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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Za Odbor za razvoj je v direktivi o preglednosti še posebej zanimiv člen 6, podrobnosti 
sprememb, ki jih predlaga pripravljavka mnenja, pa so vključene v osnutek mnenja o 
proračunski direktivi, saj se direktiva o preglednosti nanaša nanjo.

Družbam v skladu z zakonodajo EU zaenkrat ni treba poročati o plačilih vladam v državah, v 
katerih poslujejo, čeprav lahko ta plačila, zlasti v ekstraktivni industriji ali sektorju 
izkoriščanja gozdov, predstavljajo znaten delež državnih prihodkov, še posebej v državah, ki 
so bogate z viri. Evropski parlament od leta 2007 poziva k predlogom za obsežno in celovito 
razkritje teh informacij.

Komisija je pri pregledu direktive o preglednosti in računovodske direktive oktobra 2011 
predlagala, naj družbe, ki delujejo v ekstraktivni industriji ali na področju izkoriščanja 
primarnih gozdov, vsako leto razkrijejo informacije o plačilih vladam v vseh državah, kjer se 
je plačilo namenilo posameznemu projektu ali je pomembno za vlado prejemnico. Ta zahteva 
bi bila omejena na velike družbe in vse subjekte javnega pomena. 

Predlog Komisije je primerljiv z ameriškim Dodd-Frankovim zakonom, sprejetim julija 2010, 
ki zahteva, da družbe ekstraktivne industrije (naftne, plinske in rudarske družbe), registrirane 
pri Komisiji za vrednostne papirje in borzo (KVP), javno poročajo o plačilih vladam za vsako 
državo in vsak projekt posebej. Predlog bo tudi nadgradil sedanjo prostovoljno pobudo za 
preglednost v ekstraktivni industriji. 

Z razkritjem takih plačil vladam bi lahko akterji civilne družbe in državljani v državah, ki so 
pogosto bogate z viri, a revne, pridobili poglavitne informacije o toku dohodkov ter bi od 
svojih vlad lažje zahtevali, da prevzamejo odgovornost. Večja preglednost bi utegnila 
spodbuditi boljše upravljanje, preprečiti korupcijo, izboljšati prevzemanje odgovornosti 
družb, hkrati pa vlagateljem omogočiti bolj ozaveščeno odločanje.

Pripravljavka mnenja pozdravlja predlog Komisije, saj je velik korak k preglednosti in 
prevzemanju odgovornosti, meni pa, da so nekatere točke zlasti pomembne za razvoj. Zato 
predlaga spremembe opredelitve projekta, odpravo izjem in vključitev praga pomembnosti. 

Čeprav se zaveda, da je preglednost v ekstraktivni industriji in na področju izkoriščanja 
prvotnih gozdov bistvenega pomena, meni, da bi bilo treba razširiti področje uporabe 
direktive, saj je treba v vseh sektorjih bolje prevzemati odgovornost. Zato predlaga, da bi 
morali vsi industrijski sektorji poročati o plačilih po posameznih državah in da bi se morali 
razkriti dodatni finančni podatki, da bi državam članicam EU in državam v razvoju pomagali 
zmanjšati davčne utaje in izogibanje davkom v vseh sektorjih. To je skladno s stališčem, ki ga 
je marca 2011 Parlament sprejel v poročilu Eve Joly o sodelovanju z državami v razvoju pri 
spodbujanju dobrega upravljanja v davčnih zadevah, v katerem je navedeno, da bi moralo biti 
poročanje po posameznih državah zastavljeno široko , vključevati dobiček pred in po 
obdavčenju ter zajemati vse sektorje. Podjetja iz ekstraktivnih industrijskih panog in sektorja 
izkoriščanja gozdov bi morala o svojih plačilih poročati po posameznih projektih.

PREDLOGI SPREMEMB
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Odbor za razvoj poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo 
vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Za zagotovitev boljše preglednosti 
plačil vladam bi morali izdajatelji, katerih 
vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na 
reguliranem trgu in opravljajo dejavnost v 
ekstraktivni industriji ali v primarni 
gozdarski industriji, v ločenem letnem 
poročilu razkriti plačila vladam v državah, 
kjer poslujejo. Poročilo bi moralo 
vsebovati oblike plačil, primerljiva s 
tistimi, ki jih razkrivajo podjetja, ki 
sodelujejo v pobudi za preglednost 
ekstraktivne industrije (EITI) in civilni 
družbi dajejo informacije, da jim vlade 
držav, ki so bogate z viri, odgovarjajo za 
prejemke od izkoriščanja naravnih virov. 
Pobuda dopolnjuje tudi Akcijski načrt EU 
izvrševanja zakonodaje, upravljanja in 
trgovanja na področju gozdov (FLEGT) in 
uredbo o lesu, ki od trgovcev z lesnimi 
izdelki, da se obnašajo skrbno, da bi se 
preprečilo nezakonito prihajanje lesa na 
trge EU. Zahteve so podrobno opredeljene 
v Poglavju 9 Direktive 2011/.../EU 
Evropskega parlamenta in Sveta.

(7) Za zagotovitev boljše preglednosti 
finančnih dejavnosti v tretjih državah, 
zlasti plačil vladam, bi morali izdajatelji, 
katerih vrednostni papirji so sprejeti v 
trgovanje na reguliranem trgu, kot del 
letnega poročila računovodskih izkazov 
razkriti plačila vladam v državah, kjer 
poslujejo, po posameznih državah.
Izdajatelji, ki opravljajo dejavnost v 
ekstraktivni industriji ali v sektorju 
izkoriščanja prvotnih gozdov, bi morali v 
poročilu navesti tudi poseben projekt ali 
projekte, ki so jim bila namenjena ta 
plačila, na podlagi zahtev za razkritje v 
pobudi za preglednost ekstraktivne 
industrije (EITI) za zagotovitev informacij 
civilni družbi, da jim vlade držav, ki so 
bogate z viri, odgovarjajo za prejemke od 
izkoriščanja naravnih virov. Pobuda 
dopolnjuje tudi Akcijski načrt EU 
izvrševanja zakonodaje, upravljanja in 
trgovanja na področju gozdov (FLEGT) in 
uredbo o lesu, ki od trgovcev z lesnimi 
izdelki, da se obnašajo skrbno, da bi se 
preprečilo nezakonito prihajanje lesa na 
trge EU. Zahteve so podrobno opredeljene 
v Poglavju 9 Direktive 2011/.../EU 
Evropskega parlamenta in Sveta.

Or. en
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Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2004/109/ES
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6 Člen 6

Poročilo o plačilih vladam Poročilo o plačilih vladam
Države članice zahtevajo, da izdajatelji, ki 
opravljajo dejavnost v ekstraktivni 
industriji ali v sektorju izkoriščanja 
prvotnih gozdov, kakor je opredeljena v 
[…], v skladu s Poglavjem 9 Direktive 
2011/.../EU Evropskega parlamenta in 
Sveta(*), vsako leto pripravijo poročilo o 
plačilih vladam. Poročilo se objavi 
najpozneje šest mesecev po koncu vsakega 
poslovnega leta in je javno dostopno 
najmanj pet let. O plačilih vladam se 
poroča na konsolidirani ravni.

Države članice zahtevajo, da vsi izdajatelji 
v skladu s Poglavjem 9 Direktive 
2011/../EU Evropskega parlamenta in 
Sveta(*) vsako leto pripravijo poročilo o 
plačilih vladam in dodatnih informacijah 
o njihovih finančnih dejavnostih v tretjih 
državah kot del letnih računovodskih 
izkazov. Poročilo se objavi najpozneje šest 
mesecev po koncu vsakega poslovnega leta 
in je javno dostopno. O plačilih vladam se 
poroča na konsolidirani ravni.

Or. en


