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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-qasam ta' interess partikolari għall-Kumitat għall-Iżvilupp rigward id-Direttiva dwar it-
Trasparenza huwa l-Artikolu 6, iżda d-dettalji tal-emendi proposti mir-rapporteur huma 
inklużi fl-abbozz ta' opinjoni dwar id-Direttiva dwar il-Kontabilità peress li d-Direttiva dwar 
it-Trasparenza tirreferi għad-Direttiva dwar il-Kontabilità.

Il-leġiżlazzjoni tal-UE bħalissa ma tirrikjedix lill-kumpaniji jirrapportaw il-pagamenti li jkunu 
għamlu lill-gvernijiet f'pajjiżi fejn joperaw, anke jekk dawn il-pagamenti, b'mod partikolari 
fis-setturi tal-industrija estrattiva jew tal-qtugħ tas-siġar, jistgħu jirrappreżentaw proporzjon 
sinifikanti tad-dħul ta' pajjiż, b'mod partikolari f'pajjiżi li huma għanja fir-riżorsi. Mill-2007 'l 
hawn, il-Parlament Ewropew ilu jitlob proposti għal żvelar estensiv u komprensiv ta' 
informazzjoni bħal din.

Permezz ta' reviżjonijiet tad-Direttivi dwar it-Trasparenza u dwar il-Kontabilità, f'Ottubru 
2011, il-Kummissjoni pproponiet li l-kumpaniji li huma attivi fl-industrija tal-estrazzjoni jew 
fil-qtugħ ta' siġar f'foresti primarji jiżvelaw fuq bażi annwali l-pagamenti li jagħmlu lill-
gvernijiet f'kull pajjiż, fejn il-pagament ikun attribwit għal ċertu proġett u meta jkun materjali 
għall-gvern li jirċevih. Dan ir-rekwiżit ikun limitat għal kumpaniji kbar u għall-entitajiet 
kollha ta' interess pubbliku. 

Il-proposti mill-Kummissjoni jsegwu l-Att Dodd Frank tal-Istati Uniti, li ġie adottat f'Lulju 
2010 u li jirrikjedi li l-kumpaniji tal-industriji estrattivi (kumpaniji taż-żejt, tal-gass u tal-
minjieri) rreġistrati mal-Kummissjoni għat-Titoli u l-Kambju (SEC - Securities and Exchange 
Commission) jirrappurtaw pubblikament il-pagamenti lill-gvernijiet fuq bażi speċifika għall-
pajjiż u għall-proġett. Il-proposta se tibni wkoll fuq l-Inizjattiva volontarja ezistenti għat-
Trasparenza tal-Industrija Estrattiva. 

L-iżvelar ta' dawn il-pagamenti lill-gvernijiet jista' jipprovdi informazzjoni importanti dwar il-
fluss tad-dħul biex il-parteċipanti tas-soċjetà ċivili u ċ-ċittadini, ta' spiss f'pajjiżi li huma 
għanja fir-riżorsi iżda foqra, jitolbu rendikont aħjar mill-gvernijiet tagħhom. Trasparenza 
mtejba tista' tippromwovi governanza aħjar, tkun ta' deterrent għall-korruzzjoni, ittejjeb l-
obbligu ta' rendikont fil-kumpaniji filwaqt li tippermetti wkoll lill-investituri jieħdu 
deċiżjonijiet infurmati aħjar.

Ir-rapporteur tilqa' tajjeb ħafna l-proposta tal-Kummissjoni bħala pass ewlieni 'l quddiem 
għat-trasparenza u għall-obbligu ta' rendikont iżda tqis li ċerti punti huma ta' importanza 
partikolari fil-kuntest tal-iżvilupp. Għalhekk, ir-rapporteur tipproponi emendi biex tinbidel id-
definizzjoni ta' proġett, jitneħħew l-eżenzjonijiet u jiġi inkluż livell limitu ta' materjalità. 

Barra minn hekk, filwaqt li r-rapporteur tirrikonoxxi l-importanza kruċjali tat-trasparenza fl-
industrija estrattiva u fis-settur tal-qtugħ ta' siġar f'foresti primarji, temmen li l-kamp ta' 
applikazzjoni tad-direttiva għandu jitwessa' peress li huwa meħtieġ li jkun hemm obbligu ta' 
rendikont aħjar fis-setturi kollha. Għalhekk ipproponiet li s-setturi industrijali kollha 
għandhom jirrappurtaw rigward il-pagamenti, fuq bażi ta' pajjiż pajjiż, u li tiġi żvelata data 
finanzjarja addizzjonali biex kemm l-Istati Membri tal-UE kif ukoll il-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw jiġu megħjuna jnaqqsu l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa fis-setturi kollha. Dan huwa 
konsistenti mal-pożizzjoni adottata mill-Parlament Ewropew f'Marzu 2011 fir-rapport ta' Eva 
Joly dwar il-Kooperazzjoni ma' Pajjiżi li Qed Jiżviluppaw dwar il-Promozzjoni ta' 
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Governanza Tajba fi Kwistjonijiet Fiskali, li jgħid li r-rappurtar pajjiż pajjiż għandu jkun 
estensiv, jinkludi l-profitti qabel u wara t-taxxa u jkopri s-setturi kollha. Fil-każ tal-industriji 
estrattivi u s-settur tal-qtugħ tas-siġar, ir-rappurtar dwar il-pagamenti minn impriżi f'dawn is-
setturi għandu jkun fuq bażi ta' proġett proġett.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala l-kumitat 
responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sabiex tiġi pprovduta trasparenza akbar 
tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji magħmula 
lill-gvernijiet, l-emittenti li t-titoli tagħhom 
huma ammessi għall-kummerċ f'suq 
regolat u li għandhom attivitajiet fl-
industriji estrattivi jew tal-qtugħ tal-injam 
primarju għandhom jiddivulgaw f'rapport 
separat fuq bażi annwali l-pagamenti
magħmula lill-gvernijiet fil-pajjiżi fejn 
joperaw. Ir-rapport għandu jinkludi tipi 
ta' pagamenti komparabbli għal dawk 
iddivulgati taħt l-Inizjattiva għat-
Trasparenza tal-Industriji Estrattivi (EITI) 
u jipprovdu lis-soċjetà ċivili 
b'informazzjoni sabiex iżommu lill-pajjiżi 
li għandhom ħafna riżorsi, responsabbli 
għar-riċevuti tagħhom mill-isfruttament 
tar-riżorsi naturali. L-inzijattiva hija wkoll 
kumplimentari għall-Pjan ta' Azzjoni tal-
UE FLEGT Action Plan (Forest Law 
Enforcement, Governance and Trade) u r-
Regolament dwar l-Injam li jeħtieġ lin-
negozjati tal-prodotti tal-injam jeżerċitaw 
id-diliġenza dovuta sabiex iżommu milli 
jkun hemm injam illegali dieħel fis-suq tal-
UE. Ir-rekwiżiti dettaljati huma definiti fil-
Kapitolu 9 tad-Direttiva 2011/../UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

(7) Sabiex tiġi pprovduta trasparenza akbar 
tal-attivitajiet finanzjarji f'pajjiżi terzi, 
b'mod partikolari tal-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji magħmula lill-gvernijiet, l-
emittenti li t-titoli tagħhom huma ammessi 
għall-kummerċ f'suq regolat għandhom 
jiddivulgaw, bħala parti mir-rapport 
annwali tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji,
il-pagamenti magħmula lill-gvernijiet fil-
pajjiżi fejn joperaw u għal kull pajjiż.
Għal emittenti attivi fl-industrija estrattiva 
jew dawk li jaqtgħu siġar f'foresti 
primarji, ir-rapport għandu jispeċifika 
wkoll il-proġett jew proġetti speċifiċi li 
għalihom ġew attribwiti dawk il-
pagamenti, fuq il-bażi tar-rekwiżiti ta' 
divulgazzjoni taħt l-Inizjattiva għat-
Trasparenza tal-Industriji Estrattivi (EITI) 
biex jipprovdu lis-soċjetà ċivili 
b'informazzjoni sabiex iżommu lill-pajjiżi 
li għandhom ħafna riżorsi, responsabbli 
għar-riċevuti tagħhom mill-isfruttament 
tar-riżorsi naturali. L-inzijattiva hija wkoll 
kumplimentari għall-Pjan ta' Azzjoni tal-
UE FLEGT Action Plan (Forest Law 
Enforcement, Governance and Trade) u r-
Regolament dwar l-Injam li jeħtieġ lin-
negozjati tal-prodotti tal-injam jeżerċitaw 
id-diliġenza dovuta sabiex iżommu milli 
jkun hemm injam illegali dieħel fis-suq tal-
UE. Ir-rekwiżiti dettaljati huma definiti fil-
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Kapitolu 9 tad-Direttiva 2011/.../UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2004/109/KE
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 Artikolu 6

Rapport dwar pagamenti lill-gvernijiet Rapport dwar pagamenti lill-gvernijiet
L-Istati Membri għandhom jeħtieġu lill-
emittenti attivi fl-industriji estrattivi jew 
tal-injam primarju, kif definiti fi […] biex 
iħejju, skont il-Kapitolu 9 tad-
Direttiva 2011/../UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill(*), rapport dwar il-
pagamenti magħmula lill-gvernijiet fuq 
bażi annwali. Ir-rapport għandu jsir 
pubbliku mill-anqas sitt xhur wara t-tmiem 
ta' kull sena finanzjarja u għandu jibqa' 
disponibbli għall-pubbliku mill-anqas għal 
ħames snin. Il-pagamenti lill-gvernijiet 
għandhom jiġu rrappurtati f'livell 
konsolidat.

L-Istati Membri għandhom jeħtieġu lill-
emittenti kollha biex iħejju, skont il-
Kapitolu 9 tad-Direttiva 2011/.../UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill(*), 
rapport dwar il-pagamenti magħmula lill-
gvernijiet u informazzjoni addizzjonali 
dwar l-attivitajiet finanzjarji tagħhom 
f'pajjiżi terzi fuq bażi annwali bħala parti 
mid-dikjarazzjonijiet finanzarji annwali. 
Ir-rapport għandu jsir pubbliku mill-anqas 
sitt xhur wara t-tmiem ta' kull sena 
finanzjarja u għandu jibqa' disponibbli 
għall-pubbliku. Il-pagamenti lill-gvernijiet 
għandhom jiġu rrappurtati f'livell 
konsolidat.

Or. en


