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Uzņēmuma patiesā labuma guvēju
reģistru ieviešanas prakse ES
Pateicoties trauksmes cēlēju ziņojumiem, žurnālisti regulāri atklāj tādu 
uzņēmumu ļaunprātīgu darbību, kā, piemēram, patiesā labuma guvēju
palikšanu anonīmiem. Šādu uzņēmumu dēļ tiesībsargājošās iestādes un citas
kompetentās iestādes visā pasaulē saskaras ar ievērojamām grūtībām
pārrobežu korupcijas, nelikumīgi iegūtas naudas legalizācijas, vides
noziegumu un pat cilvēktirdzniecības izmeklēšanā un apkarošanā.

Eiropas Savienība bija viena no pirmajām, kas veica ievērojamus pasākumus,
lai uzlabotu pārredzamību (atklātību) pār uzņēmumu patiesajiem īpašniekiem.
Jau 2015. gadā, saskaņā ar ES ceturto direktīvu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu
novēršanu, valstīm bija jāievieš patieso labuma guvēju reģistri. Transparency
International (TI) 2019. gadā publicētajā izvērtējumā analizēts valstu progress
patieso labumu guvēju atklāšanā un izvērtētajās 83 valstīs tika novēroti būtiski
trūkumi.

2021. maijā publicētajā TI ziņojumā ir aplūkota patieso labuma guvēju reģistra
ieviešanas prakse. Ziņojumā konstatēts, ka vairums ES valstu (24 no 27) ir
reģistru ieviesušas, un tikai trīs valstīs (Ungārija, Itālija un Lietuva) tas vēl
aizvien nav izdarīts. Tāpat secināts, ka sešas valstis (Kipra, Čehija, Somija,
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Grieķija, Rumānija un Spānija) nebija ievērojušas reģistra ieviešanas termiņu –
2020. gada janvāris.

Ar ziņojumu un TI rekomendācijām aicinām iepazīties šeit ->

Politiskās integritātes atvērtie dati
Eiropā
Cīņā pret korupciju būtiska ir ne tikai zņēmumu patieso labuma guvēju
atklāšana, bet arī atklātība par politisko organizāciju (partiju) finansēšanu, kā
arī deputātu deklarētajām privātajām interesēm.

Transparency International (TI) 2020. gada novembrī publicētajā pētījumā ir
aplūkota astoņu valstu politika un prakse, regulējot attiecības starp naudu un
politiku. Pētījumā analizēti dati no Francijas, Grieķijas, Itālijas, Latvijas,
Lietuvas, Nīderlandes, Slovēnijas un Spānijas, kā arī Eiropas Komisijas un
Eiropas Parlamenta publicētajām datu kopām, izmantojot rīku
"IntegrityWhatch". Pētījuma ietvaros apzināti politiskās integritātes sistēmu
trūkumi un sniegti ieteikumi to uzlabošanai.

Pētījumā ir identificēti vairāki kopīgi izaicinājumi, sniegti ieteikumi šo
izaicinājumu pārvarēšanai. Piemēram, norādīts uz nepietiekamu atbildīgo
iestāžu spēju pārbaudīt deputātu aktīvu un ienākumu deklarācijas, kā arī
nepietiekamu informācijas kvalitāti šajās deklarācijās.

Ar ziņojumu aicinām iepazīties šeit->

Ar Delnas izstrādātā tiešraides rīka www.deputatiuzdelnas.lv izmantošanas
iespējām, lai identificētu Latvijas politisko organizāciju (tajā skaitā politisko
partiju un politisko partiju arodbiedrību) finansēšanas tendences un Saeimas
deputātu ārējās intereses, aicinām iepazīties šeit->
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Nekustamie īpašumi un naudas
atmazgāšana
Domājot par to, kādi dati var palīdzēt cīņā ar korupciju, TI un Delnai ir garš
saraksts. Pastāv dažādi veidi, kā noziedznieki cenšas legalizēt nelegāli iegūtos
naudas līdzekļus – viens no nelegālās naudas atmazgāšanas veidiem ir
saistīts ar investīcijām, pērkot luksusa nekustamos īpašumus. Lēmums, kurā
valstī investēt, atkarīgs no stabilitātes nekustamo īpašumu tirgū, kā arī no
riskiem, ka noziegums var tikt atklāts un var tikt piemērots sods.

TI 2020. gada decembrī publicētajā pētījumā analizēta informācijas pieejamība
par nekustamajiem īpašumiem ASV, Austrijā, Kanādā un Lielbritānijā. Pētījums
atklāj, ka datu atklātība par nekustamajiem īpašumiem ir ierobežota, it īpaši
par to faktiskajiem īpašniekiem. Tajā arī konstatēts, ka aprakstītajās valstīs
trūkst informācijas par naudas izcelsmi, par kuru nekustamie īpašumi iegādāti,
kas savukārt rada riskus, ka nekustamie īpašumi var tikt izmantoti naudas
atmazgāšanai.

Ar pētījumu aicinām iepazīties šeit ->
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Integritātes paktu loma ES
stratēģiskajos ieguldījumos

Covid-19 pandēmija daļu līdzšinējo izaicinājumu ir pastiprinājusi. Daudzām
valdībām reaģēt uz kopienas (sabiedrības) vajadzībām krīzes apstākļos ir bijis
izaicinoši. ES dalībvalstis ir vienojušās par bezprecendenta ES finansējuma
nodrošināšanu dalībvalstīm 1,8 triljonu eiro apmērā laika posmā no 2021. līdz
2027. gadam. Liels līdzekļu pieplūdums, kā arī nepieciešamība tos tērēt
salīdzinoši ātri, var ievērojami palielināt korupcijas un krāpšanas riskus.

Šādos apstākļos lēmumu pieņēmējiem Eiropas Savienībā būtu jāsadarbojas ar
pilsonisko sabiedrību, lai radītu lielāku atklātību par aktuālajiem projektiem –
tas ir paveicams, izmantojot Integritātes paktus.

Sadarbojoties ar Eiropas komisiju, TI izmantoja Integritātes paktus 18
līgumprojektos 11 dalībvalstīs laika periodā no 2015. līdz 2021. gadam.
Līdzšinējā pieredze liecina, ka tas ir veiksmīgs rīks līgumu uzraudzīšanai.

Balstoties uz Integritātes paktu pielietošanas pieredzi, ziņojumā ir aplūkots, kā
ES iestādēm savās programmās izmantot Integritātes paktus, lai nodrošinātu
stratēģiskos ieguldījumus saskaņā ar daudzgada finanšu plānu 2021.–2027.
gadam.

Ar TI pētījumu angļu valodā aicinām iepazīties šeit ->
Ar tulkojumu latviešu valodā aicinām iepazīties Delnas mājaslapā šeit ->
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Šī ziņu lapa ir sagatavota ar
Sabiedrības integrācijas fonda
finansiālu atbalstu no Latvijas valsts
budžeta līdzekļiem. Par materiāla
saturu atbild “Sabiedrība par atklātību
– Delna”.

Ar sveicieniem
Delnas komanda

Šo vēstuli nosūtīja Sabiedrība par atklātību – Delna uz .
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Lai atteiktos no turpmākām vēstulēm, spiediet šeit | Atjaunot profilu
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