ES „Dvynių“ projektas
„Parama Ukrainos valstybinei mokesčių tarnybai stiprinant integruoto sienų
valdymo elementus muitinės veiklos srityje”
Projekto trukmė: 21 mėnuo | Biudžetas: 1 800 000 Eur
- Projekto vykdymo pradžia – 2015 m. gruodžio 28 d.
- Projekto įgyvendinimo pradžia – 2016 m. sausio 10 d.
- Projekto tikslas ir komponentai
Projekto esmė – remiantis pagrindiniais integruoto sienų valdymo principais padėti Ukrainos
valstybinei mokesčių tarnybai siekti efektyvesnio muitinės valdymo ir tobulinti joje veikiančią
antikorupcinę sistemą
Projekto tikslas – palengvinti muitinės kompetencijai tenkančių integruoto sienų valdymo
elementų veiksmingą įgyvendinimą, prisidėsiantį prie didesnio saugumo užtikrinimo pasienyje,
nusikaltimų kertant sieną mažinimo ir pusiausvyros tarp saugumo ir prekybos palengvinimo
siekimo.

- Vokietijos federalinė finansų ministerija – pagrindinis partneris, valdantis visą projekto
įgyvendinimo procesą, bendrai atsakingas (Europos Komisijai ir atitinkamai ES delegacijai Kijeve)
už projekto vykdymo priežiūrą (įskaitant finansinį administravimą).
Pagrindinis partneris yra atsakingas už projekto 1-ojo komponento – Teisės aktų, susijusių su
integruotu sienų valdymu (IBM), tobulinimo – veiklų įgyvendinimą.
Pagrindinis projekto partneris delegavo projekto valdymo ir finansinio administravimo
funkciją Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
- Lenkijos finansų ministerija – jaunesnysis projekto partneris, atsakingas už projekto
2-ojo komponento – Bendradarbiavimo IBM srityje – veiklų įgyvendinimą (prisideda rengiant IBM
įgyvendinimo kryptis, ypač sritis, susijusias su informacijos keitimusi ir bendradarbiavimu tarp
atitinkamų agentūrų, siekiant efektyvesnės sienų kontrolės ir didesnio prekybos palengvinimo).
- Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos – jaunesnysis projekto partneris,
atsakingas už projekto 3-iojo komponento – Antikorupcinės sistemos tobulinimo – veiklų
įgyvendinimą (prisideda prie Ukrainos valstybinės mokesčių tarnybos antikorupcinės sistemos
tobulinimo):
veikla C1 – Tarptautinių ataskaitų ir informacijos analizė dėl rizikos korupcijos srityje;
veikla C2 – Konsultacijos su ekspertais ir verslo atstovais;
veikla C3 – Esamos antikorupcinės sistemos analizė ir rekomendacijos sistemos tobulinimui;
veikla C4 – Pagrindinių Ukrainos valstybinės mokesčių tarnybos antikorupcinės veiklos dokumentų analizė,
rekomendacijos veiklos tobulinimui, mokomasis vizitas;
veikla C5 – Ukrainos valstybinės mokesčių tarnybos etikos kodekso ir kitų antikorupcines priemones numatančių
teisės aktų analizė;
veikla C6 – Nacionalinės antikorupcijos strategijos palyginimas su Pasaulio muitinių organizacijos
rekomendacijomis;
veikla C7 – Pasiūlymai korupcijos mažinimui, Vadovo (Manual) rengimas.

