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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Skaidrumo direktyvoje Vystymosi komitetą ypač domina 6 straipsnis, nors nuomonės 
referentės siūlomi pakeitimai yra įtraukti nuomonės dėl Apskaitos direktyvos projektą, nes 
Skaidrumo direktyvoje minima Apskaitos direktyva.

Šiuo metu pagal galiojančius ES teisės aktus iš bendrovių nėra reikalaujama teikti ataskaitas 
apie šalių, kuriose jos veikia, valdžios institucijoms atliktus mokėjimus, net jeigu tokie 
mokėjimai, ypač gavybos pramonėje arba medienos ruošos pramonėje, gali sudaryti didelę 
dalį šalies pajamų, ypač daug išteklių turinčiose šalyse. Nuo 2007 m. Europos Parlamentas 
ragino pateikti pasiūlymus dėl įvairiapusio ir išsamaus tokios informacijos pateikimo.

2011 m. spalio mėn. persvarsčius Skaidrumo direktyvą ir Apskaitos direktyvą, Komisija
pasiūlė gavybos arba neliesto miško medienos ruošos pramonės bendrovėms skelbti metines 
ataskaitas apie kiekvienos šalies valdžios institucijoms atliktus mokėjimus, kai mokėjimai 
priskiriami tam tikram projektui ir yra reikšmingi valdžios institucijai gavėjai. Šis 
reikalavimas būtų taikomas tik didelėms bendrovėms ir visoms viešojo intereso įmonėms.

Šis Komisijos pasiūlymas yra panašus į 2010 m. liepos mėn. priimtą JAV C. Doddo ir B. 
Franko aktą, kuriuo reikalaujama, kad Vertybinių popierių ir biržos komisijoje registruotos 
gavybos pramonės (naftos, dujų ir kasybos) bendrovės viešai skelbtų informaciją apie 
mokėjimus valdžios institucijoms pagal atskiras šalis ir atskirus projektus. Pasiūlymas taip pat 
remiasi galiojančia savanoriška Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyva.

Atskleidžiant tokius mokėjimus valdžios institucijoms būtų suteikiama svarbios informacijos 
apie pajamų srautą tam, kad dažnai daug išteklių turinčiose, tačiau skurdžiose šalyse pilietinės 
visuomenės veikėjai ir piliečiai galėtų geriau kontroliuoti valdžios institucijų atskaitomybę. 
Didesnis skaidrumas galėtų pagerinti valdyseną, stabdyti korupciją, pagerinti bendrovių 
atskaitomybę kartu padedant investuotojams priimti labiau pagrįstus sprendimus.

Nuomonės referentė labai pritaria Komisijos pasiūlymui, kuris yra esminis žingsnis siekiant 
skaidrumo ir atskaitomybės, tačiau mano, kad kai kurie klausimai yra ypač svarbūs vystymosi 
požiūriu. Todėl nuomonės referentė siūlo pakeitimus, kuriais būtų pakeičiama projekto 
apibrėžtis, panaikinamos išimtys bei įtraukiama reikšmingumo riba.

Be to, nors nuomonės referentė pripažįsta esminę skaidrumo gavybos bei neliesto miško 
medienos ruošos pramonėje svarbą, ji mano, kad direktyvos taikymo sritį reikėtų praplėsti, 
nes visuose sektoriuose reikia daugiau atskaitomybės. Todėl ji pasiūlė, kad visuose pramonės 
sektoriuose būtų teikiamos mokėjimų kiekvienai šaliai ataskaitos ir atskleidžiami papildomi 
finansiniai duomenys, siekiant ES valstybėms narėms ir besivystančioms šalims padėti 
visuose sektoriuose sumažinti mokesčių slėpimą ir mokesčių vengimą. Tai dera su 2011 m. 
kovo mėn. paskelbtame Evos Joly pranešime „Bendradarbiavimas su besivystančiomis 
šalimis skatinant gerą mokesčių srities valdymą“ patvirtinta Parlamento pozicija, pagal kurią 
teigiama, kad visuose sektoriuose turėtų būti teikiamos plataus masto ataskaitos apie 
kiekvieną šalį atskirai, įskaitant informaciją apie ikimokestinį pelną ir pelną atskaičius 
mokesčius. Kai bendrovių mokėjimai atliekami gavybos pramonėje ir neliesto miško 
medienos ruošos pramonėje, turėtų būti teikiamos kiekvieno atskiro projekto ataskaitos.
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PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos 
pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant užtikrinti didesnį mokėjimų 
valdžios institucijoms skaidrumą, 
emitentai, kurių vertybiniais popieriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje ir 
kurie plėtoja veiklą gavybos ar neliesto 
miško medienos ruošos sektoriuose, turėtų 
kasmet atskiroje ataskaitoje nurodyti
šalių, kuriose jie veikia, valdžios 
institucijoms atliktus mokėjimus. Šioje 
ataskaitoje būtų nurodomi mokėjimai 
pagal tipus, atitinkančius tuos, kurie 
atskleidžiami pagal Gavybos pramonės 
skaidrumo iniciatyvą (EITI), ir pilietinei 
visuomenei būtų teikiama informacija, 
kuria remdamasi ji galėtų daug išteklių 
turinčių šalių valdžios institucijas 
įpareigoti atsiskaityti už savo pajamas iš 
gamtos išteklių naudojimo. Ši iniciatyva 
taip pat papildo ES veiksmų planą dėl 
miškų teisės aktų vykdymo, valdymo ir 
prekybos (FLEGT) ir Medienos 
reglamentą, kuriuose medienos produktų 
prekybiautojai įpareigojami taikyti deramo 
tikrinimo sistemą, kad mediena nepasiektų 
ES rinkos neteisėtai. Išsamūs reikalavimai 
apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2011/../ES 9 skyriuje;

(7) siekiant užtikrinti didesnį trečiosiose 
šalyse vykdomos finansinės veiklos, ypač
mokėjimų valdžios institucijoms 
skaidrumą, emitentai, kurių vertybiniais 
popieriais leista prekiauti reguliuojamoje 
rinkoje, turėtų metinėse finansinių 
ataskaitų ataskaitose nurodyti šalių, 
kuriose jie veikia, valdžios institucijoms 
atliktus mokėjimus, pateikiant informaciją 
apie kiekvieną šalį atskirai. Emitentų, 
veikiančių gavybos ar neliesto miško 
medienos ruošos pramonės sektoriuose, 
parengtose ataskaitose taip pat turėtų 
būtų nurodyti konkretūs projektai arba 
projektai, kuriems tie mokėjimai priskirti, 
remiantis Gavybos pramonės skaidrumo 
iniciatyvos (EITI) informacijos 
atskleidimo reikalavimais tam, kad
pilietinei visuomenei būtų teikiama 
informacija, kuria remdamasi ji galėtų 
daug išteklių turinčių šalių valdžios 
institucijas įpareigoti atsiskaityti už savo 
pajamas iš gamtos išteklių naudojimo Ši 
iniciatyva taip pat papildo ES veiksmų 
planą dėl miškų teisės aktų vykdymo, 
valdymo ir prekybos (FLEGT) ir Medienos 
reglamentą, kuriuose medienos produktų 
prekiautojai įpareigojami taikyti deramo 
tikrinimo sistemą, kad mediena nepasiektų 
ES rinkos neteisėtai. Išsamūs reikalavimai 
apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2011/../ES 9 skyriuje;
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2004/109/EB
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis 6 straipsnis

Mokėjimų valdžios institucijoms ataskaita Mokėjimų valdžios institucijoms ataskaita
Valstybės narės reikalauja, kad emitentai, 
veikiantys gavybos ar neliesto miško 
medienos ruošos pramonės sektoriuose, 
kaip apibrėžta […], pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2011/.../ES(*) 9 skyrių kasmet parengtų 
valdžios institucijoms atliktų mokėjimų 
ataskaitą. Ataskaita viešai paskelbiama ne 
vėliau kaip per šešis mėnesius pasibaigus 
kiekvieniems finansiniams metams ir 
viešai prieinama mažiausiai penkerius 
metus. Mokėjimai valdžios institucijoms 
ataskaitoje nurodomi konsoliduotu 
lygmeniu.

Valstybės narės reikalauja, kad visi
emitentai pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2011/.../ES(*) 9 skyrių, 
rengdami metines finansinių ataskaitų 
ataskaitas, kasmet parengtų valdžios 
institucijoms atliktų mokėjimų ataskaitą ir 
papildomą informaciją apie jų finansinę 
veiklą trečiosiose šalyse. Ataskaita viešai 
paskelbiama ne vėliau kaip per šešis 
mėnesius pasibaigus kiekvieniems 
finansiniams metams ir viešai prieinama. 
Mokėjimai valdžios institucijoms 
ataskaitoje nurodomi konsoliduotu 
lygmeniu.
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