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Amendamentul 3
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a asigura o mai mare 
transparență a plăților către guverne, 
emitenții ale căror valori mobiliare sunt 
admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată și care desfășoară activități 
în cadrul industriilor extractive sau de 
exploatare a pădurilor primare trebuie să 
publice, într-un raport anual separat, 
plățile efectuate către guvernele țărilor în 
care operează. Acest raport trebuie să
includă tipuri de plăți comparabile cu cele 
raportate în temeiul Inițiativei privind 
transparența în industriile extractive (EITI) 
și să pună la dispoziția societății civile 
informații care să determine guvernele din 
țările bogate în resurse să răspundă pentru 
veniturile obținute în urma exploatării 
resurselor naturale. Inițiativa vine în 
completarea Planului de acțiune al UE 
referitor la aplicarea legislației, guvernanța 
și schimburile comerciale în domeniul 
forestier (FLEGT) și a regulamentului 
privind exploatarea lemnului care prevăd 
obligația comercianților de produse din 
lemn de a acționa cu precauție pentru a 
împiedica intrarea pe piața UE a lemnului 
ilegal. Obligațiile detaliate sunt definite în 
capitolul 9 din Directiva 2011/.../UE a 
Parlamentului European și a Consiliului.

(7) Pentru a asigura o mai mare 
transparență a activităților financiare din 
țările terțe, în special a plăților către 
guverne, emitenții ale căror valori 
mobiliare sunt admise la tranzacționare pe 
o piață reglementată ar trebui să publice, 
ca parte a raportului anual de declarații 
financiare, plățile efectuate către 
guvernele țărilor în care operează, pentru 
fiecare țară în parte. Divulgarea unor 
astfel de date are ca scop să permită 
investitorilor luarea unor decizii în mai 
bună cunoștință de cauză, astfel 
îmbunătățind guvernanța corporațiilor și 
transparența și contribuind la controlul 
evaziunii fiscale. Raportul ar trebui să 
conțină publicații defalcate pe țari. Pentru 
emitenții care desfășoară activități în 
industria extractivă, în domeniul 
pescuitului sau în exploatarea pădurilor 
primare, raportul ar trebui să cuprindă, 
de asemenea, proiectul sau proiectele 
specifice pentru care au fost alocate 
plățile respective, pornind de la obligația 
de declarare din Inițiativa privind 
transparența în industriile extractive (EITI) 
de a pune la dispoziția societății civile 
informații prin care guvernelor din țările 
bogate în resurse li se poate solicita să 
răspundă pentru veniturile obținute în urma 
exploatării resurselor naturale Inițiativa 
vine în completarea Planului de acțiune al 
UE referitor la aplicarea legislației, 
guvernanța și schimburile comerciale în 
domeniul forestier (FLEGT) și a 
Regulamentului privind exploatarea 
lemnului, care prevăd obligația 
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comercianților de produse din lemn de a 
acționa cu precauție pentru a împiedica 
intrarea pe piața Uniunii a lemnului ilegal. 
Obligațiile detaliate sunt definite în 
capitolul 9 din Directiva 2011/.../UE a 
Parlamentului European și a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 4
Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a asigura o mai mare 
transparență a plăților către guverne, 
emitenții ale căror valori mobiliare sunt 
admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată și care desfășoară activități în 
cadrul industriilor extractive sau de 
exploatare a pădurilor primare trebuie să 
publice, într-un raport anual separat, plățile 
efectuate către guvernele țărilor în care 
operează. Acest raport trebuie să includă 
tipuri de plăți comparabile cu cele 
raportate în temeiul Inițiativei privind 
transparența în industriile extractive (EITI) 
și să pună la dispoziția societății civile
informații care să determine guvernele 
din țările bogate în resurse să răspundă 
pentru veniturile obținute în urma 
exploatării resurselor naturale. Inițiativa 
vine în completarea Planului de acțiune al 
UE referitor la aplicarea legislației, 
guvernanța și schimburile comerciale în 
domeniul forestier (FLEGT) și a 
regulamentului privind exploatarea 
lemnului care prevăd obligația 
comercianților de produse din lemn de a 
acționa cu precauție pentru a împiedica 
intrarea pe piața UE a lemnului ilegal. 
Obligațiile detaliate sunt definite în 
capitolul 9 din Directiva 2011/.../UE a 

(7) Pentru a asigura o mai mare 
transparență a plăților către guverne, 
emitenții ale căror valori mobiliare sunt 
admise la tranzacționare pe o piață
reglementată și care desfășoară activități în 
cadrul industriilor extractive sau de 
exploatare a pădurilor primare trebuie să 
publice, într-un raport anual separat, plățile 
efectuate către guvernele țărilor în care 
operează. Raportul ar trebui să cuprindă, 
de asemenea, proiectul sau proiectele 
specifice pentru care au fost alocate 
plățile respective și ar trebui să pornească 
de la obligația de declarare impusă de 
Inițiativa privind transparența în industriile 
extractive (EITI). Inițiativa vine în 
completarea Planului de acțiune al UE 
referitor la aplicarea legislației, guvernanța 
și schimburile comerciale în domeniul 
forestier (FLEGT) și a Regulamentului 
privind exploatarea lemnului, care prevăd 
obligația comercianților de produse din 
lemn de a acționa cu precauție pentru a 
împiedica intrarea pe piața Uniunii a 
lemnului ilegal. Obligațiile detaliate sunt 
definite în capitolul 9 din 
Directiva 2011/.../UE a Parlamentului 
European și a Consiliului.



AM\902208RO.doc 5/7 PE489.526v01-00

RO

Parlamentului European și a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 5
Åsa Westlund

Propunere de directivă
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În mai multe locuri de pe glob, de 
exemplu în Republica Democratică 
Congo, conflictele armate sunt strâns 
legate de veniturile obținute din 
exploatarea ilegală de minerale. 
Eliminarea acestei legături ar ajuta la 
reducerea apariției și a intensității 
conflictelor. O soluție ar fi ca emitenții 
din Uniunea Europeană care obțin 
minerale din zone devastate de conflicte 
sau cu risc de conflict să fie obligați să 
acționeze cu precauție pentru a se asigura 
că lanțurile lor de aprovizionare nu au 
nicio legătură cu părțile aflate în conflict. 
În timp ce o inițiativă în concordanță cu 
aceste linii ar trebui să respecte pe deplin 
interesele părților interesate de la nivel 
local, EITI și recomandările Organizației 
pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică privind acționarea cu 
prudență și gestionarea responsabilă a 
lanțurilor de aprovizionare ar putea fi 
puncte de referință utile. Pentru a obține 
o imagine mai bună a acestei eventuale 
soluții este important ca, în contextul 
Uniunii, să se investigheze în continuare 
fezabilitatea și impactul preconizat al 
introducerii unei astfel de obligații.

Or. en
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Amendamentul 6
Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2004/109/CE
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre solicită emitenților activi 
în industria extractivă sau de exploatare a 
pădurilor primare, așa cum sunt definite în 
[...], să întocmească, în conformitate cu 
capitolul 9 din Directiva 2011/.../UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(*), un raport anual privind plățile efectuate 
către guverne. Raportul se face public cel 
târziu la șase luni după sfârșitul fiecărui 
exercițiu financiar și rămâne la dispoziția 
publicului pentru cel puțin cinci ani. Plățile 
efectuate către guverne se raportează la 
nivel consolidat.

Statele membre solicită emitenților activi 
în industria extractivă sau de exploatare a 
pădurilor primare, astfel cum sunt definite 
în [...], să întocmească, în conformitate cu 
capitolul 9 din Directiva 2011/../UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(*), un raport anual privind plățile efectuate 
către guverne, care să includă informații 
suplimentare privind activitățile lor 
financiare din țări terțe. Raportul se face 
public cel târziu la șase luni după sfârșitul 
fiecărui exercițiu financiar și rămâne la 
dispoziția publicului pentru cel puțin cinci 
ani. Plățile efectuate către guverne se 
raportează la nivel consolidat.

Or. en

Amendamentul 7
Thijs Berman, Michael Cashman

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Se introduce următorul articol 6a:
„Articolul 6a

Principiile declarării plăților efectuate 
către guverne

În scopul asigurării transparenței și a 
protecției investitorilor, statele membre 
solicită aplicarea următoarelor principii 
pentru declararea plăților efectuate către 
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guverne:
(a) declararea integrată: raportul privind 
efectuarea plăților către guverne face 
parte din raportul financiar anual și are 
un format ușor accesibil și comparabil; 
acesta va permite în special corelarea 
plăților la proiecte;
(b) relevanța: toate plățile despre care se 
consideră că au un impact semnificativ 
asupra economiei sau societății unei țări 
la nivel local, regional sau național sunt 
declarate; toate pragurile reflectă aceste 
impacturi; se introduc norme care să 
garanteze imposibilitatea eludării 
pragurilor;
(c) raportarea pe proiecte: prezentarea 
rapoartelor se face pe bază de proiect, 
luând în considerare impactul local și 
regional pentru definirea unui proiect; 
definirea proiectelor include criterii 
precum existența unei licențe, arende, 
concesiuni sau a altor alte acorduri 
juridice similare;
(d) universalitatea: toți emitenții fac 
obiectul cerințelor privind declararea; nu 
se face nicio excepție cu un eventual 
impact denaturant și care să permită 
emitenților să exploateze cerințele laxe 
privind transparența;
(e) exhaustivitatea: se raportează toate 
plățile și veniturile relevante, transferate 
către guverne, inclusiv plățile în natură, 
costurile de funcționare și plățile către 
furnizori semnificativi de servicii, inclusiv 
prestatorii publici de servicii;
(f) comparabilitatea: declararea tuturor 
plăților efectuate către guverne este de 
așa natură încât permite compararea cu 
ușurință a datelor referitoare la țări 
diferite.”

Or. en


