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Изменение 3
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се осигури по-голяма 
прозрачност на плащанията, 
извършвани към правителства, 
емитентите, чиито ценни книжа са 
допуснати за търгуване на регулиран 
пазар, и които развиват дейност в 
добивната промишленост или в 
дърводобива от девствени гори, следва 
ежегодно да оповестяват в отделен
отчет плащанията към правителствата 
на държавите, в които извършват 
дейността си. Отчетът следва да 
включва информация за видовете 
плащания, сходни с тези, които се 
оповестяват в съответствие с
Инициативата за прозрачност на 
добивната промишленост (EITI), което 
да даде възможност на гражданското 
общество да държи сметка на 
правителствата на държавите, 
притежаващи природни богатства, за 
приходите им от тяхната експлоатация. 
Инициативата също така допълва Плана 
за действие на ЕС за прилагане на 
законодателството в областта на горите, 
управлението и търговията (FLEGT) и 
Регламента относно дървения материал, 
който изисква търговците на изделия от 
дървен материал да извършват 
надлежна проверка за предотвратяване 
на внос на незаконно добит дървен 
материал на пазара в ЕС. Подробните 
изисквания са посочени в глава 9 от 
Директива 2011/../ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета.

(7) За да се осигури по-голяма 
прозрачност на финансовата дейност 
в трети държави, и по-специално на 
плащанията, извършвани към 
правителства, емитентите, чиито ценни 
книжа са допуснати за търгуване на 
регулиран пазар, следва, като част от 
ежегодните финансови отчети, да 
оповестяват по държави плащанията 
към правителствата на държавите, в 
които извършват дейността си. 
Оповестяването на тези данни има за 
цел да даде възможност на 
инвеститорите да вземат по-добре 
информирани решения, като по този 
начин се подобрява корпоративното 
управление и отчетност и се 
допринася за ограничаване на 
укриването на данъци. Отчетът следва 
да включва оповестявания на равнище 
държава. За емитентите, 
осъществяващи дейност в добивната 
промишленост, рибарството или 
дърводобива от девствени гори, в 
отчета следва също така да се 
посочва конкретния проект или 
проекти, за който са били 
предназначени плащанията, въз 
основава на изискванията за 
оповестяване в Инициативата за 
прозрачност на добивната 
промишленост (EITI), което да даде 
възможност на гражданското общество 
да държи сметка на правителствата на 
държавите, притежаващи природни 
богатства, за приходите им от тяхната 
експлоатация. Инициативата също така 



PE489.526v01-00 4/8 AM\902208BG.doc

BG

допълва Плана за действие на ЕС за 
прилагане на законодателството в 
областта на горите, управлението и 
търговията (FLEGT) и Регламента 
относно дървения материал, който 
изисква търговците на изделия от 
дървен материал да извършват 
надлежна проверка за предотвратяване 
на внос на незаконно добит дървен 
материал на пазара в Съюза. 
Подробните изисквания са посочени в 
глава 9 от Директива 2011/.../ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 4
Birgit Schnieber-Jastram

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се осигури по-голяма 
прозрачност на плащанията, 
извършвани към правителства, 
емитентите, чиито ценни книжа са 
допуснати за търгуване на регулиран 
пазар, и които развиват дейност в 
добивната промишленост или в 
дърводобива от девствени гори, следва 
ежегодно да оповестяват в отделен 
отчет плащанията към правителствата 
на държавите, в които извършват 
дейността си. Отчетът следва да 
включва информация за видовете 
плащания, сходни с тези, които се 
оповестяват в съответствие с
Инициативата за прозрачност на 
добивната промишленост (EITI), което 
да даде възможност на гражданското 
общество да държи сметка на 
правителствата на държавите, 
притежаващи природни богатства, 
за приходите им от тяхната 

(7) За да се осигури по-голяма 
прозрачност на плащанията, 
извършвани към правителства, 
емитентите, чиито ценни книжа са 
допуснати за търгуване на регулиран 
пазар, и които развиват дейност в 
добивната промишленост или в 
дърводобива от девствени гори, следва 
ежегодно да оповестяват в отделен 
отчет плащанията към правителствата 
на държавите, в които извършват 
дейността си. В отчета следва също 
така да се посочва конкретния 
проект или проекти, за който са били 
предназначени плащанията и следва 
да се основава на изискванията за 
оповестяване, наложени от
Инициативата за прозрачност на 
добивната промишленост (EITI). 
Инициативата също така допълва Плана 
за действие на ЕС за прилагане на 
законодателството в областта на горите, 
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експлоатация. Инициативата също 
така допълва Плана за действие на ЕС за 
прилагане на законодателството в 
областта на горите, управлението и 
търговията (FLEGT) и Регламента 
относно дървения материал, който 
изисква търговците на изделия от 
дървен материал да извършват 
надлежна проверка за предотвратяване 
на внос на незаконно добит дървен 
материал на пазара в ЕС. Подробните 
изисквания са посочени в глава 9 от 
Директива 2011/.../ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета.

управлението и търговията (FLEGT) и 
Регламента относно дървения материал, 
който изисква търговците на изделия от 
дървен материал да извършват 
надлежна проверка за предотвратяване 
на внос на незаконно добит дървен 
материал на пазара в Съюза. 
Подробните изисквания са посочени в 
глава 9 от Директива 2011/.../ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 5
Åsa Westlund

Предложение за директива
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) На няколко места по света, 
например в Демократична република 
Конго, въоръжените конфликти са 
тясно свързани с приходите от 
незаконната експлоатация на 
минерали. Прекъсването на тази 
връзка ще спомогне за намаляване на 
възникването и интензивността на 
конфликтите. Едно от решенията 
може да бъде да се задължат 
емитентите от Европейския съюз, 
които добиват минерали от области, 
в които съществува конфликт или 
риск от възникване на конфликт, да 
извършват надлежна проверка, за да 
се гарантира, че техните вериги на 
доставка не са свързани със страните 
по конфликта. Докато една 
инициатива в тази насока ще трябва 
напълно да зачита интересите на 
местните заинтересовани страни, 
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EITI, както и препоръките на 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие относно 
надлежната проверка и отговорното 
управление на веригата за доставки, 
биха могли да служат като полезни 
отправни точки. Важно е 
осъществимостта и очакваното 
въздействие от въвеждането на 
такова задължение да бъдат 
допълнително разследвани в 
контекста на Съюза, за да се получи 
по-добра представа за това 
евентуално решение.

Or. en

Изменение 6
Birgit Schnieber-Jastram

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2004/109/ЕО
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки изискват от 
емитентите, които развиват дейност в 
областта на добивната промишленост 
или дърводобива от девствени гори, 
според определението в […], в 
съответствие с глава 9 от 
Директива 2011 г./../ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета (*) ежегодно да 
изготвят отчет за плащанията си към 
правителства. Отчетът се публикува не 
по-късно от шест месеца след края на 
всяка финансова година и остава на 
разположение на обществеността в 
продължение на най-малко пет години. 
Плащанията към правителства се 
отчитат на консолидирано равнище.

Държавите членки изискват от 
емитентите, които развиват дейност в 
областта на добивната промишленост 
или дърводобива от девствени гори, 
според определението в […], в 
съответствие с глава 9 от 
Директива 2011 г./../ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета (*) ежегодно да 
изготвят отчет за плащанията си към 
правителства, който включва 
допълнителна информация за 
тяхната финансова дейност в трети 
държави. Отчетът се публикува не по-
късно от шест месеца след края на всяка 
финансова година и остава на 
разположение на обществеността в 
продължение на най-малко пет години. 
Плащанията към правителства се 
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отчитат на консолидирано равнище.

Or. en

Изменение 7
Thijs Berman, Michael Cashman

Предложение за директива
Член 1 – точка 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Добавя се следният член 6а:
„Член 6а

Принципи за отчитане на 
плащанията към правителства

За целите на прозрачността и 
защитата на инвеститорите 
държавите членки изискват при 
отчитането на плащанията към 
правителства да се прилагат 
следните принципи:
а) интегрирано отчитане: отчетът 
относно плащанията към 
правителства представлява част от 
годишния финансов отчет и се 
изготвя в лесно достъпен и 
позволяващ сравнения формат; в 
частност той дава възможност 
отделните плащания да бъдат 
свързани със съответните проекти;
б) същественост: отчитат се всички 
плащания, за които се счита, че 
оказват значително въздействие на 
местно, регионално или национално 
равнище върху икономиката или 
обществото на дадена държава; това 
въздействие се отразява при всички 
прагове; въвеждат се правила, за да се 
гарантира, че никой праг не може да 
бъде заобиколен;
в) отчитане по проекти: 
отчитането се извършва на база 
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отделни проекти, като за целите на 
определението за проект се взема под 
внимание местното и регионалното 
въздействие; определението за 
проект включва критерии като 
наличие на лиценз, договор за наем, 
концесия или друго сходно правно 
споразумение;
г) универсалност: всички емитенти 
подлежат на изискванията за 
отчетност; не се допускат никакви 
изключения, които биха могли да 
окажат нарушаващо въздействие и да 
позволят на емитентите да се 
възползват от по-малко стриктни 
изисквания за прозрачност;
д) изчерпателност: отчитат се 
всички свързани плащания и приходи 
към правителства, в това число 
плащания в натура, оперативни 
разходи и плащания към големи 
доставчици на услуги, включително 
предоставяне на услуги от страна на 
държавата;
е) съпоставимост: отчитането на 
всички плащания към правителства 
се извършва така, че да позволява 
данните по отношение на различните 
държави лесно да се сравняват.“.

Or. en


