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Predlog spremembe 3
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Za zagotovitev boljše preglednosti 
plačil vladam bi morali izdajatelji, katerih 
vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na 
reguliranem trgu in opravljajo dejavnost v 
ekstraktivni industriji ali v primarni 
gozdarski industriji, v ločenem letnem 
poročilu razkriti plačila vladam v državah, 
kjer poslujejo. Poročilo bi moralo 
vsebovati oblike plačil, primerljiva s 
tistimi, ki jih razkrivajo podjetja, ki 
sodelujejo v pobudi za preglednost 
ekstraktivne industrije (EITI) in civilni 
družbi dajejo informacije, da jim vlade 
držav, ki so bogate z viri, odgovarjajo za 
prejemke od izkoriščanja naravnih virov. 
Pobuda dopolnjuje tudi Akcijski načrt EU 
izvrševanja zakonodaje, upravljanja in 
trgovanja na področju gozdov (FLEGT) in 
uredbo o lesu, ki od trgovcev z lesnimi 
izdelki, da se obnašajo skrbno, da bi se 
preprečilo nezakonito prihajanje lesa na 
trge EU. Zahteve so podrobno opredeljene 
v Poglavju 9 Direktive 2011/../EU 
Evropskega parlamenta in Sveta.

(7) Za zagotovitev boljše preglednosti 
finančnih dejavnosti v tretjih državah, 
zlasti plačil vladam, bi morali izdajatelji, 
katerih vrednostni papirji so sprejeti v 
trgovanje na reguliranem trgu, kot del 
letnega poročila računovodskih izkazov
razkriti plačila vladam v državah, kjer 
poslujejo, po posameznih državah. Namen 
razkritja takih podatkov je omogočiti 
vlagateljem, da sprejemajo boljše 
odločitve, izboljšati upravljanje podjetij in 
njihovo odgovornost ter prispevati k 
preprečevanju izogibanja davkom. 
Poročilo bi moralo vsebovati razkritja za 
vsako državo posebej. Izdajatelji, ki 
opravljajo dejavnost v ekstraktivni 
industriji, ribištvu ali v sektorju 
izkoriščanja prvotnih gozdov, bi morali v 
poročilu navesti tudi poseben projekt ali 
projekte, ki so jim bila namenjena ta 
plačila, na podlagi zahtev za razkritje v 
pobudi za preglednost ekstraktivne 
industrije (EITI) za zagotovitev informacij
civilni družbi, kar bi omogočilo, da vlade 
držav, ki so bogate z viri, odgovarjajo za 
prejemke od izkoriščanja naravnih virov. 
Pobuda dopolnjuje tudi akcijski načrt EU 
za izvrševanje zakonodaje, upravljanje in 
trgovanje na področju gozdov (FLEGT)² in 
uredbo o lesu,³ ki od trgovcev z lesnimi 
proizvodi zahteva, da ravnajo s potrebno 
skrbnostjo, da se prepreči nezakonito 
prihajanje lesa na trg Unije. Zahteve so 
podrobno opredeljene v Poglavju 9 
Direktive 2011/.../EU Evropskega 
parlamenta in Sveta.
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Predlog spremembe 4
Birgit Schnieber-Jastram

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Za zagotovitev boljše preglednosti 
plačil vladam bi morali izdajatelji, katerih 
vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na 
reguliranem trgu in opravljajo dejavnost v 
ekstraktivni industriji ali v primarni 
gozdarski industriji, v ločenem letnem 
poročilu razkriti plačila vladam v državah, 
kjer poslujejo. Poročilo bi moralo 
vsebovati oblike plačil, primerljiva s 
tistimi, ki jih razkrivajo podjetja, ki 
sodelujejo v pobudi za preglednost 
ekstraktivne industrije (EITI) in civilni 
družbi dajejo informacije, da jim vlade 
držav, ki so bogate z viri, odgovarjajo za 
prejemke od izkoriščanja naravnih virov. 
Pobuda dopolnjuje tudi Akcijski načrt EU 
izvrševanja zakonodaje, upravljanja in 
trgovanja na področju gozdov (FLEGT) in 
uredbo o lesu, ki od trgovcev z lesnimi 
izdelki, da se obnašajo skrbno, da bi se 
preprečilo nezakonito prihajanje lesa na 
trge EU. Zahteve so podrobno opredeljene 
v Poglavju 9 Direktive 2011/../EU 
Evropskega parlamenta in Sveta.

(7) Za zagotovitev boljše preglednosti 
plačil vladam bi morali izdajatelji, katerih 
vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na 
reguliranem trgu in opravljajo dejavnost v 
ekstraktivni industriji ali v primarni 
gozdarski industriji, v ločenem letnem 
poročilu razkriti plačila vladam v državah, 
kjer poslujejo. V poročilu bi moral biti 
naveden tudi konkretni projekt ali 
projekti, katerim so bila dodeljena ta 
plačila, izhajati pa bi moralo iz zahteve po 
razkritju iz pobude za preglednost 
ekstraktivne industrije (EITI). Pobuda 
dopolnjuje tudi akcijski načrt EU za 
izvrševanje zakonodaje, upravljanje in 
trgovanje na področju gozdov (FLEGT)² in 
uredbo o lesu,³ ki od trgovcev z lesnimi 
proizvodi zahteva, da ravnajo s potrebno 
skrbnostjo, da se prepreči nezakonito 
prihajanje lesa na trg Unije. Zahteve so 
podrobno opredeljene v Poglavju 9 
Direktive 2011/.../EU Evropskega 
parlamenta in Sveta.

Or. en

Predlog spremembe 5
Åsa Westlund

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) V več krajih po svetu, na primer V 
Demokratični republiki Kongo, so 
oboroženi spopadi tesno povezani z 
dohodki iz nezakonitega izkoriščanja 
mineralov. S prekinitvijo te povezave bi 
pripomogli k zmanjšanju pogostosti in 
intenzitete spopadov. Ena od rešitev bi 
lahko bila zahteva, da izdajatelji iz 
Evropske unije, ki črpajo minerale z 
območij, kjer potekajo spopadi ali bi lahko 
prišlo do spopadov, z vso potrebno 
skrbnostjo zagotovijo, da njihove dobavne 
verige niso nikakor povezane s sprtimi 
stranmi. Pobuda v tej smeri bi morala v 
celoti upoštevati interese lokalnih 
interesnih skupin, pri tem pa bi lahko bila 
v pomoč pobuda EITI in priporočila 
Organizacije za ekonomsko sodelovanje 
in razvoj o primerni skrbnosti in 
odgovornem upravljanju dobavnih verig. 
Da bi dobili boljšo sliko o tej potencialni 
rešitvi, je treba dodatno preučiti 
izvedljivost in pričakovan učinek uvedbe 
takšne zahteve na ravni Unije.

Or. en

Predlog spremembe 6
Birgit Schnieber-Jastram

Predlog direktive
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2004/109/ES
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zahtevajo, da izdajatelji, ki 
opravljajo dejavnost v ekstraktivni 
industriji ali v sektorju izkoriščanja 
prvotnih gozdov, kakor je opredeljena v 
[…], v skladu s Poglavjem 9 Direktive 
2011/../EU Evropskega parlamenta in 

Države članice zahtevajo, da izdajatelji, ki 
opravljajo dejavnost v ekstraktivni 
industriji ali v sektorju izkoriščanja 
prvotnih gozdov, kakor je opredeljena v 
[…], v skladu s Poglavjem 9 Direktive 
2011/../EU Evropskega parlamenta in 
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Sveta(*), vsako leto pripravijo poročilo o 
plačilih vladam. Poročilo se objavi 
najpozneje šest mesecev po koncu vsakega 
poslovnega leta in je javno dostopno 
najmanj pet let. O plačilih vladam se 
poroča na konsolidirani ravni.

Sveta(*), vsako leto pripravijo poročilo o 
plačilih vladam, ki vsebuje dodatne 
informacije o njihovih finančnih 
dejavnostih v tretjih državah. Poročilo se 
objavi najpozneje šest mesecev po koncu 
vsakega poslovnega leta in je javno 
dostopno najmanj pet let. O plačilih 
vladam se poroča na konsolidirani ravni.

Or. en

Predlog spremembe 7
Thijs Berman, Michael Cashman

Predlog direktive
Člen 1 – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Vstavi se naslednji člen 6a:
„Člen 6a

Načela za poročanje o plačilih vladam
Države članice za namene preglednosti in 
varstva vlagateljev zahtevajo uporabo 
naslednjih načel pri poročanju o plačilih 
vladam:
(a) načelo celostnega poročanja: poročilo 
o plačilih vladam je del letnega 
računovodskega poročila in je v obliki, ki 
omogoča lahko dostopnost in 
primerljivost; zlasti omogoča povezavo 
plačil s projekti;
(b) načelo pomembnosti: poroča se o 
vsakem plačilu, za katerega se šteje, da 
ima občuten gospodarski ali družbeni 
vpliv na lokalni, regionalni ali nacionalni 
ravni v državi; morebitni pragovi odražajo 
tovrstne vplive; sprejmejo se pravila, s 
katerimi se zagotovi, da ni mogoče zaobiti 
morebitnih pragov;
(c) načelo poročanja za vsak projekt 
posebej: poroča se za vsak projekt posebej, 
pri čemer se za namene opredelitve 
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projekta upošteva njegov lokalni in 
regionalni vpliv; opredelitev projekta 
vključuje merila, kot je obstoj dovoljenja, 
zakupa, koncesije ali druge pravne 
ureditve;
(d) načelo univerzalnosti: zahteve po 
poročanju veljajo za vse izdajatelje; ne 
dovolijo se izjeme, ki bi lahko imele 
izkrivljajoč učinek in izdajateljem 
omogočile izkoriščanje ohlapnih zahtev 
po preglednosti;
(e) načelo izčrpnosti: poroča se o vseh 
ustreznih plačilih in dohodkih, plačanih 
vladam, vključno s plačili v naravi, stroški 
poslovanja in plačili pomembnejšim 
izvajalcem storitev, tudi plačili za storitve, 
ki jih zagotavlja država;
(f) načelo primerljivosti: poročanje o vseh 
plačilih vladam je takšno, da omogoča 
enostavno primerjanje podatkov o 
različnih državah.“;

Or. en


