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KORT BEGRUNDELSE

Den del af gennemsigtighedsdirektivet, der specielt interesserer Udviklingsudvalget, er artikel 
6; imidlertid findes de nærmere enkeltheder vedrørende de ændringsforslag, ordføreren har 
stillet, i udkastet til udtalelse om regnskabsdirektivet, som henviser til 
gennemsigtighedsdirektivet.

Virksomheder er i henhold til gældende EU-lovgivning ikke forpligtet til at indberette 
betalinger til regeringerne i de lande, hvor de opererer, selv om sådanne betalinger, særlig i 
udvindingsindustrien eller inden for skovning, kan udgøre en betydelig andel af et lands 
indtægter, navnlig i ressourcerige lande. Europa-Parlamentet har siden 2007 anmodet om, at 
der blev stillet forslag om en bredt funderet og omfattende offentliggørelse af sådanne 
oplysninger.

Som led i revisionerne af både gennemsigtighedsdirektivet og regnskabsdirektivet foreslog 
Kommissionen i oktober 2011, at virksomheder inden for udvindingsindustrien eller skovning 
af primærskove på årsbasis i en særskilt rapport skulle give oplysning om deres betalinger til 
regeringerne i hvert land, når betalingerne var blevet henført til et bestemt projekt, og de var 
væsentlige for den modtagende regering Dette krav skulle begrænses til store virksomheder 
og alle virksomheder af interesse for offentligheden. 

Kommissionens forslag følger USA's Dodd Frank Act, der blev vedtaget i juli 2010, ifølge 
hvilken virksomheder inden for udvindingsindustrien (olie-, gas- og minedriftsselskaber), der 
er registreret hos det amerikanske værdipapirs- og børstilsyn (Securities and Exchange 
Commission (SEC)), offentligt skal indberette betalinger til regeringer på et lande- og 
projektspecifikt grundlag. Forslaget bygger desuden på det eksisterende frivillige 
gennemsigtighedsinitiativ for udvindingsindustrien (Extractive Industries Transparency 
Initiative).

Offentliggørelse af sådanne betalinger til regeringer giver vigtige oplysninger om indtægter, 
som sætter civilsamfundets aktører og borgerne, særlig i ressourcerige, men fattige lande, i 
stand til bedre at holde deres regeringer ansvarlige. Bedre gennemsigtighed kan fremme god 
forvaltningspraksis, afværge korruption, forbedre selskabernes ansvarlighed og samtidig sætte 
investorerne i stand til at træffe mere kvalificerede beslutninger. 

Ordføreren påskønner i høj grad Kommissionens forslag som et væsentligt fremskridt i 
retning af gennemsigtighed og ansvarlighed, men betragter visse områder som særlig vigtige 
for udviklingsområdet. Ordføreren stiller derfor ændringsforslag for at ændre 
projektdefinitionen, fjerne undtagelser og indføre en væsentlighedstærskel. 

Ordføreren erkender yderligere, at gennemsigtighed spiller en væsentlig rolle inden for 
udvindingsindustrien og skovning af primærskove, men er af den opfattelse, at direktivets 
anvendelsesområde bør udvides, da der er behov for mere ansvarlighed i alle sektorer. Hun 
har derfor foreslået, at samtlige industrisektorer bør indberette betalinger på landebasis, og at 
yderligere finansielle data bør offentliggøres, så både EU-medlemsstater og udviklingslande 
kan reducere skattesvig og -unddragelse i alle sektorer. Dette stemmer overens med den 
holdning, Parlamentet vedtog i marts 2011 i betænkningen af Eva Joly om samarbejde med 
udviklingslandene om fremme af god forvaltningspraksis på skatteområdet, hvoraf det 
fremgik, at landebaseret regnskabsaflæggelse skulle finde sted på et bredt grundlag, inkludere 
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overskud før og efter skat og dække alle sektorer. For så vidt angår udvindingsindustrien og 
sektoren for skovning af primærskove bør indberetning af betalinger fra virksomheder i disse
sektorer ske på projektbasis.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at øge gennemsigtigheden i 
betalinger til regeringer bør udstedere, hvis 
værdipapirer er optaget til handel på et 
reguleret marked, og som har aktiviteter i 
udvindingsindustrien eller i den primære 
skovbrugsindustri, offentliggøre de 
betalinger, der er foretaget til regeringer i 
de lande, hvor de opererer, i en særskilt 
årsrapport. Denne rapport bør indeholde 
betalinger af samme art som dem, der 
offentliggøres i forbindelse med
gennemsigtighedsinitiativet for 
udvindingsindustrien (Extractive Industry 
Transparency Initiative - EITI), og stille 
oplysninger til rådighed for civilsamfundet 
med henblik på at holde regeringer i lande 
med mange naturressourcer ansvarlige for 
deres indtægter fra udnyttelsen af disse 
ressourcer. Initiativet supplerer også EU's 
handlingsplan om retshåndhævelse, god 
forvaltningspraksis og handel på 
skovbrugsområdet (FLEGT) og 
træforordningen, der pålægger forhandlere 
af træprodukter at udvise fornøden omhu 
for at forhindre, at ulovligt fældet træ får 
adgang til EU-markedet. De detaljerede 
krav er fastlagt i kapital 9 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/../EU.

(7) For at øge gennemsigtigheden i 
finansielle aktiviteter i tredjelande, 
navnlig betalinger til regeringer, bør 
udstedere, hvis værdipapirer er optaget til 
handel på et reguleret marked, som led i 
deres årlige rapport med regnskab og på 
landebasis offentliggøre de betalinger, der 
er foretaget til regeringer i de lande, hvor 
de opererer. For udstedere, som er aktive 
inden for udvindingsindustrien eller i den 
primære skovbrugsindustri, bør rapporten 
også angive det eller de specifikke 
projekt(er), som de pågældende betalinger 
er blevet henført til, og som bygger på 
oplysningskravene i 
gennemsigtighedsinitiativet for 
udvindingsindustrien (Extractive Industry 
Transparency Initiative - EITI) om at stille 
oplysninger til rådighed for civilsamfundet 
med henblik på at holde regeringer i lande 
med mange naturressourcer ansvarlige for 
deres indtægter fra udnyttelsen af disse 
ressourcer Initiativet supplerer også EU's 
handlingsplan om retshåndhævelse, god 
forvaltningspraksis og handel på 
skovbrugsområdet (FLEGT) og 
træforordningen, der pålægger forhandlere 
af træprodukter at udvise fornøden omhu 
for at forhindre, at ulovligt fældet træ får 
adgang til EU-markedet. De detaljerede 
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krav er fastlagt i kapital 9 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/../EU.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2004/109/EF
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 Artikel 6
Rapport om betalinger til regeringer Rapport om betalinger til regeringer

Medlemsstaterne kræver, at udstedere, der 
er aktive i udvindingsindustrien eller i den 
primære skovbrugsindustri, jf. […],
udarbejder en årsrapport om betalinger til 
regeringer i overensstemmelse med kapitel 
9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/../EU(*). Rapporten offentliggøres 
senest seks måneder efter udgangen af 
hvert regnskabsår og forbliver offentligt 
tilgængelig i mindst fem år. Betalinger til 
regeringer rapporteres på koncernniveau.

Medlemsstaterne kræver, at alle udstedere 
udarbejder en årsrapport om betalinger til 
regeringer i overensstemmelse med kapitel 
9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/../EU(*) med supplerende 
oplysninger om deres finansielle 
aktiviteter i tredjelande som en del af 
årsregnskaberne. Rapporten offentliggøres 
senest seks måneder efter udgangen af 
hvert regnskabsår og forbliver offentligt 
tilgængelig. Betalinger til regeringer 
rapporteres på koncernniveau.

Or. en


