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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea de revizuire a Directivei privind transparența (COM(683)2011) are un obiectiv 
general, și anume acela de „a asigura un nivel ridicat de încredere a investitorilor printr-un 
grad de transparență echivalent în întreaga Uniune Europeană pentru emitenții de valori 
mobiliare și investitori”. 

Raportorul pentru aviz dorește să-și exprime sprijinul față de unul dintre aspectele majore ale 
acestei propuneri legislative, și anume introducerea principiului cerințelor suplimentare cu 
privire la plățile efectuate de către întreprinderile din industriile extractivă și din industria 
exploatării forestiere din UE către guverne, inclusiv în țări terțe, atunci când emit titluri de 
valori mobiliare pe piețele din UE. Cu toate acestea, raportorul nu dorește să limiteze noile 
cerințe la aceste două sectoare, întrucât aceste informații prezintă un grad înalt de relevanță 
pentru investitorii din toate sectoarele.

La nivelul UE, considerentul 14 din Directiva privind transparența (2004/109/CE), recomanda 
deja statelor membre să încurajeze societățile cotate care au drept principal obiect de activitate 
industria extractivă să divulge plățile efectuate către guverne în rapoartele lor financiare 
anuale. Dar, în prezent, această directivă nu prevede că această cerință este obligatorie. Prin 
urmare, în mod normal, astfel de plăți efectuate către guverne într-o țară dată nu sunt 
publicate. Aceste cifre constituie însă o cerință prealabilă pentru orice abordare reușită a bunei 
administrări în materie de fiscalitate, precum și pentru capacitatea investitorilor și a societății 
civile de a trage la răspundere consiliile de administrație ale întreprinderilor și guvernele.  

„Publicați ce plătiți” este un principiu indispensabil, fără de care nu pot fi încurajate 
transparența și responsabilitatea socială a întreprinderilor, nu pot fi trase la răspundere 
guvernele pentru modul în care-și utilizează resursele, iar buna guvernanță în materie de 
fiscalitate din țările terțe nu poate fi îmbunătățită, ceea ce ne privează de posibilitatea de a 
contribui la dezvoltarea acestor țări. Raportorul pentru aviz al Comisiei pentru comerț 
internațional dorește ca investitorii din UE să-și asume un rol de inițiatori în ceea ce privește 
transparența și răspunderea socială a întreprinderilor atunci când își desfășoară activitatea în 
alte țări. Transparența cu privire la plățile efectuate către guverne va contribui la o mai bună 
gestiune a veniturilor obținute din exploatarea resurselor acestor țări, datorită controlului 
public. În lipsa acestui control, guvernanța devine cu ușurință laxistă, iar aceste venituri 
obținute de pe urma resurselor pot duce la sărăcie, corupție și conflicte. Aceste plăți pot 
contraveni în mod grav principiilor unui comerț bazat pe norme, în dezavantajul societăților 
care acționează echitabil, îndeosebi al celor cotate, de asemenea, și în SUA.

Însuși sectorul industrial a recunoscut, prin EITI (Inițiativa privind transparența în industriile 
extractive), că îmbunătățirea transparenței și a răspunderii publice contribuie la buna 
administrare și la o concurență loială. EITI este un proiect mondial condus de țara gazdă, care 
promovează transparența încasărilor la nivel național. În prezent, 35 de țări au ajuns într-o 
etapă avansată în procesul de punere în aplicare a EITI, iar 60 dintre cele mai importante 
întreprinderi de petrol, gaze și exploatare minieră s-au angajat să sprijine EITI. Această 
inițiativă a primit, de asemenea, sprijinul a peste 80 de instituții mondiale de investiții, care 
gestionează colectiv peste 16 trilioane de dolari SUA. O serie de guverne, precum și Comisia 
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Europeană și unele organizații internaționale, sprijină la rândul lor EITI. SUA sunt pe punctul 
de a adera la această inițiativă.

În prezent, nu există nicio acțiune guvernamentală care să răspundă acestei inițiative la nivelul 
UE. Propunerea CE este, conform expunerii de motive, comparabilă cu Dodd-Frank Act din 
SUA, adoptat în iulie 2010 de Statele Unite. Legea Dodd-Frank privind reforma societăților 
de pe Wall Street și protecția consumatorilor din 2010 (la articolul 1504, adoptat de ambele 
partide și cunoscut sub denumirea de dispoziția Cardin-Lugar) a însărcinat Securities and 
Exchange Commission din SUA (Comisia SUA pentru valori mobiliare și burse - SEC) să 
adopte norme care să oblige întreprinderile din industria extractivă (implicate în activități din 
domeniul petrolier, al gazelor naturale și al minereurilor) înregistrate la SEC să transmită 
rapoarte publice referitoare la plățile efectuate către guverne. Din nefericire, etapa finală a 
introducerii acestor norme nu a fost încă finalizată. Un angajament similar a fost convenit în 
Declarația finală emisă la încheierea Summitului G8 de la Deauville din mai 2011. Nici acesta 
nu a fost materializat în legislațiile interne ale țărilor G8. 

Asumându-și o poziție de lider în acest domeniu, Uniunea Europeană își va încuraja 
principalii parteneri din cadrul G8 și din alte foruri să urmeze și să adopte măsuri similare. 
Societățile din UE ar câștiga, astfel, un avantaj considerabil la nivelul imaginii atunci când 
desfășoară activități în străinătate. Din iunie 2010, Hong Kong aplică deja noi reglementări în 
materie de raportare, care prevăd prezentarea de rapoarte pentru fiecare țară în parte de către 
societățile petroliere și din industria minieră cotate la Bursa din Hong Kong. 

În această dezbatere, Parlamentul European, prin diversele sale rezoluții, a dat dovadă de 
fermitate în sprijinirea cerințelor obligatorii privind raportarea aplicabile sectoarelor industriei 
extractive. Mai mult decât atât, o astfel de extindere a domeniului de aplicare al cerințelor de 
publicare este complementară extinderii inițiativei EITI prin includerea luptei împotriva 
corupției, fără a afecta relațiile UE cu țări terțe, inclusiv în schimburile comerciale și 
investițiile legate de industriile extractive. De asemenea, inițiativa vie în completarea planului 
de acțiune FLEGT al Uniunii Europene, pentru a combate exploatarea ilegală a pădurilor 
primare.

În prezentul aviz, modificările propuse de către raportor urmăresc, prin urmare, să înăsprească 
cerințele în materie de publicare, comparativ cu propunerea Comisiei. În timp ce actuala 
propunere oferă emitenților 6 luni după încheierea fiecărui exercițiu financiar anual pentru a 
publica aceste plăți, SUA prevede termene de 2-3 luni pentru emitenții din această țară, și 4 
luni pentru emitenții din afara SUA. Aceste dispoziții ar trebui armonizate.

AMENDAMENTE

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă 
în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:
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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 
capitolul 9 din Directiva 2011/../UE a 
Parlamentului European și a Consiliului.

(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 publică, într-un raport anual, 
plățile efectuate către guvernele și 
autoritățile locale și regionale ale țărilor
în care operează, precum și anumite date 
contextuale. Această divulgare a datelor 
urmărește să le permită investitorilor să ia 
decizii în mai bună cunoștință de cauză, 
îmbunătățind în acest mod guvernanța 
corporativă și răspunderea publică a 
întreprinderilor și să contribuie la buna 
administrare în domeniul fiscalității și la 
reducerea fraudei fiscale. Obligațiile 
detaliate sunt definite în capitolul 9 din 
Directiva 2011/../UE a Parlamentului 
European și a Consiliului.

Or. en

Justificare

Pentru a fi eficace, cerințele legate de raportarea plăților trebuie să includă plățile efectuate 
către autoritățile de la nivel local sau regional. Raportarea trebuie să îndeplinească cerințele 
investitorilor referitoare la răspunderea publică. Rapoartele trebuie să ofere și cifrele 
necesare pentru a veni în sprijinul bunei guvernări în domeniul fiscalității și pentru a preveni 
evaziunea fiscală. De asemenea, sprijină societatea civilă în demersurile sale de a trage la 
răspundere guvernele din țările respective. Noua obligație va prezenta o valoare deosebită 
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pentru investitorii din toate sectoarele și nu ar trebui, prin urmare, să se limiteze la 
întreprinderile din sectorul industriilor extractive și din cel al exploatării forestiere.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Pentru emitenții care desfășoară 
activități în sectoarele industriei 
extractive, agriculturii, pescuitului, 
producției de energie pe scară largă, în 
sectorul construcțiilor sau în exploatarea 
pădurilor primare, raportul referitor la 
plățile efectuate către guverne și 
autoritățile publice locale și regionale 
include informații cu un caracter mai 
detaliat decât cel al informațiilor oferite 
în mod normal în legătură cu 
întreprinderile care desfășoară activități 
în alte sectoare ale economiei, prezentate 
în legătură cu fiecare proiect în parte, cu 
condiția ca volumul total anual al plăților 
legate de un proiect să depășească pragul 
de relevanță, astfel cum este definit în 
Capitolul 9 al Directivei 2011/.../UE a 
Parlamentului European și a Consiliului¹.   
Astfel de rapoarte includ anumite 
informații contextuale, precum și tipurile 
de plăți comparabile cu cele divulgate în 
temeiul Inițiativei privind transparența în 
industriile extractive (EITI) și pun la 
dispoziția investitorilor și a societății civile 
informații care să le permită să tragă la 
răspundere consiliile de administrație ale 
întreprinderilor și guvernele în legătură 
cu cheltuielile și încasările legate de 
exploatarea resurselor naturale, inclusiv a 
terenurilor și a stocurilor halieutice, 
precum și în legătură cu contractele și 
concesiunile acordate. Inițiativa vine în 
completarea Planului de acțiune al UE 
referitor la aplicarea legislației, 
guvernanța și schimburile comerciale în 
domeniul forestier (FLEGT)² și a 
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Regulamentului privind exploatarea 
lemnului³, care prevăd obligația 
comercianților de produse din lemn de a 
acționa cu diligența necesară pentru a 
împiedica intrarea pe piața UE a lemnului 
ilegal.
______________
¹Nepublicată încă în Jurnalul Oficial; 
Propunere de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
situațiile financiare anuale, situațiile 
financiare consolidate și rapoartele 
conexe ale anumitor tipuri de entități 
(COM(2011)684 final).
²Astfel cum este definit de Regulamentul 
(CE) nr. 2173/2005 al Consiliului din 20 
decembrie 2005 (JO L 347, 30.12.2005, p. 
1).
³Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 octombrie 2010 de stabilire a 
obligațiilor care revin operatorilor care 
introduc pe piață lemn și produse din 
lemn (JO L 295, 12.11.2010, p. 23). 
Companiile care importă produse din 
lemn în temeiul unor acorduri voluntare 
ale UE vor fi scutite de această obligație.

Or. en

Justificare

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.
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Amendamentul 3

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 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 
autoritățile publice locale și regionale.
Raportul se face public cel târziu la patru
luni după sfârșitul fiecărui exercițiu 
financiar și rămâne la dispoziția publicului 
pentru cel puțin zece ani. Plățile efectuate 
către guverne se raportează la nivel 
consolidat.

Or. en

Justificare

Obligația publicării plăților efectuate către guverne și a anumitor informații suplimentare nu 
ar trebui să se limiteze la industriile extractive și de exploatare forestieră, deoarece aceste 
informații sunt relevante pentru investitorii din toate sectoarele.  Raportarea ar trebui să 
includă și plăți efectuate către autorități de la niveluri inferioare guvernului central.  
Raportul ar trebui remis publicității cel târziu la patru luni după sfârșitul fiecărui exercițiu 
financiar anual, în conformitate cu legislația SUA în materie. Informațiile ar trebui să 
rămână disponibile pe perioada de zece ani prevăzută în mod normal.


