdevums, un gūtie panākumi būs aplūkoti sešos ES terorisma apkarošanas koordinatora mēneša 

pārskatos. Varētu izveidot un/vai stiprināt neoficiālus un/vai oficiālus forumus, lai apmainītos ar 

labāko pieredzi un informētu par grūtībām, ar ko sastopas, īstenojot dažādus juridiskus ES 

instrumentus. Vajadzības gadījumā jāapsver priekšlikumi, kā precīzāk pielāgot esošos tiesību aktus.

  
1 Padomes Regulas (EK) 2580/2001 un 881/2002.
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Līdztekus pārraudzībai, kā īsteno ES instrumentus, uzmanība jāpievērš tam, kā īstenot citus 

attiecīgus starptautiskus instrumentus, piemēram, 1999. gada ANO Terorisma finansēšanas 

apkarošanas konvenciju un Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, meklēšanas, 

aresta un konfiskācijas, kā arī terorisma finansēšanas un terorisma novēršanas konvenciju. Pasaules 

mērogā gūtā pieredze un sastaptie šķēršļi varētu palīdzēt, risinot līdzīgas problēmas ES līmenī. Tās 

dalībvalstis, kas nav vēl ratificējušas šīs svarīgās starptautiskās konvencijas, ir aicinātas apsvērt 

iespēju tās ratificēt, cik drīz vien iespējams.

2. Apdraudējumu izvērtējums

Turklāt ir svarīgi, lai ES analizētu un paredzētu jaunas tendences un paņēmienus, kas var prasīt 

jaunus tiesiskus instrumentus vai kopīgu rīcību. Ir būtiski, lai apdraudējumu analīzi regulāri 

apkopotu Situāciju centrs un Eiropols par ES iekšējiem apdraudējumiem, kā arī par starptautiskiem 

apdraudējumiem un tendencēm. Zināšanas par mainīgiem apdraudējumiem un tendencēm ir jāvērš 

plašumā, un ES centieni attiecīgi jāsaskaņo. Noteicot prioritāri veicamas darbības, nākotnē par 

pamatu būs jāņem Eiropola no terorisma finansēšanas viedokļa veiktais apdraudējumu izvērtējums, 

kā arī līdzīgi Situāciju centra veikti izvērtējumi.

3. Jaunākie notikumu pavērsieni

3.1. Alternatīvas naudas pārvedumu sistēmas

Alternatīvas naudas pārvedumu sistēmas ir svarīga problēma no terora aktu novēršanas un 

terorisma finansēšanas apkarošanas viedokļa. Alternatīvas naudas pārvedumu sistēmas ir 

pakalpojumi, kas ierasti darbojas ārpus parastā finanšu sektora, un ar ko var veikt vērtslietu vai 

naudas pārvedumus no vienas ģeogrāfiskas vietas uz citu. FATF īpašais ieteikums VI un tā 

interpretācijas piezīmē ir sīki izskaidrotas īstenošanas prasības. Bieži tādas sistēmas ir saistītas ar 

konkrētiem ģeogrāfiskiem reģioniem, un tālab tās dēvē dažādos īpašos vārdos. Tādi īpaši 

apzīmējumi, piemēram, ir hawala, hundi un melnā tirgus peso birža (black market peso exchange).
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Kaut arī minētās sistēmas ir gluži likumīgas, tās var dot iespējas arī noziedzniekiem un teroristu 

organizācijām pārvietot naudas līdzekļus tā, lai tas neatstātu faktiski nekādas pēdas. Minētās 

sistēmas migrantiem darba ņēmējiem atvieglina naudas pārvedumus radiniekiem, kas mīt cilmes 

zemēs. Tālab ir jārod līdzsvars starp sistēmu likumīga izmantojuma aizsardzību un to nepareiza 

lietojuma apkarošanu, ja tās izmanto terorisma finansēšanas darbībām.

Līdz ar 2007. gada novembrī pieņemto maksājumu pakalpojumu direktīvu svarīgs FATF īpašs 

ieteikumus (SR VI) – alternatīvi naudas pārvedumi – ES mērogā ir pilnībā transponēts, un tajā ir 

konkrēti norādīti preventīvi pasākumi, piemēram, licencēšana un reģistrācija, klientu identifikācijas 

prasības, uzskaite, ziņošana par aizdomīgiem darījumiem, un sankcijas.

Direktīvai ir jābūt dalībvalstīs īstenotai līdz 2009. gada 1. novembrim. Direktīvas vienāda 

īstenošana ES dalībvalstīs ir ļoti svarīga, lai novērstu to, ka potenciāli terorisma finansētāji 

nepareizi lieto naudas pārsūtīšanas pakalpojumus. Cerams, ka minēto nosacījumu īstenošana varētu 

atvieglināt pakāpenisku minēto pakalpojumu migrāciju no neoficiālas tautsaimniecības uz oficiālo. 

Varētu izrādīties noderīgi izskatīt vajadzību un iespējas izstrādāt praktiskas pamatnostādnes, kā to 

īstenot ES dalībvalstīs.

3.2. Jauni maksājumu paņēmieni

Visā pasaulē rodas jauni maksājumu paņēmieni (piem., priekšmaksas kartes (prepaid cards), 

interneta maksājumu sistēmas, maksājumi ar mobilo telefonu, sistēmas, kurās notiek digitāla

dārgmetālu apmaiņa). FATF ir inter alia izvērtējusi to apdraudētību no naudas mazgāšanas un 

terorisma finansēšanas viedokļa. Analīzes rezultāts bija – pašreizējie FATF ieteikumi un īpašie 

ieteikumi pagaidām dod pareizus norādījumus, kā vērsties pret apdraudētību, kas ir saistīta ar šiem 

jaunajiem maksāšanas paņēmieniem.

Turklāt lēš, ka 2006. gadā pāri par vienam miljardam USD ir iztērēti par precēm un pakalpojumiem 

digitālās virtuālās kopienās (piem., secondlife.com). Tā kā tādas kopienas var nodrošināt papildu 

anonimitāti, un peļņu var pārsūtīt atpakaļ reālā pasaulē, piemēram, izmantojot datorizētus naudas 

līdzekļu pārvedumus, nepareizs tādu tīkla lapu lietojums var radīt iespējamu terorisma finansēšanu.
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Ņemot vērā to, cik strauja ir tehnikas attīstība jaunu maksājumu paņēmienu jomā, varētu būt 

atkārtoti jāizskata, vai FATF 2006. gada oktobra tipoloģijas mācībās veiktā analīze vēl ir spēkā, vai 

arī nepareizs jaunu maksājumu paņēmienu lietojums varētu palielināt terorisma finansēšanas un 

naudas mazgāšanas draudus. Ja ir tā, Komisija varētu apsvērt iespēju ES dalībvalstīs sākt sīkāku 

izvērtējumu.

3.3. Jaunākie notikumi starptautiskās struktūrās

Starptautiskas struktūras, jo īpaši FATF, pašlaik pievērš uzmanību naudas mazgāšanai 

tirdzniecībā (Trade Based Money Laundering – TBML).

Līdz pat šai dienai nav pieņemti jauni standarti vai ieteikumi šajā jautājumā, kas reizumis var būt 

svarīgi, runājot par terorisma finansēšanu. Pērnajā jūnijā FATF Londonā ir pieņēmis dokumentu par 

labāko praksi ar tirdzniecībā notiekošu naudas mazgāšanu saistītos jautājumos. Šajā sakarā galvenā 

problēma galvenokārt ir saistīta ar tirdzniecības datu savstarpēju pārsūtīšanu vienā valstī, starp

muitas iestādēm un finanšu izlūkošanas vienībām – kā arī no vienas dalībvalsts uz citām, lai 

konstatētu anomālijas, kas varētu būt saistītas ar naudas mazgāšanas darbībām.

4. Notiekošo darbību stiprināšana

Terorisma apkarošanā būtiski svarīgi ir traucēt, kavēt un izjaukt terorisma finansēšanas tīklu 

darbības. Nesen notikušie terora akti liecina, ka tos var sarīkot ar maziem izdevumiem un neradot 

aizdomas. Tomēr paši terora aktu radītie izdevumi ir tikai niecīga daļa līdzekļu, kas ir vajadzīgi 

teroristu organizācijām. Ja ir traucēta finanšu ieplūšana teroristu organizācijās, tas ierobežo 

resursus, ko izmantot propagandai, vervēšanai, darbību atvieglināšanai, utt. Teroristi lieto likumīgus 

un noziedzīgus paņēmienus, lai finansētu organizatoriskas un operatīvas darbības. Lai liegtu 

teroristiem vākt, pārvietot un izmantot naudas līdzekļus, jurisdikcijām ir jāparedz konkrēti 

pasākumi. Pie tiem pieder mērķtiecīgu finanšu sankciju īstenošana (aktīvu iesaldēšana), viegli 

ievainojamu sektoru, arī labdarības sektora un naudas apsaimniekošanas uzņēmumu aizsardzība un 

atbalsts efektīvai ziņošanai par aizdomīgiem darījumiem.
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Vajadzību aizsargāt bezpeļņas sektoru pret nesankcionētu izmantojumu, nodrošinoties, citastarp, ar 

pietiekamiem pārskatāmības un uzskaites pasākumiem, kā uzsver FATF un citas starptautiskas 

struktūras, ir ārkārtīgi svarīgi. Tā kā bezpeļņas organizāciju būtība itin bieži ir starptautiska, ir 

svarīgi rast starptautiskus risinājumus, jo īpaši ES mērogā, kas papildinātu vietējus pasākumus.

Ja neņem vērā „5 principus”, ko Padome ir pieņēmusi 2005. gada decembrī 1, nav sasniegts daudz, 

izstrādājot ES mēroga pasākumus, lai novērstu teroristu finansētāju nelikumīgo bezpeļņas sektora 

izmantojumu. Pēc 2005. gada novembrī izdotā paziņojuma (COM (2005)620) par šo jautājumu 

Komisija ir sākusi divus ES mēroga pētījumus, lai labāk izprastu apdraudējumus un to, kādai jābūt 

reakcijai politikas jomā – 1) par to, pie kādiem tipiem pieder nelikumīgi bezpeļņas organizāciju 

izmantojumi noziedzīgiem finanšu mērķiem, arī terorisma finansēšanai – un cik tālu tie sniedzas, un 

2) jaunākās bezpeļņas organizāciju ierosmes par pašregulāciju un valstu veiktu regulāciju. Minēto 

pētījumu rezultāti varētu dot jaunu ieguldījumu, lai dalībvalstis ar Komisijas palīdzību arī turpmāk

analizētu, kāda mēroga vienota ES pieeja ir vajadzīga, lai mazinātu iespējas, ka bezpeļņas 

organizācijās iefiltrētos noziedzīgi elementi.

4.2. Mērķtiecīgas sankcijas

Vēl viens svarīgs instruments terorisma finansēšanas apkarošanā ir mērķtiecīgas (finanšu) 

sankcijas (aktīvu iesaldēšana) saskaņā ar ANO Drošības padomes rezolūcijām Nr. 1267 (1999), 

Nr. 1373 (2001), un turpmākām, kas ir mazinājušas teroristu un teroristu organizāciju iespējas 

neatļauti izmantot finanšu sektoru, ir padarījušas grūtāku naudas līdzekļu vākšanu un pārvietošanu. 

Īpašu organizāciju norīkošana, nodrošinot pilnīgu, preventīvu kontroli pār to finanšu operācijām 

saskaņā ar piemērojamo regulu ir viena iespēja, ar nosacījumu, ka ir iegūts pietiekami daudz 

informācijas, lai to pamatotu.

Padome ir turpinājusi darbu, lai uzlabotu procedūras, kā uzskaitīt un noņemt no uzskates personas 

un uzņēmumus saskaņā ar Regulu Nr. 2580/2001 un Kopējo nostāju 2001/931/KĀDP. Vajadzība 

respektēt pamattiesības konkrēti nozīmē, ka pienācīgu vērību piešķir uzskaitē ņemamo personu 

aizsardzībai un viņu procesuālo tiesību ievērošanai. Procedūras personu iekļaušanai sarakstos un 

svītrošanai no tiem ir uzlabotas saskaņā ar Pirmās instances tiesas nolēmumiem.

  
1 14694/05.
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5. Svarīgi horizontāli jautājumi

Kā minēts iepriekš, viens no galvenajiem ES uzdevumiem terorisma apkarošanā ir neļaut 

teroristiem piekļūt finanšu resursiem. Tas ir atkārtoti apliecināts dažādos Padomes secinājumos un 

(juridiskos) dokumentos, kuros ir uzsvērts, ka ES ne tikai tiecas liegt teroristiem gūt piekļuvi 

finanšu līdzekļiem, bet arī pēc iespējas pilnīgi izmantot finanšu izlūkdatu lietojumu visos terorisma 

apkarošanas aspektos.

5.1. Dažādu valstu varasiestāžu informācijas apmaiņa un sadarbība

Eiropadome nerimtīgi aicina dalībvalstis vairāk sadarboties to kompetentām iestādēm, finanšu 

izlūkvienībām un privātām finanšu iestādēm, lai atvieglinātu un uzlabotu informācijas apmaiņu 

terorisma finansēšanas jautājumos. Iepriekš minētajā Komisijas paziņojumā ir paredzēts pirmais 

izvērtējums, lai apzinātos attiecīgu valstu koordinācijas struktūru labāko pieredzi, vēršoties pret 

terorisma finansēšanu.

Tas, cik efektīva ir kompetentu Eiropas Savienības iestāžu informācijas apmaiņa, tomēr ir atkarīgs 

no tā, cik pilnīga un efektīva ir valstu līmeņa koordinācija, apzinot, salīdzinot un analizējot attiecīgo 

informāciju un iegūstot kvalitatīvus kriminālizlūkošanas datus.

Informācijas apmaiņas mehānismu uzlabošana un atgriezeniska informācija (ar ko apmainās arī 

izlūkošanas un tiesībaizsardzības kopienas, un finanšu iestādes) attiecīgu valstu, ES un starptautiskā 

līmenī ir un būs ārkārtīgi svarīga mērķtiecīgai un efektīvai finanšu izmeklēšanai. Būtu jālikvidē 

juridiski šķēršļi, neiedragājot datu aizsardzības principus.

Informācijas apmaiņai ar attiecīgu valstu finanšu izlūkvienībām – un tām apmainoties ar 

informāciju savā starpā – un ar citām kompetentām struktūrām, arī izmantojot FIU.NET, būtu jābūt 

par konsekventu stiprināšanas un uzlabojumu aspektu, kas ļautu dot papildu atgriezenisku 

informāciju finanšu iestādēm par pareiziem mērķiem, lai ziņotu par aizdomīgiem vai neparastiem 

darījumiem, kas ir saistīti ar terorisma finansēšanu. Attiecīgu valstu līmenī ir jāizstrādā pareizi 

mehānismi vai pat tiesību akti, lai varētu dalīties klasificētā un/vai diskrētā informācijā. Ir arī ļoti 

svarīgi nodrošināt finanšu izmeklēšanas vienības un citas tiesībaizsardzības iestādes ar piekļuvi 

svarīgiem finanšu iestāžu datiem. Jālikvidē arī iespējami šķēršļi, lai starptautiskā līmenī apmainītos 

ar informāciju.
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Komisijas pārskats (COM(2007)827) par to, kā īstenots Padomes Lēmums 2000/642/TI par 

sadarbību finanšu izlūkvienību jomā (2000. gada novembris) rāda, ka dalībvalstis lielākoties ir 

īstenojušas juridiskās prasības, bet vēl daudz ir jādara no operatīvas sadarbības viedokļa, pie kā 

pieder nodrošināt plašu apmaiņu ar visu vajadzīgo finanšu un tiesībaizsardzības informāciju.

(Neoficiāla) finanšu izlūkvienību platforma, ko izstrādājusi Komisija, lai atbalstītu operatīvu 

3. nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas / terorisma finansēšanas apkarošanas 

direktīvas īstenošanu, varētu palīdzēt operatīvas sadarbības uzlabošanā. Būtu jāizskata papildu 

iespējas atvieglināt informācijas apmaiņu neatkarīgi no tā, kāda ir attiecīgas valsts finanšu 

izlūkvienības būtība. ES pamatnostādnes, ar ko atvieglināt informācijas apmaiņu ES mērogā, varētu 

būt jautājums, par ko būtu jāturpina apspriesties. Turklāt FIU.NET kā tehnisku instrumentu 

vajadzētu lietot visām 27 ES finanšu izlūkvienībām, apmainoties ar informāciju par naudas 

mazgāšanu un terorisma finansēšanu.

Var arī labāk īstenot īpašo ieteikumu IX par skaidras naudas kurjeriem, efektīvi īstenojot regulu 
par skaidras naudas kontroli, ko dalībvalstis piemēro no 2007. gada 15. jūnija. Dalībvalstīm 
jānodrošina, ka valstu līmenī ar informāciju efektīvi apmainās muitas iestādes, finanšu 
izlūkvienības un tiesībaizsardzības struktūras, tāpat kā ES mērogā to dara valstu muitas dienesti un 
finanšu izlūkvienības. Šajā ziņā dalībvalstīm vajadzētu pilnībā izmantot esošos ES mēroga 
informācijas apmaiņas kanālus.

Finanšu sektora vieta terorisma finansēšanas apkarošanā ir svarīga, un visiem attiecīgiem 
partneriem bez nevajadzīgiem ierobežojumiem ir jāapmainās ar informāciju par aizdomīgiem vai 
neparastiem darījumiem, gan attiecīgu valstu, gan starptautiskā mērogā. Informācijas apmaiņa un 
atgriezeniska informācija ir svarīgi elementi efektīvā sistēmā, kā apkarot minēto parādību. Tālab ir 
jāuzlabo sadarbība ar privāto sektoru jomās, kas ir svarīgas no terorisma finansēšanas viedokļa, jo 
īpaši, praktiski īstenojot ES instrumentus (rentabilitātes, atgriezeniskas informācijas apmaiņas 
jomā).
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5.2. Finanšu izlūkdati un finanšu izmeklēšana
Ar finanšu informāciju vien nepietiek, lai efektīvi apkarotu terorismu. Tomēr, ja finanšu informācija 
ir papildināta ar terorisma apkarošanā izmantojamiem izlūkdatiem, tā var stiprināt spējas 
apzināt un pārtvert teroristu darbības. Finanšu informācija ir kļuvusi par vienu no spēcīgākajiem 
pieejamajiem izmeklēšanas un izlūkošanas instrumentiem. Finanšu informācijas vākšanai un 
informācijas apmaiņai būtu jākļūst par nopietnu prioritāti. Tālab varētu iedrošināt ES dalībvalstis 
padarīt finanšu izmeklēšanu par būtiski svarīgu elementu jebkurā ar terora aktu apkarošanu saistītā
izmeklēšanā. Tas prasa attiecīgus tiesību aktus, zināšanas un līdzekļus, lai finanšu izmeklēšanu 
padarītu par tiesībaizsardzības paņēmienu.

Dalībvalstis kopā ar Komisiju un Eiropolu ir sākušas projektu, lai veicinātu minētā mērķa 
sasniegšanu, izstrādājot vienotus obligātus finanšu izmeklētāju mācību standartus. Finanšu 
izmeklēšana ir vitāli svarīga, lai nodrošinātu pareizas zināšanas, prasmes un analīzes iemaņas 
tiesībaizsardzības dienestiem, lai izsekotu un analizētu noziedznieku naudas un citu aktīvu ceļus. Tā 
dod papildu labumu – atvieglina konfiscēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus. Attiecīgu valstu policijas 
spēku pārrobežu sadarbība, apkarojot terorisma finansēšanu, tomēr ir jāvērš plašumā vēl vairāk; 
biežāks un agrāks Eiropola dienestu izmantojums šajā ziņā noderētu. Biežāks Eiropola un Eurojust
analīzes iemaņu lietojums arī palīdzēs efektīvi īstenot Padomes Lēmumu (2005. gada 
20. septembris) par informācijas apmaiņu un sadarbību sakarā ar terora aktiem (2005/671/TI).

Ir arī vēlams, lai tiesu iestādes, jo īpaši valstu prokuratūras un/vai Eurojust, būtu saistītas ar 

turpmāku obligātu mācību standartu izstrādi finanšu izmeklēšanas jomā. Dalībvalstis, Komisija un 

Eiropols ir aicināts paātrināt vienotu obligātu mācību standartu izstrādi, un minētajā procesā 

ilgtermiņā iekļaut Eurojust.

Teroristu finansēšanas darbību izmeklēšanā var stiprināt finanšu izmeklēšanas vienību analīzes 

funkcijas, finanšu informāciju apvienojot ar izlūkdatiem, kas ir saistīti ar teroristiem un ko iegūst no 

tiesībaizsardzības un izlūkdienestu struktūrām. Turklāt finanšu izmeklēšanas vienības ir būtiski 

svarīgas, darot finanšu informāciju zināmu izmeklēšanas organizācijām. Finanšu informācija, ko 

finanšu iestādēm dara zināmu finanšu iestādes un izlūkdienesti, ir ārkārtīgi svarīga, lai centieniem 

apkarot terorismu pasaules mēroga būtu panākumi. Finanšu izmeklēšanas vienībām, izmeklēšanas

un tiesībaizsardzības organizācijām būtu sistemātiski jāanalizē, kādi pasākumi dod panākumus – arī 

aizliegumi veikt darbības, kas tām šķiet aizdomīgas, lūgumi atklātībā darīt zināmus teroristus, lai 

varētu iesaldēt aktīvus, sākt tiesvedību un citas tiesībaizsardzības darbības, vai apmainīties ar

informāciju ar attiecīgu trešo valsti.
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Saskaņā ar septītās pētniecības pamatprogrammas (Seventh Research Framework Programme –

FP7) drošības tematu Komisija varētu atbalstīt tādu IT instrumentu izstrādi, lai finanšu 

izmeklēšanas vienības, citas valstu iestādes, tiesībaizsardzības struktūras vai privāti darbību veicēji 

(piem., bankas) varētu vieglāk un ātrāk konstatēt terorisma finansēšanas darbības, reizē veicinot 

informācijas un labākās pieredzes apmaiņu.

5.3. Sadarbība ar privāto sektoru

Lai sekmīgi apkarotu terorisma finansēšanu, visām attiecīgām valstu un privātā sektora personām 

būtu vēl enerģiskāk jāturpina efektīva un lietišķa sadarbība un datu apmaiņa, arī labāk jāapkopo 

dažādu valstu iestāžu iegūtie izlūkdati. Kad tas būs panākts, jūtami uzlabosies finanšu iestāžu un 

citu pārskatu sniedzēju struktūru devums terorisma finansēšanas apkarošanā. Finanšu iestādēm ir 

jābūt labāk informētām par to, kā izmanto informāciju, ko tās sagādā, ziņojot par aizdomīgiem 

darījumiem. Būtu jāņem vērā, cik svarīga ir savstarpēja apmaiņa ar informāciju.

Komisija nesen ir sākusi izvērtēt, kā Eiropas Savienībā darbojas atgriezeniskas finanšu izlūkvienību 
informācijas struktūras, pārskatu sniedzēju struktūrām veicot informācijas apmaiņu ar finanšu 
izlūkvienībām un tiesībaizsardzības struktūrām veicot informācijas apmaiņu ar finanšu 
izlūkvienībām. Balstoties uz šo pētījumu, darbus varētu izvērst 2009. gadā.

Sankciju jomā Komisija uztur dialogu ar Eiropas kredītnozares organizācijām, un, lai palīdzētu 
finanšu iestādēm īstenot sankcijas, tai ir konsolidēts saraksts ar finanšu sankciju mērķiem 1 un 
interneta vietne.

Valsts un privātā sektora datu apmaiņa un labāka dažādu valsts iestāžu izlūkdatu apkopošana ir 
mērķis, pēc kā ES būtu jātiecas, dalībvalstīm ir jāsaskata, kādu labumu dod tāda pieeja un kādus 
risinājumus tā piedāvā, lai labāk iegrožotu terorismu un terorisma finansēšanu.

6. Starptautiska sadarbība
Svarīgu ES politikas daļu terorisma finansēšanas apkarošanā dod Finanšu darījumu darba grupa 
(Financial Action Task Force), jo īpaši tās deviņi īpašie ieteikumi terorisma finansēšanas 
jautājumos. Tā kā Finanšu darījumu darba grupas (FATF) darbakārtībā ir jauni jautājumi, ES 
vajadzētu arī turpmāk aktīvi darboties Finanšu darījumu darba grupā, lai nodrošinātu, ka FATF
turpina strādāt saskaņā ar ES prioritātēm. Eiropas Savienībā joprojām svarīga ir Finanšu darījumu 
darba grupā pārrunāto jautājumu augsta līmeņa koordinācija.

  
1 http://ec.europa.eu/external relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm
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ES ir īstenojusi gandrīz visus Finanšu darījumu darba grupas ieteikumus un īpašos ieteikumus. 
Tādējādi kontrole Eiropā ir kļuvusi efektīvāka un lietišķāka. Teroristi mēģinās izmantot kanālus, 
kur normēšana vai pārbaudes ir vājākās. Attiecīgi ES arī turpmāk ir jāpievērš uzmanība terorisma 
finansēšanas apkarošanas starptautiskajam aspektam. Eiropas Savienībai arī turpmāk būtu jāveicina 
vispārēja attiecīgo ANO Drošības padomes rezolūciju, Finanšu darījumu darba grupas ieteikumu, 
ANO rezolūciju ievērošana, pilnībā jāīsteno ANO Vispārējā terorisma apkarošanas stratēģija 
(Global CT Strategy), kā arī jāratificē un jāīsteno citas attiecīgas starptautiskas un reģionālas
konvencijas. Turklāt būtiski svarīgam ES terorisma apkarošanas politikas elementam arī turpmāk 
būtu jābūt – atbalstīt trešo valstu centienus izstrādāt tiesību aktus un to īstenošanas spējas, lai 
novērstu un apkarotu terorismu un terorisma finansēšanu. Pastiprināti pievērsta uzmanība tādai 
palīdzībai būtu jāveicina.

Turklāt jāturpina konstruktīvi dialogi ar svarīgākajiem partneriem, jo īpaši ar Savienotajām Valstīm 
un Persijas jūras līča sadarbības padomi (Gulf Cooperation Council). Padome pašlaik diskutē par to, 
kādā formā jārisina ES un ASV dialogs par terorisma finansēšanu un finanšu sankcijām. 
Dalībvalstis atbalsta elastīgāku dialogu, kurā varētu pievērsties jaunākajiem notikumiem, un lai 
gadā notiktu vismaz viena sanāksme. Padome arī apsver iespēju sarunās ar ASV šajā sakarā aplūkot 
jaunus tematus. Noteikti šķiet iespējams, ka ANO terorisma apkarošanas sankciju režīma nākotne 
būs nozīmīgs temats ES un ASV dialogā par terorisma finansēšanu.

7. Darba organizācija Padomē

Vairākas Padomes darba grupas strādā, gatavojot Padomes darbu terorisma finansēšanas novēršanas 

un apkarošanas jomā:

· finanšu atašeji – saistībā ar Finanšu darījumu darba grupas ieteikumu īstenošanu ES 

tiesību aktos;

· RELEX padomnieki – saistībā ar ANO DP rezolūciju un autonomu ES sankciju

īstenošanu (arī specializētu RELEX / sankciju izstrādi horizontālu jautājumu 

pārraudzībai un izvērtēšanai) ES tiesību aktos;

· Terorisma apkarošanas darba grupa – ES iekšējiem aspektiem;

· COTER – pievēršas ārējiem aspektiem;

· CP 931 darba grupa – jautājumā par to, lai atklātu terora aktos iesaistītas organizācijas 

un indivīdus;

· Organizētas noziedzības daudzdisciplīnu grupa (Multidisciplinary Group on 

Organised Crime – MDG) – jautājumā par tiesībaizsardzības aspektiem.
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Tādu iemeslu dēļ, kas ir saistīti ar minēto grupu sastāvu un, tā kā pastāv neoficiālas grupas, kas ir 

izveidotas citām vajadzībām (piem., Finanšu izlūkvienību platforma), Padomes darba 

sagatavotājstruktūras varētu labāk koordinēt vairākus terorisma finansēšanas apkarošanas aspektus.

8. Ieteikumi

Par pamatu ņemot iepriekš minētos apsvērumus, Padome ir aicināta atbalstīt šos ieteikumus:

Ieteikums Nr. 1 – pārraudzība

Dalībvalstīm būtu jānodrošina efektīva ES tiesību aktu īstenošana, transponējot 40 + 9 Finanšu 

darījumu darba grupas ieteikumus. Dalībvalstīm būtu jānodrošina arī efektīva attiecīgu, sadarbībai 

tiesībaizsardzības jomā veltītu juridisku instrumentu īstenošana. Komisija ir aicināta arī turpmāk 

pārraudzīt, kā ES dalībvalstis īsteno attiecīgus ES tiesību aktus, arī attiecīgos ES tiesību aktus par 

sadarbību tiesībaizsardzības jomā. Par pamatu ņemot Komisijas sagatavotos minēto tiesību aktu 

īstenošanas pārskatus, jo īpaši, lai stiprinātu operatīvu sadarbību, Padomei vajadzētu izskatīt, kādas 

ir iespējas izvērst darbības nākotnē. Vajadzības gadījumā vajadzētu apsvērt priekšlikumus pielāgot 

esošos tiesību aktus.

Ieteikums Nr. 2 – apdraudējumu analīze

ES arī turpmāk būtu jāanalizē un jāparedz jaunas terorisma finansēšanas tendences un paņēmieni, 

lai varētu paredzēt iespējamus jaunus juridiskus instrumentus, ņemot vērā FATF veikumu saistībā 

ar pasaules mēroga apdraudējumu analīzi un darbus, kas joprojām turpinās. Svarīgi līdzekļi, kas tajā 

palīdz, ir apdraudējumu analīzes.

Situāciju centrs (SitCen) ir aicināts regulāri sastādīt pārskatus par ES iekšējiem un starptautiskiem 

apdraudējumiem, lai Padome varētu paredzēt jaunas tendences, un vajadzības gadījumā līdz 

2009. gada maijam atjauninātu terorisma finansēšanas apkarošanas stratēģiju. Uzmanība būtu 

jāpievērš tam, kādas terorisma finansēšanas shēmas pašlaik pastāv dalībvalstīs.

Eiropols ir aicināts līdz 2008. gada decembrim sniegt Padomei pārskatu par terorisma finansēšanas 

saiknēm ar citām noziedzīgām darbībām, kas ir atklātas dalībvalstīs notikušās izmeklēšanās, lai 

Padome līdz 2009. gada maijam vajadzības gadījumā varētu atjaunināt terorisma finansēšanas 

apkarošanas stratēģiju.
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Eiropols ar Situāciju centru ir aicināti cieši sadarboties, izstrādājot apdraudējumu analīzi, un tiktāl, 

cik tas iespējams – nākt klajā ar kopīgu ziņojumu.

Ieteikums Nr. 3 – notikumu attīstība

Vienāda saistītu maksājumu pakalpojumu direktīvā ietverto alternatīvu naudas pārvedumu 

noteikumu īstenošana ir būtiski svarīga, lai potenciāliem teroristu finansētājiem neļautu lietot 

naudas vai vērtību pārvedumu pakalpojumus. Komisija ir aicināta izskatīt vajadzību un iespēju 

izstrādāt praktiskas pamatnostādnes, lai dalībvalstis direktīvu īstenotu, balstoties uz konkrētiem tās 

pantiem, Finanšu darījumu darba grupas interpretācijas piezīmi par īpašo ieteikumu VI un Finanšu 

darījumu darba grupas labākās prakses dokumentu par šo tematu. Dalībvalstis ir aicinātas lietderīgi 

īstenot maksājumu pakalpojumu direktīvu, lai labāk kontrolētu naudas pārsūtīšanas pakalpojumu 

sniedzējus un lai neļautu viņus izmantot potenciāliem teroristu finansētājiem.

Ņemot vērā to, cik strauji attīstās jaunu maksājumu paņēmienu tehniskie aspekti, der paredzēt 

iespējamas sekas, ko nākotnē minēto paņēmienu nepilnības varētu radīt terorisma finansēšanas 

jomā. Komisija un dalībvalstis līdz ar attiecīgām iesaistītām personām, inter alia, centrālām bankām 

un, ja iespējams, ar maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ir aicinātas izskatīt jautājumu, vai minētie 

jaunie maksājumu paņēmieni varētu radīt kādu terorisma finansēšanas un naudas mazgāšanas 

iespējamību, un, ja varētu, tad kādus konkrētus pasākumus varētu paredzēt, lai to iegrožotu. FATF

2006. gada oktobrī veiktie tipoloģiskie pētījumi varētu noderēt par pamatu tādai analīzei.

ES Finanšu darījumu darba grupā būtu jāseko, kā attīstās notikumi jaunu terorisma finansēšanas 

paņēmienu jomā, piemēram, tirdzniecībā (Trade Based Activities), un Komisija un dalībvalstis ir 

aicinātas sniegt pārskatus par minētajiem tematiem un konsultēt Padomi par turpmākām darbībām, 

pieņemot jaunus starptautiskus standartus un/vai ieteikumus.
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Ieteikums Nr. 4 – notiekošo darbību stiprināšana

Runājot par bezpeļņas sektoru un FATF VIII īpašā ieteikuma īstenošanu, Komisija ir aicināta 2009. 

gada sākumā nākt klajā ar divu bezpeļņas organizāciju (NPO) pētījumu rezultātiem, kas noderēs par 

pamatu iespējamai vienotai ES pieejai, lai mazinātu iespējamību, ka bezpeļņas organizācijās varētu 

iefiltrēties noziedznieki. Pie tādas pieejas varētu piederēt Eiropas mēroga pamatnostādņu izstrāde 

bezpeļņas organizācijām, ES sadarbība, lai novērstu un analizētu nepieļaujamu lietojumu, bezpeļņas 

organizācijām paredzētas Eiropas mēroga informēšanas programmu izstrāde, kā arī platformas

izveide, kurā dalībvalstu valsts un bezpeļņas nozares ekspertiem apmainīties ar labāko pieredzi.

Mērķtiecīgas (finanšu) sankcijas, kas ir mazinājušas teroristu un teroristu organizāciju iespējas 

nepareizi lietot finanšu sektoru un apgrūtinājušas finanšu līdzekļu vākšanu un pārvietošanu. 

Efektīva līdzekļu iesaldēšana arī turpmāk prasīs visās dalībvalstīs izvērstu analīzi un sadarbību ar 

trešām valstīm, lai varētu atklāt teroristus, pamatojoties uz pietiekamu informāciju, kas atbilst 

aktīvu iesaldēšanā piemērojamiem kritērijiem. Padome ir uzlabojusi procedūras, lai varētu atklāt 

teroristus saskaņā ar Pirmās instances tiesas nolēmumiem.

ES ir jāturpina pārraudzīt aktīvu iesaldēšanas īstenošana, lai uzlabotu tās efektivitāti. Dialogs un 

sadarbība ar privātā sektora finanšu iestādēm un citiem nozīmīgiem saimniecisko darbību veicējiem 

būtu jāturpina un jāuzlabo gan ES, gan attiecīgu valstu līmenī.

Ieteikums Nr. 5 – finanšu izmeklēšanas vienības, kā arī finanšu izmeklēšanas vienību sadarbība

Ir jāpieliek vēl lielākas pūles, lai atvieglinātu informācijas apmaiņu ar valstu finanšu izmeklēšanas 

vienībām un citām kompetentām struktūrām, kā arī savstarpēji. Tas ļaus finanšu izmeklēšanas 

vienībām un citām kompetentām iestādēm dot vairāk atgriezeniskas informācijas finanšu iestādēm 

par attiecīgām pozīcijām, par ko ir paredzēts ziņot kā par aizdomīgām un neparastām darbībām. 

Atgriezeniska informācija ir būtiski svarīga, lai terorisma finansēšanas apkarošanas sistēma 

darbotos labi. Tālab par rezultātiem, kas gūti Komisijas sāktajā ES mērogā izvērstā finanšu 

izmeklēšanas vienību atgriezeniskas informācijas struktūru izvērtējumā, būtu nopietni jādiskutē 

dalībvalstu ekspertiem, arī finanšu iestāžu un citu pārskatu sniedzēju struktūru pārstāvjiem, un tam 

būtu jāliek apzināt labāko praksi. Ir jāanalizē paņēmieni, kā finanšu izmeklēšanas vienības un citas 

kompetentas iestādes, arī muita, piekļūst svarīgiem datiem (finanšu un tiesībaizsardzības datiem un 

izlūkdatiem), ievērojot attiecīgus datu aizsardzības aspektus un citas vitāli svarīgas intereses, piem., 

valsts drošību.
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Visām dalībvalstīm līdz 2009. gada vidum būtu jākļūst par pilnvērtīgām FIU.NET dalībvalstīm.

Komisijas pārskats par to, kā ir īstenots Padomes 2000. gada novembra lēmums par finanšu 

izmeklēšanas vienību sadarbību, liecina, ka vairāk ir jādara operatīvas sadarbības jomā, un pie tā 

pieder nodrošināt plašu apmaiņu ar visu vajadzīgo finanšu un tiesībaizsardzības informāciju. 

Komisija ir aicināta ņemt vērā pārskata secinājumus (neoficiālajā) finanšu izmeklēšanas vienību 

platformā un citos attiecīgos ES forumos. Būtu jāturpina izskatīt iespējas atvieglināt informācijas 

apmaiņu attiecīgu valstu un starptautiskā mērogā neatkarīgi no attiecīgu valstu finanšu 

izmeklēšanas vienību būtības. ES pamatnostādnes varētu atvieglināt ES mēroga informācijas 

apmaiņu.

Ieteikums Nr. 6 – sadarbība ar privāto sektoru

Komisija un dalībvalstis ir aicinātas pastiprināti izvērst dialogu un sadarbību ar privāto sektoru 

attiecīgās terorisma finansēšanas apkarošanas jomās, jo īpaši, praksē īstenojot ES instrumentus. 

Attiecīgu valstu mērogā dalībvalstis varētu apsvērt iespēju izveidot kopīgu darba grupu, kurā būtu 

apvienoti finanšu nozares, valdības, tiesībaizsardzības iestāžu un izlūkošanas dienestu speciālisti, lai 

apsvērtu pasākumus, kā palielināt valsts un privātā sektora sadarbības efektivitāti, apkarojot 

teroristu finansēšanu. Darbi tādā darba grupā, inter alia, varētu pievērsties jauniem paņēmieniem, 

kā informēt par iespējamu teroristu finansēšanu, produktīviem, mērķtiecīgiem tiesībaizsardzības 

iestāžu lūgumiem, robežām, ciktāl dalīties izlūkdatos.

Ieteikums Nr. 7 – finanšu izlūkošana un izmeklēšana

Ar finanšu informāciju vien nepietiek, lai efektīvi apkarotu terorismu. Tomēr finanšu informācija 

apvienojumā ar terorisma apkarošanas izlūkdatiem var stiprināt spējas apzināt un pārtvert 

teroristu darbības. Finanšu izlūkdatu vākšana un apmaiņa būtu jāpadara par augstu prioritāti. 

Dalībvalstis ir aicinātas finanšu izmeklēšanu un terorisma apkarošanas izlūkdatu apmaiņu padarīt 

par svarīgu politikas prioritāti.

Dalībvalstis ir aicinātas finanšu izlūkošanu padarīt par būtiski svarīgu jebkuras ar terorisma 

apkarošanu saistītas izmeklēšanas sastāvdaļu. Dalībvalstis, Komisija un Eiropols ir aicināts 

paātrināti izstrādāt obligātus mācību standartus un ilgtermiņā izstrādē iesaistīt Eurojust.
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Ieteikums Nr. 8 – starptautiska sadarbība

ES būtu jāturpina darbs, lai nodrošinātu to, ka visi ievēro un pilnībā īsteno attiecīgās starptautiskās 

konvencijas un ANO Drošības padomes rezolūcijas. Visu līmeņu politiskos dialogos ar valstīm, kas 

nav ratificējušas vai pilnībā īstenojušas minētos instrumentus, konsekventi ir jāpievēršas šim 

jautājumam. Padome attiecīgos, terorisma finansēšanai veltītos politiskos dialogos, jo īpaši dialogos 

ar prioritārām valstīm, ko apzinājusi kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) Terorisma 

apkarošanas darba grupa (COTER), nāks klajā ar svarīgiem vēstījumiem par terorisma finansēšanu.

Turklāt būtiski svarīgam ES terorisma apkarošanas politikas elementam arī turpmāk būtu jābūt –

atbalstīt trešo valstu centienus izstrādāt tiesību aktus un to īstenošanas spējas, lai novērstu un 

apkarotu terorismu un terorisma finansēšanu. Tehniskā palīdzība vairot svarīgāko valstu terorisma 

apkarošanas spējas, jo īpaši – prioritārās valstīs – ir jāstiprina. Dalībvalstis un Komisija ir aicināta 

atvēlēt lielākus resursus, lai sadarbībā ar citiem līdzekļu devējiem stiprinātu spējas vērsties pret 

terorisma finansēšanu.

Dalībvalstis ir aicinātas meklēt iespējas atvēlēt Kopienas līdzekļus projektiem kopā ar būtiskām 

trešām valstīm spēju veidošanai bezpeļņas organizāciju sektorā, kas varētu palīdzēt aizsargāt 

labdarības organizācijas, kas darbojas starptautiskā mērogā, pret to, ka tās izmanto teroristu 

finansētāji.

ES būtu cieši jāsadarbojas ar Finanšu darījumu darba grupu visos jautājumos, kas ir saistīti ar 

40 FATF ieteikumiem, konkrēti ar 9 īpašajiem ieteikumiem terorisma finansēšanas jomā, ņemot 

vērā arī jaunus pavērsienus. Komisija un dalībvalstis ir aicinātas nodrošināt Finanšu darījumu darba 

grupā saskaņotu ES viedokli visos terorisma finansēšanas jautājumos. Tā kā ne visas dalībvalstis ir 

FATF dalībvalstis, koordinācija ir ļoti svarīga. Varētu apsvērt iespēju izveidot koordinācijas 

mehānismu, kas aptvertu visus 40 FATF ieteikumu un 9 īpašo ieteikumu aspektus (juridisko, 

tiesībaizsardzības, finanšu aspektu), ņemot vērā esošos mehānismus (piemēram, Naudas 

mazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas komiteju (Committee on Prevention of Money 

Laundering and Terrorist Financing)).

ES būtu jāturpina konstruktīvi dialogi ar svarīgākajiem partneriem, jo īpaši ar Savienotajām Valstīm 

un Persijas jūras līča sadarbības padomi (Gulf Cooperation Council). Padome ir aicināta ierosināt 

priekšlikumus par to, kādā formā jānotiek ES un ASV dialogam par terorisma finansēšanas 

apkarošanu un finanšu sankcijām, un ieteikt tematus, par ko būtu jādiskutē.
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Ieteikums Nr. 9

Saistībā ar naudas mazgāšanas un terorisma finansēšanas apkarošanu Padomei būtu laikus jāuzlabo 

sagatavošanās darbi un jāracionalizē savas darba struktūras.

Ieteikums Nr. 10

ES terorisma apkarošanas koordinatoram sadarbībā ar Komisiju būtu jānodrošina turpmāka 

atjauninātās stratēģijas īstenošana visos pīlāros, reizi sešos mēnešos sniedzot pārskatu Pastāvīgo 

pārstāvju komitejai. Viņam līdz 2008. gada decembra beigām būtu jāiesniedz pirmais pārskats 

Pastāvīgo pārstāvju komitejai.

Minēto pārskatu un ieteikumu saturā atspoguļosies diskusijas attiecīgās darba struktūrās.

_______________


