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КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящото предложение за преразглеждане на Директивата за прозрачност 
(COM(2011) 683) е с обща цел „да се осигури високо ниво на доверие на инвеститорите 
чрез равностойна прозрачност за емитентите на ценни книжа и инвеститорите в целия 
Европейски съюз“. 

Докладчикът желае да изрази своята подкрепа за един основен аспект на 
законодателното предложение – въвеждането на принципа на допълнителните 
изисквания по отношение на плащанията от предприятия от ЕС от добивната 
промишленост или дърводобива към правителства, включително в трети държави, 
когато те емитират ценни книжа за търговия на пазарите на ЕС. При все това 
докладчикът не иска да ограничи новото изискване до тези два сектора, тъй като 
информацията е от голямо значение за инвеститорите във всички сектори.

На равнище ЕС още в съображение 14 от Директивата за прозрачност (2004/109/ЕО) 
беше препоръчано държавите членки да насърчават котираните на борсата дружества, 
чиято основна дейност е в областта на добивната промишленост, да обявяват в своите 
годишни финансови отчети плащанията към правителства. Но в момента директивата 
не е направила изискването задължително. Поради това плащанията към правителства в 
дадена държава обикновено не се оповестяват. Същевременно тези цифри са 
предпоставка за успешен подход по отношение на доброто управление в областта на 
данъчното облагане, както и за способността на инвеститорите и на гражданското 
общество да държат управителните съвети на предприятията и правителствата 
отговорни. 

„Публикувай какво плащаш“ е принцип, който е задължителен за насърчаване на 
прозрачността и корпоративната социална отговорност, за да държи правителствата 
отговорни за използването на техните ресурси и за подобряване на доброто управление 
в областта на данъчното облагане в трети държави и подпомагане на тяхното развитие. 
Докладчикът от комисията по международна търговия желае инвеститорите от ЕС да 
поемат водеща роля по отношение на прозрачността и корпоративната социална 
отговорност, когато осъществяват дейност в други държави. Прозрачността по 
отношение на плащанията към правителства ще допринесе за по-добро управление на 
приходите, получени от експлоатацията на ресурсите на тези държави, благодарение на 
обществения контрол. Без обществен контрол управлението може лесно да се освободи 
от всякакви ограничения и тези приходи от ресурси да доведат до бедност, корупция и 
конфликти. Плащанията могат освен това сериозно да нарушат принципите на 
основаната на правила търговия в ущърб на дружествата, които ги спазват, и по-
специално също така в ущърб на котираните в САЩ дружества.

Самият сектор призна чрез Инициативата за прозрачност на добивната промишленост 
(EITI), че подобряването на прозрачността и отчетността допринася за доброто 
управление и лоялната конкуренция. EITI е глобален проект, изпълняван от 
приемащите държави, който насърчава прозрачността на приходите на национално 
равнище. 35 държави вече са постигнали добър напредък в изпълнението на EITI, а 60 
от най-големите нефтени, газови и минни дружества са се ангажирали да подкрепят 
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инициативата. Тази инициатива спечели също подкрепата на над 80 световни 
инвестиционни институции, които общо управляват над 16 трилиона щатски долара.
Редица правителства, включително Европейската комисия и международни 
организации, също подкрепят EITI. САЩ са на път да се присъединят към 
инициативата.

В момента няма действия в отговор на EITI на правителствено равнище в ЕС. 
Предложението на ЕК е, според изложението на мотивите, „съпоставимо със закона 
Дод-Франк“, приет в САЩ през юли 2010 г. В съответствие със Закона за реформа на 
Уолстрийт Дод-Франк и Закона за защита на потребителите от 2010 г. (в неговия 
двупартиен раздел 1504, известен също като разпоредбата Кардин-Лугар) Комисията по 
ценни книжа и фондови борси на САЩ (SEC) прие правила, съгласно които 
дружествата от добивната промишленост (които участват в добива на петрол, газ и 
минерали), регистрирани в SEC, трябва публично да докладват за плащанията към 
правителства. За съжаление последният етап от създаването на тези правила все още не 
е приключен. Същият ангажимент беше поет в заключителната декларация на срещата 
на върха на Г-8 в Довил през май 2011 г. Но това все още не е материализирано в 
националните законодателства на държавите от Г-8. 

Като заеме водеща позиция по този въпрос, Европейският съюз ще насърчава 
основните ни партньори във и извън Г-8 да последват примера и да приемат сходни 
мерки. Това ще осигури на дружествата от ЕС огромно предимство по отношение на 
техния имидж, когато осъществяват дейност в чужбина. Считано от юни 2010 г. в 
Хонконг влязоха в сила нови разпоредби в областта на отчитането, съгласно които се 
изисква дружествата, чиято дейност е свързана с добива на петрол и минерали и които 
се котират на фондовата борса в Хонконг, да представят съответните отчети.

В този дебат Европейският парламент, в различни резолюции, показа решителност в 
подкрепа на задължителните изисквания за отчитане за добивните сектори. Освен това 
разширеното оповестяване на изискванията допълва разширяването на обхвата на EITI 
в борбата с корупцията, без да оказва влияние върху отношенията на ЕС с трети 
държави, включително в търговията и инвестициите, свързани с добивната 
промишленост. Инициативата допълва също Плана за действие на ЕС за прилагане на 
законодателството в областта на горите, управлението и търговията (FLEGT) за борба с 
незаконния дърводобив от девствени гори.

Следователно промените, които предлага докладчикът в настоящото становище, целят 
повишаване на изискванията за оповестяване, в сравнение с предложението от 
Комисията. Докато с настоящото предложение на емитентите се предоставят шест 
месеца след края на всяка финансова година за оповестяване на такива плащания, САЩ 
предоставя два до три месеца за емитенти от САЩ и четири месеца за емитенти извън 
държавата. Това следва да се хармонизира.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по правни въпроси 



PA\895609BG.doc 5/9 PE485.869v01-00

BG

да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се осигури по-голяма 
прозрачност на плащанията, 
извършвани към правителства, 
емитентите, чиито ценни книжа са 
допуснати за търгуване на регулиран 
пазар, и които развиват дейност в 
добивната промишленост или в 
дърводобива от девствени гори, следва
ежегодно да оповестяват в отделен
отчет плащанията към правителствата 
на държавите, в които извършват 
дейността си. Отчетът следва да 
включва информация за видовете 
плащания, сходни с тези, които се 
оповестяват в съответствие с 
Инициативата за прозрачност на 
добивната промишленост (EITI), 
което да даде възможност на 
гражданското общество да държи 
сметка на правителствата на 
държавите, притежаващи природни 
богатства, за приходите им от 
тяхната експлоатация. 
Инициативата също така допълва 
Плана за действие на ЕС за прилагане 
на законодателството в областта на
горите, управлението и търговията 
(FLEGT) и Регламента относно 
дървения материал, който изисква 
търговците на изделия от дървен 
материал да извършват надлежна 
проверка за предотвратяване на внос 
на незаконно добит дървен материал 
на пазара в ЕС. Подробните изисквания 
са посочени в глава 9 от 
Директива 2011/../ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета.

(7) За да се осигури по-голяма 
прозрачност на плащанията, 
извършвани към правителства, 
емитентите, чиито ценни книжа са 
допуснати за търгуване на регулиран 
пазар, ежегодно оповестяват в отчет 
плащанията към правителствата и 
местните и регионалните публични 
органи на държавите, в които извършват 
дейността си, както и определена 
контекстуална информация. Целта 
на оповестяването е да се осигури на 
инвеститорите възможност да 
вземат по-добре информирани 
решения, като по този начин 
подобряват своето корпоративно 
управление и отчетност и 
допринасят за доброто управление в 
областта на данъчното облагане и 
намаляването на неплащането на 
данъци. Подробните изисквания са 
посочени в глава 9 от 
Директива 2011/../ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. en
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Обосновка

За да бъдат ефективни, изискванията относно отчитането на плащанията трябва 
да включват плащанията към органи на местно и регионално равнище. Докладването 
ще осигури търсената от инвеститорите отчетност. Те ще осигурят също така 
цифрите, които са необходими за добро управление в областта на данъчното 
облагане и за предотвратяване на неплащането на данъци. Те ще подкрепят също 
гражданското общество, което ще може да държи съответното правителство 
отговорно. Новото задължение ще бъде особено ценно за инвеститорите във всички 
сектори и следователно не следва да бъде ограничавано до добивната промишленост и 
дружествата, занимаващи се с дърводобив.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) За емитенти, които 
осъществяват дейност в добивната 
промишленост, селското 
стопанство, рибарството, 
широкомащабното производство на 
електроенергия, строителния сектор 
или дърводобива от девствени гори, в 
отчета за плащанията към 
правителства и местни и регионални 
публични органи се включва 
информация, която е по-подробна, 
отколкото информацията, която 
обикновено се предоставя от 
предприятия, които осъществяват 
дейност в други сектори на 
икономиката, по проекти, при 
условие че общите годишни плащания 
по даден проект надхвърлят прага на 
същественост по реда на глава 9 от 
Директива 2011/…/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета ¹. Отчетът 
включва контекстуална информация, 
както и видовете плащания, сходни 
на тези, които се оповестяват в 
съответствие с Инициативата за 
прозрачност на добивната 
промишленост (EITI), и предоставя 
на инвеститорите и на 
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гражданското общество информация, 
която им дава възможност да 
държат управителните съвети на 
дружествата и правителствата 
отговорни за разходите и приходите, 
свързани с експлоатацията на 
природни богатства, в това число 
обработваемите земи и рибните 
запаси, както и за възложените 
договори и концесии. Освен това 
инициативата допълва Плана за 
действие на ЕС за прилагане на 
законодателството в областта на 
горите, управлението и търговията 
(FLEGT)² и Регламента относно 
дървения материал³, съгласно чиито 
изисквания търговците на изделия от 
дървен материал следва да извършват 
надлежна проверка за 
предотвратяване на внос на 
незаконно добит дървен материал на 
пазара в Съюза.
______________
¹ Все още непубликувана в Официален 
вестник; Предложение за директива 
на Европейския парламент и на 
Съвета относно годишните 
финансови отчети, консолидираните 
финансови отчети и свързаните 
доклади на някои видове предприятия, 
(COM(2011)684 окончателен).
² Съгласно Регламент (ЕО) 
№ 2173/2005 на Съвета от 20 декември 
2005 г. (ОВ L 347, 30.12.2005 г., стр. 1).
³ Регламент (ЕC) № 995/2010 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 20 октомври 2010 г. за определяне 
на задълженията на операторите, 
които пускат на пазара дървен 
материал и изделия от дървен 
материал (OB L 295, 12.11.2010 г., 
стр. 23). Дружествата, които внасят 
изделия от дървен материал съгласно 
доброволни споразумения на ЕС, са 
освободени от това изискване.
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Or. en

Обосновка

In order to be effective, requirements for payments reporting must include payments made to 
authorities on the local or regional level. Reporting shall satisfy investors' demands 
regarding accountability. They shall also supply the figures needed to support good 
governance in the tax area and for the prevention of tax evasion and support civil society in 
holding their respective governments accountable. While the Commission proposal addresses 
the specific sectors of extractive industry and logging as the sectors historically involving the 
most controversial projects, the scope has been updated to include current day problems such 
as land grabbing in the agriculture sector and payments related to fisheries, to large scale 
energy production projects and to contracts in the construction sector.

Изменение 3

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2004/109/ЕО
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки изискват от 
емитентите, които развиват дейност в
областта на добивната 
промишленост или дърводобива от 
девствени гори, според определението 
в […], в съответствие с глава 9 от 
Директива 2011 г./../ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета ежегодно да 
изготвят отчет за плащанията си към 
правителства. Отчетът се публикува не 
по-късно от шест месеца след края на 
всяка финансова година и остава на 
разположение на обществеността в 
продължение на най-малко пет години.
Плащанията към правителства се 
отчитат на консолидирано равнище.

Държавите членки изискват от 
емитентите, в съответствие с глава 9 от 
Директива 2011 г./../ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета ежегодно да 
изготвят отчет за плащанията си към 
правителства и местни и регионални 
органи. Отчетът се публикува не по-
късно от четири месеца след края на 
всяка финансова година и остава на 
разположение на обществеността в 
продължение на най-малко десет
години. Плащанията към правителства 
се отчитат на консолидирано равнище.

Or. en

Обосновка

Задължението да се публикуват плащанията към правителства и съответната 
допълнителна информация не следва да бъде ограничавано до добивната 
промишленост и дърводобива, тъй като информацията е от значение за всички 
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инвеститори във всички сектори. Следва да се отчитат и плащанията на по-ниско 
равнище от равнището на централната държавна администрация. Отчетът следва 
да се публикува не по-късно от четири месеца след края на всяка финансова година в 
съответствие със законодателството в САЩ. Информацията следва да бъде на 
разположение за обичайните десет години.


