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Amendement 3
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om te voorzien in meer transparantie 
als het gaat om betalingen aan regeringen, 
moeten uitgevende instellingen waarvan de 
effecten tot de handel op gereglementeerde 
markten zijn toegelaten en die actief zijn in
de winningsindustrie of de houtkap in 
primaire wouden, jaarlijks in een 
afzonderlijk verslag de betalingen 
bekendmaken die zijn gedaan aan de 
regeringen van de landen waarin zij actief 
zijn. Het verslag moet soorten betalingen
bevatten die vergelijkbaar zijn met die 
welke op grond van het initiatief inzake 
transparantie van winningsindustrieën
(EITI) moeten worden verstrekt en moet
het maatschappelijk middenveld informatie 
verstrekken om regeringen van landen die 
rijk zijn aan natuurlijke hulpbronnen 
verantwoordelijk te houden voor hun 
inkomsten uit de exploitatie van natuurlijke 
hulpbronnen. Het initiatief vult ook het 
FLEGT-actieplan van de EU 
(wetshandhaving, governance en handel in 
de bosbouw) en de houtverordening aan 
die vereisen dat handelaren in 
houtproducten gepaste zorgvuldigheid aan 
de dag leggen om te voorkomen dat 
illegaal hout de EU-markt binnenkomt. De 
nadere vereisten zijn gedefinieerd in 
hoofdstuk 9 van Richtlijn 2011/../EU van 
het Europees Parlement en de Raad.

(7) Om te voorzien in meer transparantie 
als het gaat om financiële activiteiten in 
derde landen, met name in geval van
betalingen aan regeringen, moeten 
uitgevende instellingen waarvan de 
effecten tot de handel op gereglementeerde 
markten zijn toegelaten als onderdeel van 
hun jaarlijkse financiële overzichten de 
betalingen op landenspecifieke basis
bekendmaken die zijn gedaan aan de 
regeringen van de landen waarin zij actief 
zijn. De openbaarmaking van deze
gegevens is bedoeld om investeerders in 
staat te stellen met meer kennis van zaken 
beslissingen te nemen, het
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen te bevorderen, de 
verantwoordingsplicht te vergroten en 
belastingontduiking tegen te gaan. Het 
verslag dient bekendmakingen op 
landenbasis te omvatten. Voor uitgevende 
instellingen die actief zijn in de 
winningsindustrie of in de houtkap van 
primaire wouden moet het verslag tevens 
het specifieke project of projecten 
vermelden in het kader waarvan de
betalingen hebben plaatsgevonden,
vergelijkbaar met de 
openbaarmakingsvereisten van het 
initiatief inzake transparantie van 
winningsindustrieën (EITI) om het 
maatschappelijk middenveld informatie te
verstrekken waarmee regeringen van 
landen die rijk zijn aan natuurlijke 
hulpbronnen verantwoordelijk kunnen 
worden gehouden voor hun inkomsten uit 
de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen.
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Dit initiatief is ook complementair aan het
EU FLEGT-actieplan (wetshandhaving, 
governance en handel in de bosbouw) en 
de houtverordening waarbij handelaren in 
houtproducten worden verplicht de nodige
zorgvuldigheid te betrachten om te
verhinderen dat illegaal hout de markt van 
de Unie kan binnenkomen. De nadere 
vereisten zijn gedefinieerd in hoofdstuk 9 
van Richtlijn 2011/../EU van het Europees 
Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 4
Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om te voorzien in meer transparantie 
als het gaat om betalingen aan regeringen, 
moeten uitgevende instellingen waarvan de 
effecten tot de handel op gereglementeerde 
markten zijn toegelaten en die actief zijn in 
de winningsindustrie of de houtkap in 
primaire wouden, jaarlijks in een 
afzonderlijk verslag de betalingen 
bekendmaken die zijn gedaan aan de 
regeringen van de landen waarin zij actief 
zijn. Het verslag moet soorten betalingen
bevatten die vergelijkbaar zijn met die 
welke op grond van het initiatief inzake 
transparantie van winningsindustrieën
(EITI) moeten worden verstrekt en moet 
het maatschappelijk middenveld 
informatie verstrekken om regeringen van 
landen die rijk zijn aan natuurlijke 
hulpbronnen verantwoordelijk te houden 
voor hun inkomsten uit de exploitatie van 
natuurlijke hulpbronnen. Het initiatief 
vult ook het FLEGT-actieplan van de EU 
(wetshandhaving, governance en handel in 
de bosbouw) en de houtverordening aan 

(7) Om te voorzien in meer transparantie 
als het gaat om betalingen aan regeringen, 
moeten uitgevende instellingen waarvan de 
effecten tot de handel op gereglementeerde 
markten zijn toegelaten en die actief zijn in 
de winningsindustrie of de houtkap in 
primaire wouden, jaarlijks in een 
afzonderlijk verslag de betalingen 
bekendmaken die zijn gedaan aan de 
regeringen van de landen waarin zij actief 
zijn. Het verslag moet tevens het specifieke 
project of projecten vermelden in het 
kader waarvan de betalingen hebben 
plaatsgevonden en moet berusten op de 
openbaarmakingsvereisten van het 
initiatief inzake transparantie van 
winningsindustrieën (EITI). Dit initiatief is 
ook complementair aan het EU FLEGT-
actieplan (wetshandhaving, governance en 
handel in de bosbouw) en de
houtverordening waarbij handelaren in 
houtproducten worden verplicht de nodige
zorgvuldigheid te betrachten om te
verhinderen dat illegaal hout de markt van 
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die vereisen dat handelaren in 
houtproducten gepaste zorgvuldigheid aan 
de dag leggen om te voorkomen dat 
illegaal hout de EU-markt binnenkomt. De 
nadere vereisten zijn gedefinieerd in 
hoofdstuk 9 van Richtlijn 2011/../EU van 
het Europees Parlement en de Raad.

de Unie kan binnenkomen. De nadere 
vereisten zijn gedefinieerd in hoofdstuk 9 
van Richtlijn 2011/../EU van het Europees 
Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 5
Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Op tal van plaatsen in de wereld, 
bijvoorbeeld in de Democratische 
Republiek Congo bestaat er een nauw 
verband tussen gewapende conflicten en 
de inkomsten uit de illegale winning van 
ertsen. Door dit verband te doorbreken 
zou ertoe bijdragen de frequentie en de 
ernst van de conflicten te verminderen. 
Een van de oplossingen zou erin kunnen 
bestaan de uitgevende instellingen van de 
Europese Unie die hun ertsen betrekken 
uit gebieden die getroffen worden of 
dreigen te worden door conflicten ertoe te 
verplichten alles in het werk te stellen om 
ervoor te zorgen dat hun toevoerketen 
geen banden heeft met de conflictpartijen. 
Aangezien bij een dergelijk initiatief de 
belangen van de plaatselijke stakeholders 
volstrekt in acht moeten worden genomen, 
kunnen het EITI en de aanbevelingen van 
de Organisatie voor economische 
samenwerking en ontwikkeling 
betreffende zorgvuldigheid en 
verantwoord toeleveringsbeheer hierbij 
als leidraad dienen. Om een betere kijk te 
krijgen op deze mogelijke oplossing, is het 
van belang dat de haalbaarheid en de te 
verwachten impact van een dergelijke 



PE489.526v01-00 6/8 AM\902208NL.doc

NL

verplichting in de context van de EU 
verder worden onderzocht.

Or. en

Amendement 6
Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten eisen van de uitgevende 
instellingen die actief zijn in de 
winningsindustrie of de houtkap in 
primaire wouden, zoals gedefinieerd in 
[…] dat zij, in overeenstemming met 
hoofdstuk 9 van Richtlijn 2011/../EU van 
het Europees Parlement en de Raad(*), 
jaarlijks een verslag opstellen over hun 
betalingen aan regeringen. Dit verslag 
moet uiterlijk zes maanden na het einde 
van elk boekjaar openbaar worden gemaakt 
en moet ten minste vijf jaar openbaar 
beschikbaar blijven. Betalingen aan 
regeringen moeten op geconsolideerd 
niveau worden gemeld.

De lidstaten eisen van de uitgevende 
instellingen die actief zijn in de 
winningsindustrie of de houtkap in 
primaire wouden, zoals gedefinieerd in 
[…] dat zij, in overeenstemming met 
hoofdstuk 9 van Richtlijn 2011/../EU van 
het Europees Parlement en de Raad(*), 
jaarlijks een verslag opstellen over hun 
betalingen aan regeringen, met o.m. 
aanvullende informatie over hun 
financiële activiteiten in derde landen. Dit 
verslag moet uiterlijk zes maanden na het 
einde van elk boekjaar openbaar worden 
gemaakt en moet ten minste vijf jaar 
openbaar beschikbaar blijven. Betalingen 
aan regeringen moeten op geconsolideerd 
niveau worden gemeld.

Or. en

Amendement 7
Thijs Berman, Michael Cashman

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Het volgende artikel 6 bis wordt 
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ingevoegd:
"Artikel 6 bis

Beginselen voor verslaglegging van 
betalingen aan regeringen

Om de transparantie en de bescherming 
van beleggers te waarborgen, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de volgende 
beginselen van toepassing zijn voor de 
rapportage van betalingen aan 
regeringen:
(a) geïntegreerde verslaglegging: de 
verslagen over betalingen aan regeringen 
maakt deel uit van het jaarlijks financieel 
verslag en wordt in een eenvoudig 
toegankelijk en vergelijkbaar formaat 
opgesteld, ze maken het met name 
mogelijk betalingen met projecten te 
verbinden;
(b) relatief belang: elke betaling die 
geacht wordt aanzienlijke effecten te 
hebben op de economie van een land of 
maatschappij op plaatselijk, regionaal of 
nationaal niveau, wordt gerapporteerd; 
eventuele vastgelegde drempels staan in 
verhouding tot deze effecten; er worden 
voorschriften opgesteld om ervoor te 
zorgen dat de opgelegde drempels niet 
omzeild kunnen worden;
(c) verslaglegging op projectbasis: de 
verslaglegging gebeurt op projectbasis, 
waarbij voor het definiëren van een 
project rekening wordt gehouden met de 
plaatselijke en regionale effecten ervan; 
de projectomschrijving omvat criteria 
zoals het bestaan van vergunningen, 
huurovereenkomsten, concessies of 
andere soortgelijke wettelijke 
overeenkomsten;
(d) universaliteit: alle uitgevende 
instellingen zijn aan de 
verslagleggingsvereisten onderworpen; er 
worden geen uitzonderingen gemaakt die 
een verstorend effect zouden kunnen 
hebben en uitgevende instellingen in staat 
kunnen stellen om lakse 
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transparantievereisten uit te buiten;
(e) omvattendheid: alle relevante 
betalingen en ontvangsten betaald aan 
regeringen worden gerapporteerd, met 
inbegrip van betalingen in natura, 
bedrijfskosten en betalingen aan 
belangrijke dienstverleners, met inbegrip 
van betalingen voor de verrichting van 
diensten door de staat;
(f) vergelijkbaarheid: de verslaglegging 
van alle betalingen aan regeringen moet 
het mogelijk maken om gegevens over 
verschillende landen eenvoudig te 
vergelijken."

Or. en


