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BEKNOPTE MOTIVERING

Voor de Commissie ontwikkelingssamenwerking is vooral artikel 6 van de 
Transparantierichtlijn van belang, hoewel de details van de door de rapporteur voorgestelde 
amendementen reeds zijn opgenomen in het ontwerpadvies over de Jaarrekeningrichtlijn 
waarnaar in de Transparantierichtlijn wordt verwezen.

De EU-wetgeving verplicht ondernemingen momenteel niet om betalingen aan overheden in 
landen waar zij actief zijn, openbaar te maken, zelfs als dergelijke betalingen, met name door 
de winningsindustrie of kappers van primaire wouden, een significant deel van de inkomsten 
van een land kunnen vormen, vooral in landen die rijk zijn aan natuurlijke hulpbronnen. Sinds 
2007 heeft het Europees Parlement gevraagd om voorstellen voor een op brede basis gestelde 
en uitgebreide openbaarmaking van dergelijke informatie.

In oktober 2011 is de Commissie met voorstellen gekomen om door middel van herziening 
van zowel de Transparantie- als de Jaarrekeningrichtlijn, ondernemingen die actief zijn in de 
winningsindustrie of houtkap van oerbossen, te verplichten jaarlijks de significante betalingen 
aan overheden, per project openbaar te maken. Dit vereiste zou beperkt blijven tot grote 
ondernemingen en alle organisaties van openbaar belang.

De Commissievoorstellen zijn vergelijkbaar met de Amerikaanse Dodd-Frank Act, die in juli 
2010 werd aangenomen en die bij de Securities and Exchange Commission (SEC) 
ingeschreven ondernemingen uit de winningsindustrie (olie-, gas- en mijnbouwbedrijven) 
voorschrijft om hun betalingen aan overheden op een landen- en projectspecifieke basis 
openbaar te maken. Het voorstel bouwt tevens voort op het bestaande en vrijwillige initiatief 
inzake transparantie van winningsindustrieën.

De openbaarmaking van dergelijke betalingen aan overheden kan essentiële informatie over 
de inkomstenstroom opleveren en maatschappelijke organisaties en burgers in staat stellen in 
vaak arme, maar aan grondstoffen rijke landen hun regeringen ter verantwoording te roepen. 
Toegenomen transparantie kan leiden tot beter bestuur, tot het terugdringen van corruptie, tot 
verbetering van de verantwoordingsplicht van bedrijven, en ervoor zorg dragen dat 
investeerders beter geïnformeerde beslissingen nemen.
De rapporteur voor advies juicht het Commissievoorstel toe als een belangrijke stap 
voorwaarts naar transparantie en verantwoordingsplicht maar is van mening dat er nog enkele 
punten in het kader van ontwikkeling speciale aandacht behoeven. Daarom stelt zij een aantal 
amendementen voor om de definitie van het begrip "project" te wijzigen, uitzonderingen te 
schrappen en een materialiteitsdrempel op te nemen. 

Daarnaast is de rapporteur voor advies van mening dat, hoewel zij het grote belang erkent van 
transparantie in de winningsindustrie en houtkap van oerbossen, de werkingssfeer van de 
richtlijn moet worden uitgebreid omdat een verbeterde verantwoordingsplicht in alle sectoren 
nodig is. Met het oog hierop doet zij het voorstel dat in alle bedrijfstakken op een 
landenspecifieke basis van betalingen verslag wordt gelegd en dat aanvullende financiële 
gegevens worden openbaargemaakt om zowel de lidstaten van de EU als ontwikkelingslanden 
te helpen bij het terugdringen van belastingontduiking en belastingontwijking. Dit komt 
overeen met het standpunt van het Parlement in maart 2011 zoals verwoord in het verslag van 
Eva Joly over "Samenwerking met ontwikkelingslanden met het oog op goed bestuur in 
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belastingaangelegenheden", dat stelt dat de verslaglegging op landenspecifieke basis breed 
opgezet moet zijn, met vermelding van winst voor en na belasting en alle bedrijfstakken moet 
omvatten. Verslaglegging over betalingen door ondernemingen actief in de winnings- en 
houtkapindustrie zou op een projectspecifieke basis moeten plaatsvinden.

AMENDEMENTEN

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
juridische zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om te voorzien in meer transparantie 
als het gaat om betalingen aan regeringen, 
moeten uitgevende instellingen waarvan de 
effecten tot de handel op gereglementeerde 
markten zijn toegelaten en die actief zijn in
de winningsindustrie of de houtkap in 
primaire wouden, jaarlijks in een 
afzonderlijk verslag de betalingen 
bekendmaken die zijn gedaan aan de 
regeringen van de landen waarin zij actief 
zijn. Het verslag moet soorten betalingen
bevatten die vergelijkbaar zijn met die 
welke op grond van het initiatief inzake 
transparantie van winningsindustrieën
(EITI) moeten worden verstrekt en moet
het maatschappelijk middenveld informatie 
verstrekken om regeringen van landen die 
rijk zijn aan natuurlijke hulpbronnen 
verantwoordelijk te houden voor hun 
inkomsten uit de exploitatie van natuurlijke 
hulpbronnen. Het initiatief vult ook het 
FLEGT-actieplan van de EU
(wetshandhaving, governance en handel in 
de bosbouw) en de houtverordening aan 
die vereisen dat handelaren in 
houtproducten gepaste zorgvuldigheid aan 
de dag leggen om te voorkomen dat 
illegaal hout de EU-markt binnenkomt. De 
nadere vereisten zijn gedefinieerd in 
hoofdstuk 9 van Richtlijn 2011/../EU van 

(7) Om te voorzien in meer transparantie 
als het gaat om financiële activiteiten in 
derde landen, met name in geval van
betalingen aan regeringen, moeten 
uitgevende instellingen waarvan de 
effecten tot de handel op gereglementeerde 
markten zijn toegelaten als onderdeel van 
hun jaarlijkse financiële overzichten de 
betalingen op landenspecifieke basis
bekendmaken die zijn gedaan aan de 
regeringen van de landen waarin zij actief 
zijn. Voor uitgevende instellingen die 
actief zijn in de winningsindustrie of in de 
houtkap van primaire wouden moet het 
verslag tevens het specifieke project of 
projecten vermelden in het kader waarvan 
de betalingen hebben plaatsgevonden,
vergelijkbaar met de 
openbaarmakingsvereisten van het 
initiatief inzake transparantie van 
winningsindustrieën (EITI) om het 
maatschappelijk middenveld informatie te
verstrekken waarmee regeringen van 
landen die rijk zijn aan natuurlijke 
hulpbronnen verantwoordelijk kunnen 
worden gehouden voor hun inkomsten uit 
de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen.
Het initiatief vult ook het FLEGT-actieplan 
van de EU (wetshandhaving, governance 
en handel in de bosbouw) en de 
houtverordening aan die vereisen dat 
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het Europees Parlement en de Raad. handelaren in houtproducten gepaste 
zorgvuldigheid aan de dag leggen om te 
voorkomen dat illegaal hout de EU-markt 
binnenkomt. De nadere vereisten zijn 
gedefinieerd in hoofdstuk 9 van Richtlijn 
2011/../EU van het Europees Parlement en 
de Raad.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 Artikel 6
Verslag over betalingen aan regeringen Verslag over betalingen aan regeringen

De lidstaten eisen van de uitgevende 
instellingen die actief zijn in de 
winningsindustrie of de houtkap in 
primaire wouden, zoals gedefinieerd in 
[…] dat zij, in overeenstemming met 
hoofdstuk 9 van Richtlijn 2011/../EU van 
het Europees Parlement en de Raad(*), 
jaarlijks een verslag opstellen over hun 
betalingen aan regeringen. Dit verslag 
moet uiterlijk zes maanden na het einde 
van elk boekjaar openbaar worden gemaakt
en moet ten minste vijf jaar openbaar 
beschikbaar blijven. Betalingen aan 
regeringen moeten op geconsolideerd 
niveau worden gemeld.

De lidstaten eisen van alle uitgevende 
instellingen dat zij, in overeenstemming 
met hoofdstuk 9 van Richtlijn 2011/../EU 
van het Europees Parlement en de Raad(*),
als onderdeel van de jaarlijkse financiële 
overzichten, jaarlijks een verslag opstellen 
over hun betalingen aan regeringen en met 
aanvullende informatie over hun 
financiële activiteiten in derde landen. Dit 
verslag moet uiterlijk zes maanden na het 
einde van elk boekjaar openbaar worden 
gemaakt en moet openbaar beschikbaar 
blijven. Betalingen aan regeringen moeten 
op geconsolideerd niveau worden gemeld.

Or. en


