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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šiuo pasiūlymu persvarstyti Skaidrumo direktyvą (COM(2011)683) siekiama bendro tikslo 
„užtikrinti aukšto lygio investuotojų pasitikėjimą užtikrinant atitinkamą skaidrumą vertybinių 
popierių emitentams ir investuotojams visoje Europos Sąjungoje“. 

Nuomonės referentas nori išreikšti pritarimą vienam svarbiam šio pasiūlymo dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto aspektui – kad nustatomas principas taikyti papildomus 
reikalavimus mokėjimams, įskaitant mokėjimus trečiosiose šalyse, kuriuos ES gavybos 
pramonės ir miško ruošos pramonės įmonės, leisdamos vertybinius popierius ES prekybos 
rinkose, atlieka valdžios institucijoms. Nepaisant to, nuomonės referentas pageidauja naująjį 
reikalavimą taikyti ne vien šiems dviem sektoriams, nes minėtoji informacija labai aktuali 
investuotojams visuose sektoriuose.

Jau dabar ES lygmeniu, Skaidrumo direktyvos (2004/109/EB) 14 konstatuojamojoje dalyje, 
valstybėms narėms rekomenduojama skatinti į biržos prekybos sąrašus įtrauktas įmones, kurių 
pagrindinė veikla yra gavybos pramonės srityje, savo metinėse finansinėse ataskaitose 
atskleisti mokėjimus valdžios institucijoms. Tačiau dabar pagal šią direktyvą tai nėra 
privaloma. Taigi, šie mokėjimai valdžios institucijoms konkrečioje šalyje paprastai 
neatskleidžiami. Tačiau šie duomenys yra būtina sąlyga geram mokesčių valdymui sėkmingai 
užtikrinti ir būtina sąlyga, kad investuotojai ir pilietinė visuomenė galėtų pareikalauti įmonių 
valdybų ir valdžios institucijų atsiskaityti. 

Principas „paskelbk, už ką moki“ yra būtinas siekiant skatinti skaidrumą ir įmonių socialinę 
atsakomybę, priversti valdžios institucijas atsiskaityti už savo išteklių naudojimą, tobulinti 
gerą mokesčių valdymą trečiosiose šalyse ir padėti šioms šalims vystytis. Tarptautinės 
prekybos komiteto nuomonės referentas pageidauja, kad ES investuotojai, veikdami kitose 
šalyse, pirmautų skaidrumo ir įmonių socialinės atsakomybės srityse. Mokėjimų valdžios 
institucijoms skaidrumas padės geriau valdyti pajamas, gaunamas naudojant šių šalių 
išteklius, nes jas galės tikrinti visuomenė. Be visuomenės tikrinimo valdymas gali lengvai 
tapti aplaidus ir šių išteklių duodamų pajamų rezultatas gali būti skurdas, korupcija ir 
konfliktai. Be to, tokie mokėjimai gali smarkiai kliudyti įgyvendinti taisyklėmis grindžiamos 
prekybos principus sąžiningą veiklą vykdančių įmonių, tarp jų – į JAV biržos prekybos 
sąrašus įtrauktų įmonių, nenaudai.

Patys pramonės atstovai, įgyvendindami Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvą (angl. 
EITI), pripažino, kad didinant skaidrumą ir atskaitomybę prisidedama prie gero valdymo ir 
sąžiningos konkurencijos. EITI yra pasaulinis priimančiųjų šalių iniciatyva vykdomas 
projektas, kuriuo konkrečios šalies lygmeniu skatinama įtvirtinti pajamų skaidrumą. 35 šalys 
EITI iniciatyvą įgyvendina jau kurį laiką, o ją remti įsipareigojo 60 didžiausių naftos, dujų 
gavybos ir kasybos bendrovių. Šiai iniciatyvai pritarė ir daugiau kaip 80 pasaulinių 
investicinių įstaigų, kartu valdančių daugiau kaip 16 trln. USD. EITI taip pat remia ne viena 
vyriausybė, įskaitant Europos Komisiją, ir tarptautinės organizacijos. Prie iniciatyvos ketina 
prisijungti JAV.

Šiuo metu Europos Sąjungoje į EITI nereaguojama jokiais vyriausybiniais veiksmais. 
Europos Komisijos aiškinamajame memorandume teigiama, kad jos pasiūlymas lygintinas su 



PE485.869v01-00 4/8 PA\895609LT.doc

LT

JAV 2010 m. liepos mėn. priimtu C. Doddo ir B. Franko aktu. 2010 m. C. Doddo ir B. Franko 
Wall Street reformos ir vartotojų apsaugos akte (jo dvipartiniame 1504 straipsnyje, dar 
žinomame kaip Cardin-Lugar nuostata) reikalaujama, kad JAV Vertybinių popierių ir biržos 
komisija (angl. SEC) priimtų taisykles, kuriomis SEC užsiregistravusios gavybos pramonės 
įmonės (naftos, dujų ir kasybos įmonės) būtų įpareigotos viešai pranešti apie mokėjimus 
valdžios institucijoms. Deja, galutinis šių taisyklių nustatymo etapas dar nebaigtas. Panašus 
įsipareigojimas prisiimtas 2011 m. gegužės mėn. Dovilyje vykusio Didžiojo aštuoneto (G8) 
aukščiausiojo lygio susitikimo baigiamojoje deklaracijoje. Tačiau G8 šalių vidaus įstatymuose 
jis dar neįtvirtintas. 

Pirmaudama tuo klausimu, Europos Sąjunga paskatins pagrindinius mūsų G8 ir kitus 
partnerius vadovautis panašiomis priemonėmis ir jas patvirtinti. Tai užsienyje veikiančioms 
ES įmonėms suteiktų didžiulį įvaizdžio pranašumą. Nuo 2010 m. birželio mėn. Honkongas 
jau įgyvendino naujas ataskaitų teikimo nuostatas, kuriose į Honkongo biržos prekybos 
sąrašus įtrauktoms naftos ir kasybos bendrovėms nustatyta pareiga teikti ataskaitas pagal šalis.

Šiose diskusijose Europos Parlamentas įvairiomis rezoliucijomis parodė ryžtą remti gavybos 
sektoriams privalomus reikalavimus teikti ataskaitas. Be to, šis griežtesnis reikalavimų 
atskleidimas papildo išplėstą EITI iniciatyvą kovojant su korupcija ir kartu nedarant poveikio 
ES santykiams su trečiosiomis šalimis, įskaitant santykius su gavybos pramone susijusios 
prekybos ir investicijų srityje. Iniciatyva papildo ir Europos Sąjungos FLEGT veiksmų planą, 
kuriuo siekiama kovoti su neteisėta neliesto miško medienos ruoša.

Taigi, šioje nuomonėje nuomonės referento siūlomais pakeitimais siekiama nustatyti 
griežtesnius informacijos atskleidimo reikalavimus, negu keliami Komisijos pasiūlyme. 
Dabartiniame pasiūlyme nurodyta, kad pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams 
emitentams suteikiami 6 mėnesiai minėtiesiems mokėjimams atskleisti, o JAV savo 
emitentams suteikia 2–3 mėnesius (ne JAV emitentams – 4 mėnesius). Tai turėtų būti 
suderinta.

PAKEITIMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pranešimą 
įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant užtikrinti didesnį mokėjimų 
valdžios institucijoms skaidrumą, 
emitentai, kurių vertybiniais popieriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje ir 
kurie plėtoja veiklą gavybos ar neliesto 

(7) siekiant užtikrinti didesnį mokėjimų 
valdžios institucijoms skaidrumą, 
emitentai, kurių vertybiniais popieriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, 
kasmet ataskaitoje nurodo šalių, kuriose jie 
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miško medienos ruošos sektoriuose, turėtų
kasmet atskiroje ataskaitoje nurodyti šalių, 
kuriose jie veikia, valdžios institucijoms 
atliktus mokėjimus. Šioje ataskaitoje būtų 
nurodomi mokėjimai pagal tipus, 
atitinkančius tuos, kurie atskleidžiami 
pagal Gavybos pramonės skaidrumo 
iniciatyvą (EITI), ir pilietinei visuomenei 
būtų teikiama informacija, kuria 
remdamasi ji galėtų daug išteklių turinčių 
šalių valdžios institucijas įpareigoti 
atsiskaityti už savo pajamas iš gamtos 
išteklių naudojimo. Ši iniciatyva taip pat 
papildo ES veiksmų planą dėl miškų teisės 
aktų vykdymo, valdymo ir prekybos 
(FLEGT) ir Medienos reglamentą, 
kuriuose medienos produktų prekiautojai 
įpareigojami taikyti deramo tikrinimo 
sistemą, kad mediena nepasiektų ES 
rinkos neteisėtai. Išsamūs reikalavimai 
apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2011/../ES 9 skyriuje;

veikia, nacionalinės, vietos ir regioninės 
valdžios institucijoms atliktus mokėjimus 
ir tam tikrą kontekstinę informaciją. 
Atskleidžiant šiuos duomenis siekiama 
sudaryti investuotojams sąlygas priimti 
labiau pagrįstus sprendimus, taip gerinant 
įmonių valdymą ir atskaitomybę, 
prisidedant prie gero mokesčių valdymo ir 
padedant mažinti mokesčių slėpimą.
Išsamūs reikalavimai apibrėžti Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2011/../ES 9 skyriuje;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad reikalavimai ataskaitose atskleisti mokėjimus būtų veiksmingi, į ataskaitas turi 
būti įtraukti mokėjimai vietos ir regioninio lygmens valdžios institucijoms. Ataskaitomis turi 
būti patenkinti investuotojų reikalavimai dėl atskaitomybės. Jose turi būti nurodyti duomenys, 
kurių reikia geram mokesčių valdymui stiprinti ir mokesčių slėpimo prevencijai. Be to, 
ataskaitomis pilietinei visuomenei turi būti padedama priversti savo valdžią atsiskaityti. 
Naujoji pareiga būtų labai naudinga visų sektorių investuotojams, tad ją reikėtų taikyti ne 
vien gavybos pramonei ir miško ruošos pramonės įmonėms.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) emitentų, veikiančių gavybos, žemės 
ūkio, žvejybos, masinės energijos 
gamybos, statybos ar neliesto miško 
medienos ruošos pramonės sektoriuose, 
mokėjimų nacionalinės, regioninės ir 
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vietos valdžios institucijoms ataskaitos 
apima išsamesnę kiekvieno projekto 
informaciją, negu paprastai teikiama 
kituose ūkio sektoriuose veikiančių 
įmonių, jeigu bendra metinė su projektu 
susijusių mokėjimų suma viršija 
reikšmingumo ribą, kaip apibrėžta 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2011/.../ES 9 skyriuje¹. Šiose 
ataskaitose nurodoma tam tikra 
kontekstinė informacija ir mokėjimai 
pagal tipus, atitinkančius tuos, kurie 
atskleidžiami pagal Gavybos pramonės 
skaidrumo iniciatyvą (EITI), o 
investuotojams ir pilietinei visuomenei 
teikiama informacija, kuria remdamiesi 
jie galėtų priversti įmonių valdybas ir 
valdžios institucijas atsiskaityti už išlaidas 
ir pajamas iš gamtos išteklių, įskaitant 
sausumo ir žuvų išteklius, naudojimo ir už 
sudarytas sutartis bei suteiktas koncesijas. 
Ši iniciatyva taip pat papildo ES veiksmų 
planą dėl miškų teisės aktų vykdymo, 
valdymo ir prekybos (FLEGT)² ir 
Medienos reglamentą³, kuriuose medienos 
produktų prekiautojai įpareigojami taikyti 
deramo patikrinimo sistemą, kad 
neteisėtai paruošta mediena nepatektų į 
ES rinką;
______________
¹ Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje; 
pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl tam tikrų rūšių 
įmonių metinių finansinių ataskaitų, 
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir 
susijusių pranešimų (COM(2011) 684 
final)
² Patvirtinta 2005 m. gruodžio 20 d. 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 2173/2005 
(OL L 347, 2005 12 30, p. 1).
³ 2010 m. spalio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos 
vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir 
medienos produktus, pareigos (OL L 295, 
2010 11 12, p. 23). Bendrovėms, medienos 
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produktus importuojančioms pagal ES 
savanoriškuosius susitarimus, šis 
reikalavimas nebus taikomas.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2004/109/EB
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad emitentai, 
veikiantys gavybos ar neliesto miško 
medienos ruošos pramonės sektoriuose, 
kaip apibrėžta […], pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2011/.../ES 9 skyrių kasmet parengtų 
valdžios institucijoms atliktų mokėjimų 
ataskaitą. Ataskaita viešai paskelbiama ne 
vėliau kaip per šešis mėnesius pasibaigus 
kiekvieniems finansiniams metams ir 
viešai prieinama mažiausiai penkerius
metus. Mokėjimai valdžios institucijoms 
ataskaitoje nurodomi konsoliduotu 
lygmeniu.

Valstybės narės reikalauja, kad emitentai 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2011/.../ES 9 skyrių kasmet 
parengtų nacionalinės, regioninės ir vietos 
valdžios institucijoms atliktų mokėjimų 
ataskaitą. Ataskaita viešai paskelbiama ne 
vėliau kaip per keturis mėnesius pasibaigus 
kiekvieniems finansiniams metams ir 
viešai prieinama mažiausiai dešimt metų. 
Mokėjimai valdžios institucijoms 
ataskaitoje nurodomi konsoliduotu 
lygmeniu.

Or. en

Pagrindimas

Pareiga skelbti valdžios institucijoms atliktus mokėjimus ir su jais susijusią kontekstinę 
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informaciją turėtų būti taikoma ne vien gavybos ar neliesto miško medienos ruošos 
pramonėje, nes ši informacija aktuali investuotojams bet kuriame sektoriuje. Į ataskaitas 
turėtų būti įtraukti ir žemesnio negu centrinio lygmens valdžios institucijoms atlikti 
mokėjimai. Ataskaita turėtų būti viešai paskelbiama ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo 
kiekvienų finansinių metų pabaigos, kaip numatyta atitinkamuose JAV teisės aktuose. 
Informacija turėtų likti prieinama įprastą laikotarpį – dešimt metų.


