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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Articolul 6 din Directiva referitoare la transparență prezintă un interes deosebit pentru 
Comisia pentru dezvoltare. Cu toate acestea, detaliile privind amendamentele propuse de 
raportoarea pentru aviz sunt incluse în proiectul de aviz referitor la directiva privind 
contabilitatea, deoarece directiva privind transparența face trimitere la directiva privind 
contabilitatea.

Legislația UE nu obligă în prezent întreprinderile să prezinte un raport privind plățile 
efectuate către guvernele din țările în care își desfășoară activitatea, deși aceste plăți, în 
special cele efectuate de industria extractivă sau de sectorul de exploatare a pădurilor, pot 
reprezenta o proporție importantă din veniturile unei țări, în special în țările bogate în resurse. 
Din 2007, Parlamentul European a solicitat prezentarea unor propuneri privind comunicarea 
integrală și pe scară largă a acestor informații.

După revizuirea directivei privind transparența, cât și a directivei privind contabilitatea, 
Comisia a propus, în octombrie 2011, ca întreprinderile cu activități în industria extractivă sau 
de exploatare a pădurilor primare să publice un raport anual privind plățile efectuate către 
guverne, defalcate pe țări, specificând sumele alocate pentru fiecare proiect în parte și 
relevanța lor pentru guvernul beneficiar. Aceste cerințe s-ar referi doar la marile întreprinderi 
și la toate entitățile de interes public. 

Propunerea Comisiei urmează Legea Dodd Frank din SUA, adoptată în iulie 2010, care 
solicită întreprinderilor din industria extractivă (companiile de petrol, gaze și exploatare 
minieră), înregistrate la Comisia pentru valori mobiliare și burse de valori (SEC), să prezinte 
un raport public privind plățile vărsate guvernelor, defalcate pe țări și proiecte. Propunerea se 
va baza, de asemenea, pe actuala Inițiativă voluntară privind transparența în industriile 
extractive. 

Comunicarea acestor plăți vărsate guvernelor ar putea furniza informații-cheie cu privire la 
fluxul veniturilor, permițând actorilor societății civile și cetățenilor unor țări sărace, dar 
bogate în resurse, să ceară mai bine socoteală guvernelor proprii. Creșterea transparenței ar 
putea promova o mai bună guvernanță, ar descuraja corupția, ar îmbunătăți responsabilitatea 
întreprinderilor, permițând în același timp investitorilor să ia decizii în mai bună cunoștință de 
cauză.

Raportoarea pentru aviz salută propunerea Comisiei ca un important pas înainte pentru 
promovarea transparenței și responsabilității și consideră că anumite puncte au o importanță 
deosebită în contextul dezvoltării. Prin urmare, raportoarea pentru aviz propune o serie de 
amendamente pentru a modifica definiția proiectului, a elimina scutirile și a institui un prag 
de relevanță. 

În plus, deși raportoarea pentru aviz recunoaște importanța crucială a transparenței în industria 
extractivă și de exploatare a pădurilor primare, ea consideră că sfera de aplicare a directivei ar 
trebui lărgită, deoarece în toate sectoarele este nevoie de mai multă responsabilitate. 
Raportoarea pentru aviz a propus, prin urmare, ca toate sectoarele industriale să raporteze 
plățile efectuate pentru fiecare țară în parte și să facă publice și alte informații financiare 
pentru a ajuta atât statele membre UE, cât și țările în curs de dezvoltare, să reducă evaziunea 
și frauda fiscală în toate sectoarele. Propunerea corespunde poziției adoptate de Parlament în 
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martie 2011 în raportul Evei Joly referitor la cooperarea cu țările în curs de dezvoltare în ceea 
ce privește promovarea bunei guvernanțe în chestiuni fiscale, în care se menționa că 
raportarea defalcată pe țări ar trebui să se efectueze pe scară largă, să includă profiturile 
dinainte și după plata impozitelor și să acopere toate sectoarele. În cazul industriilor extractive 
și al sectorului de exploatare a lemnului, raportarea plăților efectuate de întreprinderile din 
aceste sectoare ar trebui să fie defalcată pe proiecte.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în fond, să 
includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a asigura o mai mare 
transparență a plăților către guverne, 
emitenții ale căror valori mobiliare sunt 
admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată și care desfășoară activități 
în cadrul industriilor extractive sau de 
exploatare a pădurilor primare trebuie să 
publice, într-un raport anual separat, 
plățile efectuate către guvernele țărilor în 
care operează. Acest raport trebuie să 
includă tipuri de plăți comparabile cu cele 
raportate în temeiul Inițiativei privind 
transparența în industriile extractive (EITI)
și să pună la dispoziția societății civile 
informații care să determine guvernele din 
țările bogate în resurse să răspundă pentru 
veniturile obținute în urma exploatării 
resurselor naturale. Inițiativa vine în 
completarea Planului de acțiune al UE 
referitor la aplicarea legislației, guvernanța 
și schimburile comerciale în domeniul 
forestier (FLEGT) și a regulamentului 
privind exploatarea lemnului care prevăd 
obligația comercianților de produse din 
lemn de a acționa cu precauție pentru a 
împiedica intrarea pe piața UE a lemnului 
ilegal. Obligațiile detaliate sunt definite în 

(7) Pentru a asigura o mai mare 
transparență a activităților financiare din 
țările terțe, în special a plăților către 
guverne, emitenții ale căror valori 
mobiliare sunt admise la tranzacționare pe 
o piață reglementată ar trebui să publice,
ca parte a raportului anual de declarații 
financiare, plățile efectuate către 
guvernele țărilor în care operează, pentru 
fiecare țară în parte. Pentru emitenții care 
desfășoară activități în industria 
extractivă sau de exploatare a pădurilor 
primare, raportul ar trebui să cuprindă, 
de asemenea, proiectul sau proiectele 
specifice pentru care au fost alocate 
plățile respective, pornind de la obligația 
de declarare din Inițiativa privind 
transparența în industriile extractive (EITI) 
de a pune la dispoziția societății civile 
informații care să determine guvernele din 
țările bogate în resurse să răspundă pentru 
veniturile obținute în urma exploatării 
resurselor naturale Inițiativa vine în 
completarea Planului de acțiune al UE 
referitor la aplicarea legislației, guvernanța 
și schimburile comerciale în domeniul 
forestier (FLEGT) și a regulamentului 
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capitolul 9 din Directiva 2011/../UE a 
Parlamentului European și a Consiliului.

privind exploatarea lemnului care prevăd 
obligația comercianților de produse din 
lemn de a acționa cu precauție pentru a 
împiedica intrarea pe piața UE a lemnului 
ilegal. Obligațiile detaliate sunt definite în 
capitolul 9 din Directiva 2011/../UE a 
Parlamentului European și a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2004/109/CE
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 Articolul 6
Raport privind plățile efectuate către 
guverne

Raport privind plățile efectuate către 
guverne

Statele membre solicită emitenților activi 
în industria extractivă sau de exploatare a 
pădurilor primare, așa cum sunt definite 
în [...], să întocmească, în conformitate cu 
capitolul 9 din Directiva 2011/../UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(*), un raport anual privind plățile efectuate 
către guverne. Raportul se face public cel 
târziu la șase luni după sfârșitul fiecărui 
exercițiu financiar și rămâne la dispoziția 
publicului pentru cel puțin cinci ani. Plățile 
efectuate către guverne se raportează la 
nivel consolidat.

Statele membre solicită tuturor emitenților 
să întocmească, în conformitate cu 
capitolul 9 din Directiva 2011/../UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(*), un raport anual privind plățile efectuate 
către guverne și informații suplimentare 
privind activitățile lor financiare din țările 
terțe, ca parte a declarațiilor financiare 
anuale. Raportul se face public cel târziu 
la șase luni după sfârșitul fiecărui exercițiu 
financiar și rămâne la dispoziția publicului. 
Plățile efectuate către guverne se 
raportează la nivel consolidat.

Or. en


