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Ändringsförslag 3
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att öka insynen i betalningar till 
regeringar bör emittenter vars värdepapper 
är upptagna till handel på en reglerad 
marknad och som bedriver verksamhet 
inom utvinningsindustrin eller avverkning 
av naturskog i en separat årsrapport
offentliggöra de betalningar som görs till 
regeringarna i de länder där de är 
verksamma. Denna rapport bör innehålla 
betalningar av samma typ som de 
betalningar som offentliggörs i enlighet 
med initiativet Extractive Industries 
Transparency Initiative, EITI (”Öppenhet 
inom gruvnäringen”) och ge 
civilsamhället information för att göra
regeringarna i resursrika länder ansvariga 
för sina inkomster från utvinningen av 
naturresurser. Initiativet kompletterar även 
EU:s åtgärdsplan Flegt 
(skogslagstiftningens efterlevnad samt 
förvaltning av och handel med skog) och 
förordningen om timmer som föreskriver 
att aktörer som bedriver handel med 
trävaror ska visa tillbörlig aktsamhet för att 
förhindra att olagligt trä förs in på EU:s
marknad. De detaljerade kraven anges i 
kapitel 9 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/../EU.

(7) För att öka insynen i finansiell 
verksamhet i tredjeländer, särskilt
betalningar till regeringar, bör emittenter 
vars värdepapper är upptagna till handel på 
en reglerad marknad som en del av sina 
årsbokslut landsspecifikt offentliggöra de 
betalningar som görs till regeringarna i de 
länder där de är verksamma. 
Offentliggörandet av sådana uppgifter 
syftar till att ge investerare bättre 
beslutsunderlag och på så sätt förbättra 
bolagsstyrningen och ansvars- och 
redovisningsskyldigheten samt bidra till 
att begränsa skatteundandragande. 
Rapporten bör innehålla 
offentliggöranden land för land. När det 
gäller emittenter som är verksamma i 
utvinningsindustrin eller inom fiskeri 
eller avverkning av primärskog bör 
rapporten också specificera det eller de 
särskilda projekt som dessa betalningar 
hänförts till, på grundval av 
öppenhetskraven i initiativet Extractive 
Industries Transparency Initiative, EITI 
(utvinningsindustrins initiativ för ökad 
öppenhet), för att ge civilsamhället 
information med vars hjälp regeringarna i 
resursrika länder kan hållas ansvariga för 
sina inkomster från utvinningen av 
naturresurser. Initiativet kompletterar även 
EU:s åtgärdsplan Flegt 
(skogslagstiftningens efterlevnad samt 
förvaltning av och handel med skog) och 
förordningen om timmer, som föreskriver 
att aktörer som bedriver handel med 
trävaror ska visa tillbörlig aktsamhet för att 
förhindra att olagligt trä förs in på 
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unionens marknad. De detaljerade kraven 
anges i kapitel 9 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2011/.../EU.

Or. en

Ändringsförslag 4
Birgit Schnieber-Jastram

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att öka insynen i betalningar till 
regeringar bör emittenter vars värdepapper 
är upptagna till handel på en reglerad 
marknad och som bedriver verksamhet 
inom utvinningsindustrin eller avverkning 
av naturskog i en separat årsrapport 
offentliggöra de betalningar som görs till 
regeringarna i de länder där de är 
verksamma. Denna rapport bör innehålla
betalningar av samma typ som de 
betalningar som offentliggörs i enlighet 
med initiativet Extractive Industries 
Transparency Initiative, EITI (”Öppenhet 
inom gruvnäringen”) och ge 
civilsamhället information för att göra 
regeringarna i resursrika länder 
ansvariga för sina inkomster från 
utvinningen av naturresurser. Initiativet 
kompletterar även EU:s åtgärdsplan Flegt 
(skogslagstiftningens efterlevnad samt 
förvaltning av och handel med skog) och 
förordningen om timmer som föreskriver 
att aktörer som bedriver handel med 
trävaror ska visa tillbörlig aktsamhet för att 
förhindra att olagligt trä förs in på 
EU:s marknad. De detaljerade kraven 
anges i kapitel 9 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2011/../EU.

(7) För att öka insynen i betalningar till 
regeringar bör emittenter vars värdepapper 
är upptagna till handel på en reglerad 
marknad och som bedriver verksamhet 
inom utvinningsindustrin eller avverkning 
av naturskog i en separat årsrapport 
offentliggöra de betalningar som görs till 
regeringarna i de länder där de är 
verksamma. Denna rapport bör också 
specificera det eller de särskilda projekt 
som dessa betalningar hänförts till och bör 
bygga på öppenhetskravet i initiativet 
Extractive Industries Transparency 
Initiative, EITI (utvinningsindustrins 
initiativ för ökad öppenhet). Initiativet 
kompletterar även EU:s åtgärdsplan Flegt 
(skogslagstiftningens efterlevnad samt 
förvaltning av och handel med skog) och 
förordningen om timmer, som föreskriver 
att aktörer som bedriver handel med 
trävaror ska visa tillbörlig aktsamhet för att 
förhindra att olagligt trä förs in på 
unionens marknad. De detaljerade kraven 
anges i kapitel 9 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2011/.../EU.

Or. en
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Ändringsförslag 5
Åsa Westlund

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) På flera ställen i världen, exempelvis 
i Demokratiska republiken Kongo, finns 
det en nära koppling mellan väpnade 
konflikter och intäkter från olaglig 
utvinning av mineraler. Om man 
avlägsnade denna koppling skulle det 
bidra till att minska konflikternas 
omfattning och intensitet. En lösning 
skulle kunna vara att ålägga emittenter 
från Europeiska unionen som hämtar 
mineraler från områden som drabbats av 
eller hotas av konflikt att visa tillbörlig 
aktsamhet för att se till att deras 
leveranskedjor inte står i något samband 
med parter i en konflikt. Samtidigt som ett 
initiativ i denna riktning fullt ut skulle 
behöva respektera de lokala berörda 
parternas intressen, skulle EITI och 
rekommendationerna från 
Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling om tillbörlig aktsamhet 
och ansvarsfull förvaltning av 
leveranskedjor kunna utgöra en 
användbar utgångspunkt. För att man ska 
kunna få en bättre bild av denna tänkbara 
situation är det viktigt att man i unionens 
sammanhang ytterligare undersöker 
genomförbarheten och den förväntade 
effekten av en sådan skyldighet.

Or. en

Ändringsförslag 6
Birgit Schnieber-Jastram

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
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Direktiv 2004/109/EG
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska kräva att emittenter 
som är verksamma inom 
utvinningsindustrin eller avverkning av 
naturskog enligt definitionen i […] ska 
utarbeta en årsrapport om de betalningar 
som gjorts till regeringar i enlighet med 
kapitel 9 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/../EU*. Rapporten ska 
offentliggöras senast sex månader efter 
utgången av varje räkenskapsår och ska 
förbli tillgänglig för allmänheten i minst 
fem år. Betalningar till regeringar ska
rapporteras på konsoliderad nivå.

Medlemsstaterna ska kräva att emittenter 
som är verksamma inom 
utvinningsindustrin eller avverkning av 
naturskog enligt definitionen i […] ska 
utarbeta en årsrapport om de betalningar 
som gjorts till regeringar i enlighet med 
kapitel 9 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/.../EU*, vilken omfattar 
ytterligare information om deras 
finansiella verksamhet i tredjeländer. 
Rapporten ska offentliggöras senast 
sex månader efter utgången av varje 
räkenskapsår och ska förbli tillgänglig för 
allmänheten i minst fem år. Betalningar till 
regeringar ska rapporteras på konsoliderad 
nivå.

Or. en

Ändringsförslag 7
Thijs Berman, Michael Cashman

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Direktiv 2004/109/EG
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a) Följande artikel 6a ska införas:
”Artikel 6a

Principer för rapportering om betalningar 
till offentliga myndigheter

För transparensens och 
investerarskyddets skull ska 
medlemsstaterna kräva att följande 
principer ska tillämpas på betalningar till 
offentliga myndigheter:
a) Integrerad rapportering: Rapporten om 



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

SV

betalningar till offentliga myndigheter ska 
utgöra en del av årsredovisningen och 
upprättas i ett lättillgängligt och 
jämförbart format. Den ska särskilt göra 
det möjligt att koppla betalningar till 
projekt.
b) Väsentlighet: Alla betalningar som 
bedöms ha en betydande effekt på ett 
lands ekonomi eller samhälle på lokal, 
regional eller nationell nivå ska 
rapporteras. Tröskelvärden ska återspegla 
sådana effekter. Regler ska inrättas för att 
säkerställa att tröskelvärdena inte kan 
kringgås.
c) Projektbaserad rapportering: 
Rapporteringen ska ske projektbaserat, 
med beaktande av lokala och regionala 
effekter vid definitionen av ett projekt. 
Projektdefinitionen ska innehålla kriterier 
som huruvida det föreligger en licens, ett 
arrende, en koncession eller ett liknande 
rättsligt avtal.
d) Universalitet: Alla emittenter ska 
underkastas rapporteringskraven. Inga 
undantag får göras som kan få en 
snedvridande effekt eller göra det möjligt 
för emittenter att utnyttja svaga 
transparenskrav.
e) Fullständighet: Alla relevanta 
betalningar och intäkter som betalas till 
offentliga myndigheter ska rapporteras, 
inbegripet betalningar in natura, 
driftskostnader och betalningar till 
betydande tjänsteleverantörer, även 
statliga sådana.
f) Jämförbarhet: Rapporteringen av 
samtliga betalningar till offentliga 
myndigheter ska göras på ett sådant sätt 
att uppgifter för olika länder lätt kan 
jämföras.”

Or. en


