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КРАТКА ОБОСНОВКА

От особен интерес за комисията по развитие е член 6 на Директивата за прозрачност, но 
подробностите за предложените от докладчика изменения са включени в 
проектостановището относно Директивата за счетоводството, тъй като Директивата за 
прозрачност се отнася за Директивата за счетоводството.

Понастоящем в законодателството на ЕС няма изискване предприятията да отчитат 
плащанията към правителствата в държавите, в които упражняват дейност, въпреки че 
такива плащания, по-специално в добивната промишленост или дърводобива, могат да 
представляват значителен дял от приходите на една държава, особено в богатите на 
ресурси държави. От 2007 г. насам Европейският парламент призовава за внасяне на 
предложения за поставено на широка основа и цялостно оповестяване на такава 
информация.

В рамките на преразглеждането на Директивата за прозрачност и Директивата за 
счетоводството през октомври 2011 г. Комисията предложи предприятията, които 
осъществяват дейност в областта на добивната промишленост или дърводобива от 
девствени гори, да оповестяват на годишна база плащанията, които извършват към 
правителствата във всяка държава, когато плащанията са били свързани с определен 
проект и когато са съществени за получаващото правителство. Това изискване следва 
да се отнася само за големите предприятия и предприятията, извършващи дейност в 
обществен интерес.

Предложенията на Комисията следват закона Дод-Франк, приет в САЩ през юли 
2010 г., съгласно който се изисква предприятията от добивната промишленост 
(нефтодобивни, газодобивни и миннодобивни предприятия), регистрирани в Комисията 
по ценните книжа и фондовите борси (SEC), публично да отчитат плащанията към 
правителства по държави и проекти.

Оповестяването на тези плащания към правителства би могло да осигури ключова 
информация относно потока от приходи, така че да се даде възможност 
представителите на гражданското общество и гражданите да осъществяват по-добър 
контрол върху своите правителства, особено в бедните държави, които обаче са богати 
на ресурси. Подобрената прозрачност би могла да насърчи по-добро управление, да 
възпира корупцията, да подобри отчетността на предприятията, като същевременно ще 
даде възможност на инвеститорите да бъдат по-добре информирани при вземането на
решения.

Докладчикът горещо приветства предложението на Комисията като значителна стъпка 
напред за постигането на прозрачност и отчетност, но счита, че някои точки са особено 
важни в контекста на развитието. Ето защо докладчикът предлага изменения с цел 
промяна на определението за „проект“, премахване на случаите на освобождаване и 
включване на праг на същественост.

Освен това, макар докладчикът да признава решаващото значение на прозрачността в 
добивната промишленост и дърводобива от девствени гори, тя счита, че приложното 
поле на директивата следва да бъде разширено, тъй като във всички сектори е налице 
необходимост от по-добра отчетност. Следователно тя предлага всички промишлени 
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сектори да отчитат плащанията по държави, както и да се оповестяват допълнителни 
финансови данни, с цел да се помогне както на държавите – членки на ЕС, така и на 
развиващите се страни да намалят укриването и избягването на данъци във всички 
сектори. Това предложение съответства на приетата от Парламента през март 2011 г. 
позиция в доклада на Eva Joly относно сътрудничество с развиващите се държави за 
насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане, в който се 
заявява, че отчитането по страни следва да се прави на широка основа, да включва 
печалбите преди и след данъчно облагане и да обхваща всички сектори. При добивната 
промишленост и дърводобива отчитането на плащанията от предприятията в тези 
сектори следва да се прави по проекти.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да включи 
в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение
(7) За да се осигури по-голяма 
прозрачност на плащанията, 
извършвани към правителства, 
емитентите, чиито ценни книжа са 
допуснати за търгуване на регулиран 
пазар, и които развиват дейност в 
добивната промишленост или в 
дърводобива от девствени гори, следва
ежегодно да оповестяват в отделен 
отчет плащанията към правителствата 
на държавите, в които извършват 
дейността си. Отчетът следва да 
включва информация за видовете 
плащания, сходни с тези, които се 
оповестяват в съответствие с
Инициативата за прозрачност на 
добивната промишленост (EITI), което 
да даде възможност на гражданското 
общество да държи сметка на 
правителствата на държавите, 
притежаващи природни богатства, за 
приходите им от тяхната експлоатация.
Инициативата също така допълва Плана 

(7) За да се осигури по-голяма 
прозрачност на финансовата дейност 
в трети държави, и по-специално
плащанията, извършвани към 
правителства, емитентите, чиито ценни 
книжа са допуснати за търгуване на 
регулиран пазар, следва, като част от 
ежегодните финансови отчети, да 
оповестяват по държави плащанията 
към правителствата на държавите, в 
които извършват дейността си. За 
емитентите, осъществяващи 
дейност в добивната промишленост 
или извършаващи дърводобив от 
девствени гори, в доклада следва също 
така да се посочва конкретния 
проект или проекти, за който са били 
предназначени плащанията, въз 
основава на изискванията за 
оповестяване в Инициативата за 
прозрачност на добивната 
промишленост (EITI), съгласно които
на гражданското общество следва да се 
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за действие на ЕС за прилагане на 
законодателството в областта на горите, 
управлението и търговията (FLEGT) и 
Регламента относно дървения материал, 
който изисква търговците на изделия от 
дървен материал да извършват 
надлежна проверка за предотвратяване 
на внос на незаконно добит дървен 
материал на пазара в ЕС. Подробните 
изисквания са посочени в глава 9 от 
Директива 2011/../ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета.

даде възможност да държи сметка на 
правителствата на държавите, 
притежаващи природни богатства, за 
приходите им от тяхната експлоатация.
Инициативата също така допълва Плана 
за действие на ЕС за прилагане на 
законодателството в областта на горите, 
управлението и търговията (FLEGT) и 
Регламента относно дървения материал, 
който изисква търговците на изделия от 
дървен материал да извършват 
надлежна проверка за предотвратяване 
на внос на незаконно добит дървен 
материал на пазара в ЕС. Подробните 
изисквания са посочени в глава 9 от 
Директива 2011/../ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2004/109/ЕО
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение
Член 6 Член 6

Отчет за плащанията към правителства Отчет за плащанията към правителства
Държавите членки изискват от 
емитентите, които развиват 
дейност в областта на добивната 
промишленост или дърводобива от 
девствени гори, според определението 
в […], в съответствие с глава 9 от 
Директива 2011 г./../ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета (*) ежегодно да 
изготвят отчет за плащанията си към 
правителства. Отчетът се публикува не 
по-късно от шест месеца след края на 
всяка финансова година и остава на 
разположение на обществеността в 
продължение на най-малко пет 
години. Плащанията към правителства 
се отчитат на консолидирано равнище.

Държавите членки изискват от всички 
емитенти, в съответствие с глава 9 от 
Директива 2011 г./../ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета (*), ежегодно да 
изготвят отчет за плащанията си към 
правителства и допълнителна 
информация за своята финансова 
дейност в трети държави като част 
от годишните финансови отчети. 
Отчетът се публикува не по-късно от 
шест месеца след края на всяка 
финансова година и остава на 
разположение на обществеността. 
Плащанията към правителства се 
отчитат на консолидирано равнище.

Or. en
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