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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η λογιστική οδηγία ασχολείται με ένα φάσμα θεμάτων που αφορούν τις ετήσιες και 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των ευρωπαϊκών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης. 

Το στοιχείο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Επιτροπή Ανάπτυξης είναι το 
κεφάλαιο 9, σχετικά με την υποβολή εκθέσεων για τις πληρωμές που καταβάλλονται στις 
κυβερνήσεις. Η νομοθεσία της ΕΕ δεν απαιτεί σήμερα από τις εταιρείες να γνωστοποιούν τις 
πληρωμές προς κυβερνήσεις στις χώρες όπου αναπτύσσουν δραστηριότητα, μολονότι οι 
πληρωμές αυτές, ιδίως στον εξορυκτικό κλάδο και στον κλάδο της υλοτομίας, ενδέχεται να 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των εσόδων μιας χώρας, ιδίως στην περίπτωση των 
χωρών που έχουν άφθονους φυσικούς πόρους. Από το 2007, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά 
να υποβληθούν προτάσεις για ευρεία και διεξοδική αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών.

Μέσω της αναθεώρησης τόσο της οδηγίας για τη διαφάνεια όσο και της λογιστικής οδηγίας 
τον Οκτώβριο του 2011, η Επιτροπή πρότεινε ότι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον 
εξορυκτικό κλάδο ή στην υλοτομία πρωτογενών δασών πρέπει να αποκαλύπτουν σε ετήσια 
βάση τις πληρωμές προς κυβερνήσεις σε κάθε χώρα, όταν οι πληρωμές συνδέονται με 
ορισμένο έργο και όταν είναι σημαντικές για την αποδέκτρια κυβέρνηση. Η απαίτηση αυτή 
θα αφορούσε περιοριστικά τις μεγάλες εταιρείες και όλες τις οντότητες δημόσιου 
συμφέροντος. 

Οι προτάσεις της Επιτροπής ακολουθούν τον νόμο Dodd Frank των ΗΠΑ, ο οποίος 
ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2010 και απαιτεί από τις εταιρείες του εξορυκτικού κλάδου 
(πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ορυκτά και μεταλλεύματα) που έχουν καταχωρηθεί στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) να δημοσιοποιούν τις πληρωμές προς κυβερνήσεις ανά 
χώρα και ανά έργο. Η πρόταση θα αξιοποιήσει επίσης την υπάρχουσα  εθελοντική 
Πρωτοβουλία Διαφάνειας Εξορυκτικών Βιομηχανιών. 

Η αποκάλυψη των πληρωμών αυτών προς κυβερνήσεις θα μπορούσε να παράσχει καίριες 
πληροφορίες σχετικά με τη ροή των εσόδων, ώστε να είναι σε θέση οι φορείς της κοινωνίας 
των πολιτών και οι πολίτες – σε χώρες που συχνά έχουν άφθονους φυσικούς πόρους αλλά 
είναι φτωχές – να ελέγχουν καλύτερα τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών τους. Η ενίσχυση της 
διαφάνειας θα μπορούσε να προωθήσει μια καλύτερη διακυβέρνηση, να αποτρέψει τη 
διαφθορά, να βελτιώσει τη λογοδοσία των εταιρειών και ταυτόχρονα να επιτρέπει στους 
επενδυτές να αποφασίζουν περισσότερο τεκμηριωμένα.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης επιδοκιμάζει σθεναρά την πρόταση της Επιτροπής σαν 
σημαντικό βήμα προόδου στην κατεύθυνση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, αλλά θεωρεί 
ότι ορισμένα σημεία έχουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα σε σχέση με την ανάπτυξη. Κατά 
συνέπεια, η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει να αλλάξει ο ορισμός του έργου, να 
καταργηθούν οι εξαιρέσεις και να συμπεριληφθεί ένα όριο σημαντικότητας. 

Επιπλέον, ενώ η συντάκτρια γνωμοδότησης αναγνωρίζει την κρίσιμη σημασία της διαφάνειας 
στους κλάδους της εξόρυξης και της υλοτομίας από πρωτογενή δάση, πιστεύει ότι το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας θα έπρεπε να είναι ευρύτερο, δεδομένου ότι χρειάζεται βελτίωση της 
λογοδοσίας σε όλους τους κλάδους. Η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει συνεπώς να 
γνωστοποιούν όλοι οι βιομηχανικοί κλάδοι τις πληρωμές ανά χώρα και να δημοσιοποιούνται 
πρόσθετα χρηματοοικονομικά στοιχεία, ώστε να βοηθούνται τόσο τα κράτη μέλη της ΕΕ όσο 
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και οι αναπτυσσόμενες χώρες να μειώσουν τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή σε όλους 
τους κλάδους. Αυτό συνάδει με τη θέση που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον 
Μάρτιο του 2011 στο πλαίσιο της έκθεσης της Eva Joly σχετικά με τη συνεργασία με τις 
αναπτυσσόμενες χώρες για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό 
τομέα, όπου αναφερόταν ότι η γνωστοποίηση ανά χώρα πρέπει να έχει ευρεία βάση, να 
περιλαμβάνει τα κέρδη προ φόρων και τα κέρδη μετά τους φόρους και να καλύπτει όλους 
τους κλάδους. Στην περίπτωση των εξορυκτικών βιομηχανιών και του κλάδου της υλοτομίας, 
η γνωστοποίηση των πληρωμών από τις επιχειρήσεις πρέπει να γίνεται ανά έργο.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Με γνώμονα τη βελτίωση της 
διαφάνειας των πληρωμών προς 
κυβερνήσεις, οι μεγάλες επιχειρήσεις και 
οι οντότητες δημοσίου συμφέροντος που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
εξόρυξης ή της υλοτόμησης πρωτογενών 
δασών πρέπει να δημοσιοποιούν σε 
ξεχωριστή έκθεση και σε ετήσια βάση
σημαντικές πληρωμές που καταβάλλουν 
στις κυβερνήσεις των χωρών στις οποίες 
δραστηριοποιούνται. Τέτοιου είδους 
επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε χώρες 
πλούσιες σε φυσικούς πόρους, και 
συγκεκριμένα σε μεταλλεύματα, 
πετρέλαιο, φυσικό αέριο καθώς και 
πρωτογενή δάση. Η έκθεση πρέπει να 
περιλαμβάνει τύπους πληρωμών 
συγκρίσιμους με αυτούς που δημοσιοποιεί 
μία επιχείρηση η οποία συμμετέχει στην 
πρωτοβουλία διαφάνειας για την 
εξορυκτική βιομηχανία (EITI). Η 
πρωτοβουλία συμπληρώνει επίσης το 
σχέδιο δράσης FLEGT της ΕΕ (επιβολή 
της δασικής νομοθεσίας, διακυβέρνηση και 
εμπόριο) και τον κανονισμό για την ξυλεία 
που απαιτούν από τους έμπορους 
προϊόντων ξυλείας να επιδεικνύουν 

(32) Με γνώμονα τη βελτίωση της 
διαφάνειας των πληρωμών προς 
κυβερνήσεις, όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις 
και οι οντότητες δημοσίου συμφέροντος 
πρέπει να δημοσιοποιούν, ως τμήμα της 
ετήσιας δημοσίευσης 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 
έκθεση σχετικά με τις σημαντικές 
πληρωμές που καταβάλλουν στις 
κυβερνήσεις των χωρών στις οποίες 
δραστηριοποιούνται, καθώς και 
πρόσθετες χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες σχετικά με τις 
δραστηριότητες που ασκούν σε τρίτες 
χώρες. Όταν τέτοιου είδους επιχειρήσεις 
δραστηριοποιούνται στην εξόρυξη 
φυσικών πόρων, και συγκεκριμένα σε 
κλάδους όπως τα μεταλλεύματα, το
πετρέλαιο, το φυσικό αέριο καθώς και τα
πρωτογενή δάση, στην έκθεση 
προσδιορίζονται επίσης το συγκεκριμένο 
έργο ή τα συγκεκριμένα έργα τα οποία 
αφορούν οι εν λόγω πληρωμές. Η έκθεση 
πρέπει να βασίζεται στις απαιτήσεις 
δημοσιοποίησης της πρωτοβουλίας
διαφάνειας για την εξορυκτική βιομηχανία 
(EITI). Η πρωτοβουλία συμπληρώνει 
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επιμέλεια με σκοπό την αποτροπή της 
εισόδου στην αγορά της ΕΕ ξυλείας από 
παράνομη υλοτόμηση. 

επίσης το σχέδιο δράσης FLEGT της ΕΕ 
(επιβολή της δασικής νομοθεσίας, 
διακυβέρνηση και εμπόριο) και τον 
κανονισμό για την ξυλεία που απαιτούν 
από τους έμπορους προϊόντων ξυλείας να 
επιδεικνύουν επιμέλεια με σκοπό την 
αποτροπή της εισόδου στην αγορά της ΕΕ 
ξυλείας από παράνομη υλοτόμηση.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Στόχος της εν λόγω έκθεσης είναι να 
διευκολύνει τις κυβερνήσεις πλούσιων σε 
πόρους χωρών να εφαρμόζουν τις αρχές 
και τα κριτήρια της πρωτοβουλίας EITI
και να λογοδοτούν στους πολίτες τους για 
τις πληρωμές που λαμβάνουν από 
εξορυκτικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις 
υλοτόμησης πρωτογενών δασών οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στο έδαφος των εν 
λόγω χωρών. Η έκθεση πρέπει να 
περιλαμβάνει πληροφορίες οικονομικού 
περιεχομένου ανά χώρα και ανά έργο,
όπου το έργο θεωρείται ως η κατώτατη 
μονάδα επιχειρησιακής πληροφόρησης 
στην οποία η επιχείρηση καταρτίζει 
τακτικές εκθέσεις εσωτερικής 
διαχείρισης, όπως παραχώρηση, 
γεωγραφική λεκάνη, κ.λπ. και όπου 
πληρωμές συνδέονται με έργα του είδους 
αυτού. Με γνώμονα τον γενικό στόχο της 
προαγωγής της χρηστής διακυβέρνησης 
στις χώρες αυτές, η σημαντικότητα των 
προς δημοσιοποίηση πληρωμών πρέπει 
να αξιολογείται σε σχέση με την εκάστοτε 
δικαιούχο κυβέρνηση. Είναι δυνατή η 
θέσπιση διαφόρων κριτηρίων 
σημαντικότητας όπως πληρωμές 
απόλυτων ποσών ή ποσοστιαίου 

(33) Στόχος της εν λόγω έκθεσης είναι να 
διευκολύνει τη λογοδοσία των 
κυβερνήσεων στους πολίτες τους για τις 
πληρωμές που λαμβάνουν από 
επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται 
στο έδαφος των εν λόγω χωρών. Η έκθεση 
πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες 
οικονομικού περιεχομένου ανά χώρα και,
στην περίπτωση επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στην εξορυκτική 
βιομηχανία ή στην υλοτόμηση 
πρωτογενών δασών, η έκθεση πρέπει 
επίσης να προσδιορίζει το έργο ή τα έργα 
με τα οποία συνδέονται οι εν λόγω 
πληρωμές, όπου το έργο θεωρείται 
ισοδύναμο με τη σύμβαση, την άδεια 
εκμετάλλευσης, τη μίσθωση, την 
παραχώρηση ή άλλη νομική συμφωνία 
βάσει της οποίας γεννάται η φορολογική 
υποχρέωση και η υποχρέωση από 
πλευράς εσόδων σε κάθε χώρα όπου η 
εταιρεία αναπτύσσει δραστηριότητα. Εάν 
ανακύπτουν υποχρεώσεις πληρωμής σε 
άλλη βάση, η γνωστοποίηση γίνεται σε 
αυτή τη βάση. Με γνώμονα τον γενικό 
στόχο της προαγωγής της χρηστής 
διακυβέρνησης στις χώρες αυτές, οι 
πληρωμές θεωρούνται σημαντικές εάν 
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κατώτατου ορίου (όπως πληρωμές που 
υπερβαίνουν ένα ποσοστό του ΑΕγχΠ της 
χώρας). Τα κριτήρια αυτά μπορούν να 
καθοριστούν με πράξη κατ’ 
εξουσιοδότηση. Το σύστημα υποβολής 
εκθέσεων θα πρέπει να υπόκειται σε 
επανεξέταση και στην υποβολή σχετικής 
έκθεσης από την Επιτροπή, εντός πέντε 
ετών από την έναρξη ισχύος της οδηγίας. 
Η επανεξέταση αυτή θα πρέπει να αφορά 
την αποτελεσματικότητα του συστήματος 
και να λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς 
εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των 
ζητημάτων της ανταγωνιστικότητας και 
της ενεργειακής ασφάλειας. Θα πρέπει να 
ληφθεί επίσης υπόψη η πείρα όσων 
επεξεργάζονται τις πληροφορίες καθώς και 
των χρηστών των πληροφοριών για τις 
πληρωμές και να εξεταστεί αν θα ήταν 
σκόπιμο να συμπεριληφθούν πρόσθετες 
πληροφορίες για τις πληρωμές, όπως οι 
πραγματικοί φορολογικοί συντελεστές και 
τα στοιχεία του δικαιούχου, π.χ. στοιχεία 
τραπεζικών λογαριασμών. 

κάποια πληρωμή ή ένα σύνολο πληρωμών 
ίδιου τύπου ανέρχεται σε ποσό άνω των 
15.000 ευρώ. Το σύστημα υποβολής 
εκθέσεων θα πρέπει να υπόκειται σε 
επανεξέταση και στην υποβολή σχετικής 
έκθεσης από την Επιτροπή, εντός πέντε 
ετών από την έναρξη ισχύος της οδηγίας. 
Η επανεξέταση αυτή θα πρέπει να αφορά 
την αποτελεσματικότητα του συστήματος 
και να λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς 
εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των 
ζητημάτων της ανταγωνιστικότητας και 
της ενεργειακής ασφάλειας. Θα πρέπει να 
ληφθεί επίσης υπόψη η πείρα όσων 
επεξεργάζονται τις πληροφορίες καθώς και 
των χρηστών των πληροφοριών για τις 
πληρωμές και να εξεταστεί αν θα ήταν 
σκόπιμο να συμπεριληφθούν πρόσθετες 
πληροφορίες για τις πληρωμές.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη 
μελλοντικές αλλαγές στις νομοθεσίες των 
κρατών μελών και στη νομοθεσία της 
Ένωσης όσον αφορά τις κατηγορίες 
εταιρειών, η Επιτροπή πρέπει να έχει την 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης σχετικά με την 
επικαιροποίηση των καταλόγων 
επιχειρήσεων που περιέχονται στα 
παραρτήματα Ι και ΙΙ. Η χρήση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων χρειάζεται επίσης 

(35) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη 
μελλοντικές αλλαγές στις νομοθεσίες των 
κρατών μελών και στη νομοθεσία της 
Ένωσης όσον αφορά τις κατηγορίες 
εταιρειών, η Επιτροπή πρέπει να έχει την 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης σχετικά με την 
επικαιροποίηση των καταλόγων 
επιχειρήσεων που περιέχονται στα 
παραρτήματα Ι και ΙΙ. Η χρήση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων χρειάζεται επίσης 



PA\900242EL.doc 7/15 PE487.943v01-00

EL

για την προσαρμογή των κριτηρίων 
μεγέθους των επιχειρήσεων, καθώς με την 
πάροδο του χρόνου ο πληθωρισμός θα 
διαβρώσει την πραγματική τους αξία. Έχει
ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η 
Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού έργου της, επίσης σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Προκειμένου 
να διασφαλιστεί συναφές και κατάλληλο 
επίπεδο δημοσιοποίησης πληρωμών προς 
κυβερνήσεις εκ μέρους της εξορυκτικής 
βιομηχανίας και των επιχειρήσεων 
υλοτόμησης πρωτογενών δασών, και να 
εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή 
πρέπει να έχει την εξουσία να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της συνθήκης σχετικά με 
τον προσδιορισμό της έννοιας της 
σημαντικότητας των πληρωμών.

για την προσαρμογή των κριτηρίων 
μεγέθους των επιχειρήσεων, καθώς με την 
πάροδο του χρόνου ο πληθωρισμός θα 
διαβρώσει την πραγματική τους αξία. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η 
Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού έργου της, επίσης σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων. 

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. «Επιχείρηση που δραστηριοποιείται 
στην εξορυκτική βιομηχανία»: επιχείρηση 
που αναπτύσσει δραστηριότητες οι οποίες 
σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την 
αναζήτηση, τον εντοπισμό, την ανάπτυξη 
και την εξόρυξη κοιτασμάτων 
μεταλλευμάτων, πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στον τομέα Β-κλάδοι 05 έως 08 του 
παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

1. «Επιχείρηση που δραστηριοποιείται 
στην εξορυκτική βιομηχανία»: επιχείρηση 
που αναπτύσσει δραστηριότητες οι οποίες 
σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την 
αναζήτηση, τον εντοπισμό, τη μεταφορά, 
την εξαγωγή, την ανάπτυξη και την 
εξόρυξη κοιτασμάτων μεταλλευμάτων, 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στον τομέα Β-κλάδοι 
05 έως 08 του παραρτήματος Ι του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η γνωστοποίηση των πληρωμών που σχετίζονται με τη μεταφορά είναι σημαντική, δεδομένου 
ότι τα έσοδα που αποφέρει το διαμετακομιστικό εμπόριο χρειάζεται να αιτιολογηθούν. Το εύρος 
των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από το σχέδιο πρότασης της Επιτροπής είναι μικρότερο 
απ’ ό,τι στον νόμο Dodd Frank των ΗΠΑ, ο οποίος περιλαμβάνει και την εξαγωγή  προϊόντων 
εκχύλισης.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. «Έργο»: συγκεκριμένη κατώτατη 
μονάδα επιχειρησιακής πληροφόρησης 
στους κόλπους της επιχείρησης στην 
οποία καταρτίζονται τακτικές εκθέσεις 
εσωτερικής διαχείρισης για την 
παρακολούθηση των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

4. «Έργο»: ισοδύναμο με τη σύμβαση, την 
άδεια εκμετάλλευσης, τη μίσθωση, την
παραχώρηση ή άλλη νομική συμφωνία 
βάσει της οποίας γεννάται η φορολογική 
υποχρέωση και η υποχρέωση από 
πλευράς εσόδων σε κάθε χώρα όπου η 
εταιρεία αναπτύσσει δραστηριότητα. Εάν 
ανακύπτουν υποχρεώσεις πληρωμής σε 
άλλη βάση, η γνωστοποίηση γίνεται σε 
αυτή τη βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μειονέκτημα του ορισμού της Επιτροπής είναι ότι θα μπορούσε να επιτρέψει στις εταιρείες 
να δίνουν διαφορετικούς ορισμούς του έργου, ανάλογα με τις δικές τους διαχειριστικές δομές, 
κάτι που θα οδηγούσε σε μη συγκρίσιμα αποτελέσματα αφού οι εταιρείες ίσως δεν θα 
χρησιμοποιούσαν κοινή βάση γνωστοποίησης. Η προτεινόμενη διατύπωση αντανακλά το 
γεγονός ότι οι εξορυκτικές βιομηχανίες και οι εταιρείες υλοτομίας αποκτούν συνήθως 
δικαιώματα εκμετάλλευσης  φυσικών πόρων σε καθορισμένη γεωγραφική ζώνη μιας χώρας.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
μεγάλες επιχειρήσεις και όλες τις 
οντότητες δημοσίου συμφέροντος που 

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
μεγάλες επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
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δραστηριοποιούνται στην εξορυκτική 
βιομηχανία ή στην υλοτόμηση 
πρωτογενών δασών να καταρτίζουν και να 
δημοσιεύουν σε ετήσια βάση έκθεση για 
τις πληρωμές που καταβάλλουν προς 
κυβερνήσεις.

κοινοπραξιών, και όλες τις οντότητες 
δημοσίου συμφέροντος να καταρτίζουν και 
να δημοσιεύουν σε ετήσια βάση έκθεση 
για τις πληρωμές που καταβάλλουν προς 
κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
πληρωμών σε είδος, ως τμήμα της 
ετήσιας δημοσίευσης 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Στην 
έκθεση αυτή, οι επιχειρήσεις δημοσιεύουν 
επίσης πρόσθετες χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες όσον αφορά τις 
δραστηριότητές τους σε τρίτες χώρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

The reporting or payments made to governments and additional financial data should not be 
limited to the extractive and logging of primary forests, but should apply to all sectors. This is 
also helpful in ensuring a level playing field in countries where MNCs are operating. 
Payments disclosure is not enough to show that companies pay their fair share of tax, so the 
report should also require additional financial information for all companies regarding 
activities in third countries on a per-country basis (as defined in Article 38). Not only would 
this information be useful in terms of tax avoidance and tax evasion but would also be helpful 
to ensure investors are making informed decisions.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η έκθεση αναφέρει τα ακόλουθα εφόσον 
είναι σημαντικά για τη δικαιούχο 
κυβέρνηση:

1. Η έκθεση αναφέρει τα ακόλουθα: 

Or. en
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Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) πρόσθετες χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες ανά χώρα σχετικά με τις 
δραστηριότητές τους σε τρίτες χώρες, 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 3β·

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στην περίπτωση μεγάλων 
επιχειρήσεων και όλων των οντοτήτων 
δημοσίου συμφέροντος που 
δραστηριοποιούνται στην εξορυκτική 
βιομηχανία ή στην υλοτόμηση 
πρωτογενών δασών, και εφόσον οι 
πληρωμές αυτές αφορούν συγκεκριμένα 
έργα, η έκθεση προσδιορίζει επίσης το 
ποσό ανά τύπο πληρωμής, 
συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών σε 
είδος, για κάθε τέτοιο έργο κατά τη 
διάρκεια του οικονομικού έτους, και το 
συνολικό ποσό πληρωμών για κάθε τέτοιο 
έργο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι η έλλειψη διαφάνειας στις πληρωμές προς κυβερνήσεις αποτελεί πρόβλημα σε όλους 
τους κλάδους, είναι καταφανέστερη στους κλάδους της εξόρυξης και της υλοτομίας από 
πρωτογενή δάση στις αναπτυσσόμενες χώρες. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στους κλάδους αυτούς πρέπει να γνωστοποιούν πληροφορίες ανά έργο, 
ώστε να μπορούν οι τοπικές κοινότητες να ζητούν απόδοση λογαριασμών από τις τοπικές και 
εθνικές κυβερνήσεις.
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Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) πληρωμές προς κρατικά σώματα 
ασφαλείας για υπηρεσίες ασφαλείας,

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ β) έγγειοι φόροι και φόροι κτισμάτων,

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ γ) παρακρατούμενοι φόροι,

Or. en
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Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ δ) εισφορές και φόροι κατά την 
εισαγωγή και την εξαγωγή,

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ ε) φόροι κατανάλωσης,

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ στ) πληρωμές για παράβαση του 
νόμου, όπως πληρωμές για βλάβη του 
περιβάλλοντος και για επανόρθωση,

Or. en
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Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) λοιπά άμεσα οφέλη προς την εκάστοτε 
δικαιούχο κυβέρνηση.

ζ) λοιπά οφέλη προς την εκάστοτε 
δικαιούχο κυβέρνηση.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι πληρωμές γνωστοποιούνται εάν 
κάποια πληρωμή ή ένα σύνολο πληρωμών 
ίδιου τύπου ανέρχεται σε ποσό άνω των 
15.000 ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί του καθορισμού με κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η συντάκτρια γνωμοδότησης θεωρεί ότι το 
όριο σημαντικότητας πρέπει να καθοριστεί στην ίδια την οδηγία υπό μορφή απόλυτου ποσού. Οι 
πληρωμές που είναι σχετικά μικρές για μια πολυεθνική εταιρεία μπορεί να αντιπροσωπεύουν 
σημαντικό ποσό για μια φτωχή αναπτυσσόμενη χώρα, ιδίως σε επίπεδο περιφερειακής ή 
τοπικής διακυβέρνησης.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Στην έκθεση προσδιορίζονται επίσης 
οι ακόλουθες πρόσθετες 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες ανά 
χώρα:
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α) καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών·
β) ποσότητες που παρήχθησαν·
γ) αποτελέσματα πριν από την αφαίρεση 
των φόρων·
δ) συνολικός αριθμός απασχολούμενων 
ατόμων και οι συνολικές αποδοχές τους.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή έχει την εξουσία να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 42 όσον αφορά τον 
προσδιορισμό της έννοιας της 
σημαντικότητας των πληρωμών.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί του καθορισμού με κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η συντάκτρια γνωμοδότησης θεωρεί ότι το 
όριο σημαντικότητας πρέπει να καθοριστεί στην ίδια την οδηγία υπό μορφή απόλυτου ποσού.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η έκθεση δεν περιλαμβάνει κανενός 
είδους πληρωμές προς κυβερνήσεις σε 
χώρες η ποινική νομοθεσία των οποίων 
απαγορεύει σαφώς τη δημοσιοποίηση 
αυτού του είδους των πληρωμών. Στις 
περιπτώσεις αυτές, η επιχείρηση 
αναφέρει ότι δεν έχει συμπεριλάβει τις 
πληρωμές σύμφωνα με τις παραγράφους 
1 έως 3 και γνωστοποιεί το όνομα της 

διαγράφεται
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κυβέρνησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ρήτρα εξαίρεσης πρέπει να διαγραφεί, επειδή δεν τεκμηριώνεται ότι υπάρχει σήμερα σε 
οποιαδήποτε χώρα απαγόρευση τέτοιας γνωστοποίησης και επειδή μια εξαίρεση μπορεί να 
παρακινήσει ορισμένες κυβερνήσεις να θεσπίσουν νόμους περί απορρήτου υπονομεύοντας τη 
νομοθεσία αυτή. Ο συγκρίσιμος νόμος Dodd Frank των ΗΠΑ δεν περιέχει καμία τέτοια ρήτρα 
εξαίρεσης.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
μεγάλες επιχειρήσεις ή από τις οντότητες 
δημοσίου συμφέροντος που 
δραστηριοποιούνται στην εξορυκτική 
βιομηχανία ή στην υλοτόμηση 
πρωτογενών δασών και που διέπονται από 
την εθνική τους νομοθεσία να καταρτίζουν 
ενοποιημένη έκθεση για πληρωμές προς 
κυβερνήσεις σύμφωνα με τα άρθρα 37 και 
38 εάν η μητρική επιχείρηση βαρύνεται με 
την υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων κατά τα 
προβλεπόμενα στα άρθρα 23 παράγραφος 
1 έως 23 παράγραφος 6 της παρούσας 
οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
μεγάλες επιχειρήσεις ή από τις οντότητες 
δημοσίου συμφέροντος που διέπονται από 
την εθνική τους νομοθεσία να καταρτίζουν 
ενοποιημένη έκθεση για πληρωμές προς 
κυβερνήσεις σύμφωνα με τα άρθρα 37 και 
38 εάν η μητρική επιχείρηση βαρύνεται με 
την υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων κατά τα 
προβλεπόμενα στα άρθρα 23 παράγραφος 
1 έως 23 παράγραφος 6 της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en


