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Pakeitimas 3
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant užtikrinti didesnį mokėjimų 
valdžios institucijoms skaidrumą, 
emitentai, kurių vertybiniais popieriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje ir 
kurie plėtoja veiklą gavybos ar neliesto 
miško medienos ruošos sektoriuose, turėtų 
kasmet atskiroje ataskaitoje nurodyti šalių, 
kuriose jie veikia, valdžios institucijoms 
atliktus mokėjimus. Šioje ataskaitoje būtų
nurodomi mokėjimai pagal tipus, 
atitinkančius tuos, kurie atskleidžiami 
pagal Gavybos pramonės skaidrumo 
iniciatyvą (EITI), ir pilietinei visuomenei 
būtų teikiama informacija, kuria 
remdamasi ji galėtų daug išteklių turinčių 
šalių valdžios institucijas įpareigoti 
atsiskaityti už savo pajamas iš gamtos 
išteklių naudojimo. Ši iniciatyva taip pat 
papildo ES veiksmų planą dėl miškų teisės 
aktų vykdymo, valdymo ir prekybos 
(FLEGT) ir Medienos reglamentą, kuriuose 
medienos produktų prekybiautojai
įpareigojami taikyti deramo tikrinimo 
sistemą, kad mediena nepasiektų ES rinkos 
neteisėtai. Išsamūs reikalavimai apibrėžti 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2011/../ES 9 skyriuje.

(7) siekiant užtikrinti didesnį trečiosiose 
šalyse vykdomos finansinės veiklos, ypač
mokėjimų valdžios institucijoms 
skaidrumą, emitentai, kurių vertybiniais 
popieriais leista prekiauti reguliuojamoje 
rinkoje, turėtų metinėje finansinės 
atskaitomybės ataskaitoje nurodyti šalių, 
kuriose jie veikia, valdžios institucijoms 
atliktus mokėjimus, pateikdami 
informaciją apie kiekvieną šalį atskirai. 
Atskleidžiant šiuos duomenis siekiama 
suteikti investuotojams galimybę priimti 
sprendimus turint daugiau informacijos, 
gerinti įmonių valdymą ir atskaitomybę ir 
prisidėti prie kovos su mokesčių slėpimu. 
Ataskaitoje pateikiama informacija turėtų 
būti atskleidžiama pagal kiekvieną šalį 
atskirai. Emitentų, veikiančių gavybos, 
žuvininkystės ar neliesto miško medienos 
ruošos pramonės sektoriuose, parengtose 
ataskaitose taip pat turėtų būti nurodytas 
konkretus projektai arba projektai, 
kuriems tie mokėjimai priskirti, remiantis
Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvos 
(EITI) informacijos atskleidimo 
reikalavimais tam, kad pilietinei 
visuomenei būtų teikiama informacija, 
kuria remdamasi ji galėtų daug išteklių 
turinčių šalių valdžios institucijas 
įpareigoti atsiskaityti už savo pajamas iš 
gamtos išteklių naudojimo Ši iniciatyva 
taip pat papildo ES veiksmų planą dėl 
miškų teisės aktų vykdymo, valdymo ir 
prekybos (FLEGT) ir Medienos 
reglamentą, kuriuose prekiautojai 
medienos produktais įpareigojami taikyti 
deramo tikrinimo sistemą, kad mediena 
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nepasiektų Sąjungos rinkos neteisėtai. 
Išsamūs reikalavimai apibrėžti Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2011/../ES 9 skyriuje.

Or. en

Pakeitimas 4
Birgit Schnieber-Jastram

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant užtikrinti didesnį mokėjimų 
valdžios institucijoms skaidrumą, 
emitentai, kurių vertybiniais popieriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje ir 
kurie plėtoja veiklą gavybos ar neliesto 
miško medienos ruošos sektoriuose, turėtų 
kasmet atskiroje ataskaitoje nurodyti šalių, 
kuriose jie veikia, valdžios institucijoms 
atliktus mokėjimus. Šioje ataskaitoje būtų 
nurodomi mokėjimai pagal tipus, 
atitinkančius tuos, kurie atskleidžiami 
pagal Gavybos pramonės skaidrumo 
iniciatyvą (EITI), ir pilietinei visuomenei 
būtų teikiama informacija, kuria 
remdamasi ji galėtų daug išteklių turinčių 
šalių valdžios institucijas įpareigoti 
atsiskaityti už savo pajamas iš gamtos 
išteklių naudojimo. Ši iniciatyva taip pat 
papildo ES veiksmų planą dėl miškų teisės 
aktų vykdymo, valdymo ir prekybos 
(FLEGT) ir Medienos reglamentą, kuriuose 
medienos produktų prekybiautojai
įpareigojami taikyti deramo tikrinimo 
sistemą, kad mediena nepasiektų ES rinkos 
neteisėtai. Išsamūs reikalavimai apibrėžti 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2011/../ES 9 skyriuje.

(7) siekiant užtikrinti didesnį mokėjimų 
valdžios institucijoms skaidrumą, 
emitentai, kurių vertybiniais popieriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje ir 
kurie plėtoja veiklą gavybos ar neliesto 
miško medienos ruošos sektoriuose, turėtų 
kasmet atskiroje ataskaitoje nurodyti šalių, 
kuriose jie veikia, valdžios institucijoms 
atliktus mokėjimus. Šioje ataskaitoje taip 
pat turėtų būti nurodytas konkretus 
projektai arba projektai, kuriems tie 
mokėjimai priskirti, ir turėtų būti 
remiamasi Gavybos pramonės skaidrumo 
iniciatyvos (EITI) informacijos 
atskleidimo reikalavimais. Ši iniciatyva 
taip pat papildo ES veiksmų planą dėl 
miškų teisės aktų vykdymo, valdymo ir 
prekybos (FLEGT) ir Medienos 
reglamentą, kuriuose prekiautojai 
medienos produktais įpareigojami taikyti 
deramo tikrinimo sistemą, kad mediena 
nepasiektų Sąjungos rinkos neteisėtai. 
Išsamūs reikalavimai apibrėžti Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2011/../ES 9 skyriuje.

Or. en
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Pakeitimas 5
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Kai kuriose pasaulio šalyse, pvz., 
Demokratinėje Kongo Respublikoje, 
ginkluoti konfliktai glaudžiai susiję su 
pajamomis iš neteisėtos naudingųjų 
iškasenų gavybos. Panaikinus šią sąsają 
būtų galima sumažinti konfliktų dažnumą 
ir jų intensyvumą. Galimas sprendimas 
būtų įpareigoti Europos Sąjungos 
emitentus, kurie gauna naudingąsias 
iškasenas iš regionų, kuriuose vyksta 
konfliktai arba esama jų grėsmės, laikytis 
deramo apdairumo siekiant užtikrinti, kad 
jų tiekimo grandinės nebūtų susijusios su 
konflikte dalyvaujančiomis šalimis. Tokia 
iniciatyva turėtų būti parengta 
visapusiškai atsižvelgiant į suinteresuotų 
vietos veikėjų interesus, o EITI ir 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos rekomendacijomis dėl 
apdairumo ir atsakingo tiekimo grandinės 
valdymo galima būti vadovautis kaip 
naudingais atskaitos taškais. Siekiant 
geriau išnagrinėti šį galimą sprendimą, 
svarbu Sąjungos lygmeniu išsamiau ištirti 
tokio įpareigojimo nustatymo galimybes ir 
laukiamą poveikį.

Or. en

Pakeitimas 6
Birgit Schnieber-Jastram

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva Nr. 2004/109/EB
6 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad emitentai, 
veikiantys gavybos ar neliesto miško 
medienos ruošos pramonės sektoriuose, 
kaip apibrėžta […], pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2011/.../ES(*) 9 skyrių kasmet parengtų 
valdžios institucijoms atliktų mokėjimų 
ataskaitą. Ataskaita viešai paskelbiama ne 
vėliau kaip per šešis mėnesius pasibaigus 
kiekvieniems finansiniams metams ir 
viešai prieinama mažiausiai penkerius 
metus. Mokėjimai valdžios institucijoms 
ataskaitoje nurodomi konsoliduotu 
lygmeniu.

Valstybės narės reikalauja, kad emitentai, 
veikiantys gavybos ar neliesto miško 
medienos ruošos pramonės sektoriuose, 
kaip apibrėžta […], pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2011/.../ES(*) 9 skyrių kasmet parengtų 
valdžios institucijoms atliktų mokėjimų 
ataskaitą, kurioje būtų taip pat pateikiama 
papildoma informacija apie jų finansinę 
veiklą trečiosiose šalyse. Ataskaita viešai 
paskelbiama ne vėliau kaip per šešis 
mėnesius pasibaigus kiekvieniems 
finansiniams metams ir viešai prieinama 
mažiausiai penkerius metus. Mokėjimai 
valdžios institucijoms ataskaitoje nurodomi 
konsoliduotu lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 7
Thijs Berman, Michael Cashman

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Įterpiamas 6a straipsnis:
„6a straipsnis

Ataskaitų apie mokėjimus valdžios 
institucijoms teikimo principai

Skaidrumo ir investuotojų apsaugos 
tikslais valstybės narės reikalauja, kad 
teikiant ataskaitas apie mokėjimus 
valdžios institucijoms būtų vadovaujamasi 
šiais principais:
a) integruotos atskaitomybės principu: 
ataskaita apie mokėjimus valdžios 
institucijoms sudaro dalį metinės 
finansinės ataskaitos ir teikiama lengvai 
prieinamu formatu, kurį naudojant 
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ataskaitas būtų galima palyginti; visų 
pirma, šioje ataskaitoje nurodoma 
mokėjimų sąsaja su projektais;
b) reikšmingumo principu: atsiskaitoma 
už bet kurį mokėjimą, kuris gali daryti 
didelį poveikį šalies ekonomikai ar 
visuomenei vietos, regioniniu ar 
nacionaliniu lygmenimis; šį poveikį 
atspindi bet kokios ribinės vertės; siekiant 
užtikrinti, kad nebūtų apeita nė viena 
ribinė vertė, nustatomos taisyklės;
c) atskaitomybės už kiekvieną projektą 
principu: ataskaitos teikiamos už 
kiekvieną projektą atskirai atsižvelgiant į 
vietos ir regioninį poveikį projekto 
apibrėžčiai; į projekto apibrėžtį įtraukiami 
tokie kriterijai, kaip licencija, nuoma, 
koncesija ar kiti panašūs teisiniai 
susitarimai;
d) universalumo principu: atskaitomybės 
reikalavimai taikomi visiems emitentams; 
netaikomos jokios išimtys, dėl kurių gali 
būti daromas iškraipomasis poveikis ir 
sudaromos galimybės emitentams 
piktnaudžiauti negriežtais skaidrumo 
reikalavimais;
e) išsamumo principu: ataskaitoje 
nurodomi visi svarbūs valdžios 
institucijoms atlikti mokėjimai ir įplaukos, 
įskaitant mokėjimus natūra, veiklos 
išlaidas ir mokėjimus stambiems paslaugų
teikėjams, taip pat paslaugų teikimą 
valstybės lygmeniu;
f) palyginamumo principu: ataskaitos 
apie visus mokėjimus valdžios 
institucijoms turi būti tokios, kad būtų 
galima lengvai palyginti skirtingų šalių 
duomenis.“

Or. en


