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RÖVID INDOKOLÁS

A Fejlesztési Bizottság számára különösen az átláthatósági irányelv 6. cikke érdekes, azonban 
az előadó által javasolt módosítások részleteit a számviteli irányelvről szóló jelentéstervezet 
tartalmazza, mivel az átláthatósági irányelv hivatkozik a számviteli irányelvre.

Az uniós szabályozás jelenleg nem kötelezi a vállalatokat arra, hogy beszámoljanak a 
működésük szerinti ország kormányának tett kifizetéseikről, holott az ilyen kifizetések –
elsősorban a nyersanyagokban gazdag országokban, és főként a nyersanyag-kitermelő 
iparágban és a fakitermelésében – az adott ország bevételeinek jelentős részét képviselhetik. 
Az Európai Parlament 2007 óta kéri, hogy tegyenek javaslatokat az ilyen információk széles 
körű, átfogó közzétételére.

Az átláthatósági és a számviteli irányelvek 2011. októberi felülvizsgálata keretében a 
Bizottság azt javasolta, hogy a nyersanyag-kitermelő iparágban és az elsődleges erdők 
fakitermelése területén működő társaságok évente tegyék közzé azokat a kifizetéseket,
amelyeket az egyes országok kormányai részére teljesítenek, ha a kifizetés konkrét projekthez 
kötődik és ha az a fogadó kormány számára lényeges. Ez az előírás a nagyvállalkozásokra és 
valamennyi közérdeklődésre számot tartó jogalanyra korlátozódna. 

A Bizottság javaslata a 2010 júliusában az Egyesült Államokban elfogadott Dodd-Frank 
törvényt követi, amely előírja a nyersanyag-kitermelő iparágban tevékenykedő, az Értékpapír-
és Tőzsdebizottságnál (SEC) nyilvántartásba vett társaságok (olaj- és gázipari vállalatok, 
bányavállalatok) számára, hogy országonként és projektspecifikus alapon nyilvánosan 
számoljanak be a kormányok részére teljesített kifizetésekről. A javaslat emellett épít a 
nyersanyag-kitermelő iparágak átláthatóságára irányuló, önkéntességen alapuló már létező 
kezdeményezésre. 

Az ilyen kifizetések kormányok részére történő közzététele kulcsfontosságú információkat 
nyújthatna a bevételekről, ezáltal lehetővé téve a gyakran erőforrásokban gazdag, de szegény 
országokban civil társadalom szereplői és a polgárok számára, hogy jobban elszámoltathassák 
kormányaikat. A nagyobb átláthatóság hatékonyabbá teheti az irányítást, megelőzheti a 
korrupciót, javíthatja a vállalati elszámoltathatóságot, miközben a megalapozottabb 
döntéshozatalhoz is hozzásegíti a befektetőket. 

Az előadó kifejezetten üdvözli a Bizottság javaslatát, mint az átláthatóság és az 
elszámoltathatóság felé tett nagy lépés, úgy véli azonban, hogy bizonyos pontok rendkívül 
fontosak a fejlesztés vonatkozásában. Ezért az előadó módosításokat javasol a projekt 
meghatározásának megváltoztatására, a kivételek törlésére és lényegességi küszöbérték 
bevezetésére. 

Ezen túlmenően, elismerve az átláthatóság döntő fontosságát a nyersanyag-kitermelő 
iparágakban és az elsődleges erdők fakitermelése területén, az előadó úgy véli, hogy ki kell 
szélesíteni az irányelv hatályát, mivel nagyobb elszámoltathatóságra van szükség valamennyi 
ágazatban. Ezért javasolja, hogy valamennyi ipari ágazat – országonként – tegyen jelentést a 
kifizetésekről, és hogy a kiegészítő pénzügyi adatok kerüljenek közzétételre annak érdekében, 
hogy elősegítsék mind az uniós tagállamokban, mind a fejlődő országokban az adóelkerülés 
és az adócsalás csökkentését valamennyi ágazatban. Ez összhangban áll az Eva Joly „Adók és 
a fejlesztés – Együttműködés a fejlődő országokkal a jó adóügyi kormányzás előmozdítása 
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terén” című jelentéséről a Parlament által 2011 márciusában elfogadott állásfoglalással, amely 
megállapította, hogy az országonként jelentéstételnek széles körűnek kell lennie, magában 
kell foglalnia az adózás előtti és az adózás utáni nyereséget, illetve valamennyi ágazatra ki 
kell terjednie. A nyersanyag-kitermelő iparágban vagy a fakitermelésben a vállalkozások 
kifizetésekről szóló jelentéstételének projektenként kell történnie.

MÓDOSÍTÁSOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe 
foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A kormányoknak teljesített kifizetések 
fokozott átláthatóságának biztosítása 
érdekében azon kibocsátóknak, akiknek 
értékpapírjait szabályozott piacra 
bevezették, és a nyersanyag-kitermelő 
iparágban, illetve elsődleges erdők 
fakitermelésében tevékenykednek, évente 
külön jelentésben kellene közzétenniük a 
működésük helye szerinti országok 
kormányai részére teljesített kifizetéseket. 
A jelentésnek tartalmaznia kell a 
nyersanyag-kitermelő iparágak 
átláthatóságára irányuló kezdeményezés
(EITI) keretében közzétetthez hasonló 
kifizetéstípusokat, és olyan információkat 
kell nyújtania a civil társadalom számára, 
amelyek alapján a nyersanyagban gazdag 
országok kormányainak el kellene 
számolniuk a természeti erőforrások 
hasznosításából származó bevételeikkel. A 
kezdeményezés kiegészíti az EU FLEGT 
cselekvési tervét (az erdészeti jogszabályok 
végrehajtása, az erdészeti irányítás és az 
erdészeti termékek kereskedelme) és a fára 
és fatermékekre vonatkozó rendeletet is, 
amely előírja a fatermékek kereskedői 
számára, hogy kellő gondossággal járjanak 
el az illegális faanyagok uniós piacra való 
bejutásának megakadályozása érdekében. 
A részletes követelményeket a 2011/.../EU 

(7) A harmadik országok pénzügyi 
tevékenységeinek, különösen a
kormányoknak teljesített kifizetések 
fokozott átláthatóságának biztosítása 
érdekében azon kibocsátóknak, akiknek 
értékpapírjait szabályozott piacra 
bevezették, a pénzügyi kimutatásokról 
szóló éves jelentés részeként –
országonkénti bontásban – kellene 
közzétenniük a működésük helye szerinti 
országok kormányai részére teljesített 
kifizetéseket. A nyersanyag-kitermelő 
iparágban vagy az elsődleges 
fakitermelésben tevékenykedő kibocsátók 
esetében a jelentésnek azt is fel kell 
tüntetnie, hogy a kifizetések mely 
projektre vagy projektekre vonatkoznak, a 
nyersanyag-kitermelő iparágak 
átláthatóságára irányuló 
kezdeményezésben (EITI) megállapított 
közzétételi követelmények alapján annak 
érdekében, hogy a civil társadalom olyan 
információkat kapjon, amelyek alapján a 
nyersanyagban gazdag országok 
kormányainak el kellene számolniuk a 
természeti erőforrások hasznosításából 
származó bevételeikkel. A kezdeményezés 
kiegészíti az EU FLEGT cselekvési tervét 
(az erdészeti jogszabályok végrehajtása, az 
erdészeti irányítás és az erdészeti termékek 
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európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. 
fejezete határozza meg.

kereskedelme) és a fára és fatermékekre 
vonatkozó rendeletet is, amely előírja a 
fatermékek kereskedői számára, hogy kellő 
gondossággal járjanak el az illegális 
faanyagok uniós piacra való bejutásának 
megakadályozása érdekében. A részletes 
követelményeket a 2011/.../EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 9. fejezete 
határozza meg.

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2004/109/EK irányelv
6. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. cikk 6. cikk
A kormányok részére teljesített 
kifizetésekre vonatkozó beszámoló

A kormányok részére teljesített 
kifizetésekre vonatkozó beszámoló

A tagállamok kötelezik a […]-ben 
meghatározott nyersanyag-kitermelő 
iparágban, illetve elsődleges erdők 
fakitermelésében tevékenykedő 
kibocsátókat, hogy a 2011/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv(*) 9. 
fejezetével összhangban évente készítsenek 
beszámolót a kormányok részére teljesített 
kifizetésekről. A beszámolót minden 
pénzügyi év végét követően hat hónapon 
belül közzé kell tenni; a beszámolónak 
legalább öt évig nyilvánosan elérhetőnek 
kell lennie. A kormányok részére teljesített 
kifizetéseket összevont alapon kell 
feltüntetni a beszámolóban.

A tagállamok valamennyi kibocsátót 
köteleznek arra, hogy a 2011/…/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv (*) 
9. fejezetével összhangban évente 
készítsenek beszámolót a kormányok 
részére teljesített kifizetésekről, és az éves 
pénzügyi kimutatások részeként 
szolgáltassanak további információkat a 
harmadik országokban folytatott pénzügyi 
tevékenységeikről. A beszámolót minden 
pénzügyi év végét követően hat hónapon 
belül közzé kell tenni; a beszámolónak 
nyilvánosan elérhetőnek kell lennie. A 
kormányok részére teljesített kifizetéseket 
összevont alapon kell feltüntetni a 
beszámolóban.

Or. en


