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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση οδηγίας σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, 
COM(2011)0684 επιδιώκει διάφορους στόχους: (1) να απλοποιηθούν οι διαδικασίες για τις 
μικρότερες επιχειρήσεις· (2) να αυξηθούν η σαφήνεια και η συγκρισιμότητα των οικονομικών 
καταστάσεων· (3) να προστατευθούν οι ουσιαστικές ανάγκες των χρηστών με στόχο τη 
διατήρηση των αναγκαίων για τους χρήστες λογιστικών πληροφοριών. 

Ο τέταρτος στόχος της πρότασης οδηγίας είναι να αυξηθούν οι απαιτήσεις δημοσιοποίησης 
των πληρωμών που καταβάλλονται σε κυβερνήσεις από τους εξορυκτικούς κλάδους, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων υλοτόμησης πρωτογενών δασών. Ο συντάκτης 
επιθυμεί να εκφράσει την υποστήριξή του ως προς την ουσιαστική αυτή πτυχή της 
νομοθετικής πρότασης, δηλ. τη θέσπιση λεπτομερών συμπληρωματικών απαιτήσεων για τις 
επιχειρήσεις αυτές. Εντούτοις, παρόμοιες πληροφορίες θα ήταν εξαιρετικά πολύτιμες τόσο 
για επενδυτές όσο και για φορολογικές αρχές, όσον αφορά όλους τους άλλους τομείς επίσης. 
Ο συντάκτης προτείνει συνεπώς συμβιβαστική λύση, σύμφωνα με την οποία θα καταστεί 
υποχρεωτική για όλες τις εισηγμένες επιχειρήσεις και εταιρείες η υποβολή εκθέσεων ανά 
χώρα σχετικά με τις πληρωμές σε κυβερνήσεις ή τοπικές ή περιφερειακές δημόσιες αρχές, 
ενώ η υποβολή λεπτομερέστερων εκθέσεων ανά έργο θα καταστεί υποχρεωτική μόνο για 
επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε καθορισμένους τομείς, και πιο 
συγκεκριμένα τις εξορυκτικές βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την 
υλοτόμηση πρωτογενών δασών, τη γεωργία, την αλιεία, τη μεγάλης κλίμακας παραγωγή 
ενέργειας και τον κατασκευαστικό τομέα.

Από κοινού με την νομοθετική πρόταση για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας 
αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν 
εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (COM(2011)683), η παρούσα 
νομοθετική πρόταση οδηγίας για τις οικονομικές καταστάσεις θα μπορούσε να τροποποιήσει 
τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις της ΕΕ που ανήκουν στους προαναφερθέντες τομείς 
παρουσιάζουν δημοσίως τις πληρωμές τους σε κυβερνήσεις τρίτων χωρών στο πλαίσιο 
λεπτομερούς δημοσιοποίησης ανά έργο. Επί του παρόντος, η νομοθεσία της ΕΕ δεν απαιτεί 
από εκδότες να γνωστοποιούν τις πληρωμές προς κυβερνήσεις στις χώρες όπου αναπτύσσουν 
δραστηριότητα. Για το λόγο αυτό, παρόμοιες πληρωμές σε κυβερνήσεις σε μια συγκεκριμένη 
χώρα συνήθως δεν δημοσιοποιούνται.

Η αρχή «να δημοσιοποιείτε αυτά που πληρώνετε» είναι απαραίτητη για να προωθηθούν η 
διαφάνεια και η εταιρική κοινωνική ευθύνη. Συνιστά προϋπόθεση για τη λογοδοσία των 
κυβερνήσεων σχετικά με τη χρήση των πόρων τους και για να αυξηθούν οι ευκαιρίες 
ανάπτυξης των χωρών αυτών με την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προαγωγή της 
χρηστής διακυβέρνησης. Χωρίς τα στοιχεία αυτά ο στόχος της χρηστής διακυβέρνησης δεν 
μπορεί να επιτευχτεί. Ο συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου 
εκφράζει την επιθυμία οι επενδυτές της ΕΕ να μεριμνούν για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
διαφάνεια και εταιρική κοινωνική ευθύνη όταν αναπτύσσουν δραστηριότητες σε τρίτες 
χώρες.
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Η καθιέρωση της υποβολής εκθέσεων αυτού του τύπου από επιχειρήσεις της ΕΕ επίσης δεν 
είναι πρόωρη. Η συνεχιζόμενη αύξηση του αριθμού των χωρών αποδεκτών που καλύπτονται 
από την πρωτοβουλία διαφάνειας για την εξορυκτική βιομηχανία (EITI) και οι νομοθετικές 
και ρυθμιστικές πρωτοβουλίες σε άλλα μέρη του κόσμου (όπως στις ΗΠΑ και στο Χόνγκ 
Κόνγκ) καθιστούν σαφές ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή.

Αναλαμβάνοντας ρόλο ηγέτη ως προς το θέμα αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενθαρρύνει 
τους κύριους εταίρους μας στην Ομάδα G8 και αλλού να επιδιώξουν και να υιοθετήσουν 
παρόμοια μέτρα. Στις συζητήσεις για την EITI, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε με 
αποφασιστικότητα τις απαιτήσεις υποχρεωτικής υποβολής εκθέσεων για τους εξορυκτικούς 
κλάδους. 

Στην παρούσα γνωμοδότηση, οι τροποποιήσεις που ο συντάκτης προτείνει αποβλέπουν στη 
βελτίωση της χρηστικότητας των απαιτήσεων δημοσιοποίησης, σε σχέση με την πρόταση της 
Επιτροπής, με βάση τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο Τμήμα 1504 του νόμου Dodd-
Frank των ΗΠΑ, που προβλέπει επίσης μια υποχρέωση «να δημοσιοποιείτε αυτά που 
πληρώνετε» για τους εξορυκτικούς κλάδους. Ως προς την πτυχή αυτή, η πρόταση οδηγίας της 
Επιτροπής είναι επίσης αξιέπαινη.

Το τομεακό εύρος των κλάδων που καλύπτονται από την πρόταση έχει διευρυνθεί 
προσεκτικά, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικό μέσο για την αντιμετώπιση νέων 
διεθνών προβληματικών ζητημάτων, όπως η διαρπαγή γαιών και οι απαιτήσεις δωροδοκίας 
για την ανάθεση κατασκευαστικών συμβάσεων. Είναι σκόπιμο να καλυφθεί ολόκληρη η 
αλυσίδα των εμπλεκομένων οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών. 

Ο συντάκτης εκτιμά ότι ο καθορισμός των οριακών τιμών των προς δημοσιοποίηση 
πληρωμών στο επίπεδο των πληρωμών που είναι "σημαντικές για τη δικαιούχο κυβέρνηση" 
είναι σκόπιμος, αλλά συνεπάγεται ότι η δημοσιοποίηση θα πρέπει να εφαρμόζεται σε 
επιχειρήσεις όλων των διαστάσεων και ότι μόνο ο μη υλικός χαρακτήρας των πληρωμών τους 
θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό ορισμένων έργων και επιχειρήσεων. Ο 
καθορισμός της οριακής τιμής εμπίπτει στις αρμοδιότητες των συννομοθετών και δεν πρέπει 
να εκχωρηθεί στην Επιτροπή σε κατ' εξουσιοδότηση πράξη, όπως πρότεινε η Επιτροπή. Ο 
συντάκτης προτείνει να καθοριστεί η οριακή τιμή όπου το συνολικό ποσό των πληρωμών που 
σχετίζονται με έργο υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ ετησίως.

Αντίθετα προς την πρόταση της Επιτροπής, οι προτεινόμενοι κανόνες των ΗΠΑ δεν 
προβλέπουν εξαίρεση ως προς την υποβολή πληροφοριών για τις πληρωμές που θα ήταν 
δύσκολο να επιτευχθούν ή την υποβολή πληροφοριών για πληρωμές όταν οι νόμοι των 
χωρών αποδεκτών απαγορεύουν τη δημοσιοποίηση. Ο συντάκτης επιθυμεί, ως εκ τούτου, τη 
διαγραφή της εξαίρεσης αυτής, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ της ΕΕ και των 
ΗΠΑ, και να αποφευχθεί η δημιουργία κινήτρου για τις κυβερνήσεις να θεσπίσουν νέα 
νομοθεσία για τη συγκάλυψη των πληρωμών που λαμβάνουν. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
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Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια 
επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Με γνώμονα τη βελτίωση της 
διαφάνειας των πληρωμών προς 
κυβερνήσεις, οι μεγάλες επιχειρήσεις και 
οι οντότητες δημοσίου συμφέροντος που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
εξόρυξης ή της υλοτόμησης πρωτογενών 
δασών πρέπει να δημοσιοποιούν σε 
ξεχωριστή έκθεση και σε ετήσια βάση 
σημαντικές πληρωμές που καταβάλλουν 
στις κυβερνήσεις των χωρών στις οποίες 
δραστηριοποιούνται. Τέτοιου είδους 
επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε 
χώρες πλούσιες σε φυσικούς πόρους, και 
συγκεκριμένα σε μεταλλεύματα, 
πετρέλαιο, φυσικό αέριο καθώς και 
πρωτογενή δάση. Η έκθεση πρέπει να 
περιλαμβάνει τύπους πληρωμών 
συγκρίσιμους με αυτούς που δημοσιοποιεί 
μία επιχείρηση η οποία συμμετέχει στην 
πρωτοβουλία διαφάνειας για την 
εξορυκτική βιομηχανία (EITI). Η 
πρωτοβουλία συμπληρώνει επίσης το 
σχέδιο δράσης FLEGT της ΕΕ (επιβολή 
της δασικής νομοθεσίας, διακυβέρνηση και 
εμπόριο) και τον κανονισμό για την ξυλεία 
που απαιτούν από τους έμπορους 
προϊόντων ξυλείας να επιδεικνύουν 
επιμέλεια με σκοπό την αποτροπή της 
εισόδου στην αγορά της ΕΕ ξυλείας από 
παράνομη υλοτόμηση.

(32) Με γνώμονα τη βελτίωση της 
διαφάνειας των πληρωμών προς 
κυβερνήσεις και τοπικές και 
περιφερειακές δημόσιες αρχές, οι 
επιχειρήσεις και οι οντότητες δημοσίου 
συμφέροντος δημοσιοποιούν σε έκθεση 
και σε ετήσια βάση τις πληρωμές που 
καταβάλλουν στις κυβερνήσεις και 
τοπικές και περιφερειακές δημόσιες 
αρχές των χωρών στις οποίες 
δραστηριοποιούνται. Η έκθεση 
περιλαμβάνει ορισμένες πληροφορίες 
πλαισίου. Η δημοσιοποίηση παρόμοιας 
έκθεσης είναι πολύτιμη για επενδυτές, 
καθότι τους επιτρέπει να αποφασίζουν 
περισσότερο τεκμηριωμένα, 
βελτιώνοντας την εταιρική διακυβέρνηση 
και τη λογοδοσία. Η δημοσιοποίηση αυτή 
αποβλέπει στην προαγωγή της χρηστής 
διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα 
και στην αντιμετώπιση και μείωση της 
φοροδιαφυγής. Η έκθεση περιλαμβάνει 
δηλώσεις ανά χώρα, με ορισμένες 
συμπληρωματικές απαιτήσεις αναφοράς 
στοιχείων ανά έργο για επιχειρήσεις και 
οντότητες δημοσίου συμφέροντος που 
αναπτύσσουν δραστηριότητες στους 
κλάδους της εξορυκτικής βιομηχανίας, 
στη γεωργία, την αλιεία, τη μεγάλης 
κλίμακας παραγωγή ενέργειας, τον 
κατασκευαστικό τομέα ή στην υλοτόμηση 
πρωτογενών δασών. Η πρωτοβουλία 
συμπληρώνει επίσης το σχέδιο δράσης 
FLEGT της ΕΕ (επιβολή της δασικής 
νομοθεσίας, διακυβέρνηση και εμπόριο) 
και τον κανονισμό για την ξυλεία που 
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απαιτούν από τους έμπορους προϊόντων 
ξυλείας να επιδεικνύουν επιμέλεια με 
σκοπό την αποτροπή της εισόδου στην 
αγορά της ΕΕ ξυλείας από παράνομη 
υλοτόμηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

In order to be effective, requirements for payments reporting must include payments made to 
authorities on the local or regional level. Reporting requirements should apply to 
undertakings and public interest entities across all sectors and should be determined by the 
materiality of payments rather then the size of the undertaking. 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. 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.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Στόχος της εν λόγω έκθεσης είναι να 
διευκολύνει τις κυβερνήσεις πλούσιων σε 
πόρους χωρών να εφαρμόζουν τις αρχές 
και τα κριτήρια της πρωτοβουλίας EITI και 
να λογοδοτούν στους πολίτες τους για τις 
πληρωμές που λαμβάνουν από 
εξορυκτικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις 
υλοτόμησης πρωτογενών δασών οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στο έδαφος των εν 
λόγω χωρών. Η έκθεση πρέπει να 
περιλαμβάνει πληροφορίες οικονομικού 
περιεχομένου ανά χώρα και ανά έργο, 
όπου το έργο θεωρείται ως η κατώτατη 
μονάδα επιχειρησιακής πληροφόρησης 
στην οποία η επιχείρηση καταρτίζει 
τακτικές εκθέσεις εσωτερικής 
διαχείρισης, όπως παραχώρηση, 
γεωγραφική λεκάνη, κ.λπ. και όπου 
πληρωμές συνδέονται με έργα του είδους 
αυτού. Με γνώμονα τον γενικό στόχο της 

(33) Στόχος της εν λόγω έκθεσης είναι να 
διευκολύνει τις κυβερνήσεις να 
εφαρμόζουν πρότυπα λογοδοσίας και 
διαφάνειας ισοδύναμα τουλάχιστον προς
τις αρχές και τα κριτήρια της 
πρωτοβουλίας EITI και να λογοδοτούν 
στους πολίτες τους για τις πληρωμές που 
λαμβάνουν οι κυβερνήσεις αυτές και οι 
τοπικές και περιφερειακές δημόσιες 
αρχές. Στην έκθεση που υποβάλλουν 
επιχειρήσεις και οντότητες δημοσίου 
συμφέροντος που δραστηριοποιούνται 
στους κλάδους της εξορυκτικής 
βιομηχανίας, στη γεωργία, την αλιεία, τη 
μεγάλης κλίμακας παραγωγή ενέργειας, 
τον κατασκευαστικό τομέα ή στην 
υλοτόμηση πρωτογενών δασών, επίσης 
δηλώνονται οι πληρωμές προς 
κυβερνήσεις ανά έργο, όπου ως "έργο" 
νοείται μια επιχειρησιακή μονάδα που 
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προαγωγής της χρηστής διακυβέρνησης 
στις χώρες αυτές, η σημαντικότητα των 
προς δημοσιοποίηση πληρωμών πρέπει να 
αξιολογείται σε σχέση με την εκάστοτε 
δικαιούχο κυβέρνηση. Είναι δυνατή η 
θέσπιση διαφόρων κριτηρίων 
σημαντικότητας όπως πληρωμές 
απόλυτων ποσών ή ποσοστιαίου 
κατώτατου ορίου (όπως πληρωμές που 
υπερβαίνουν ένα ποσοστό του ΑΕγχΠ της 
χώρας). Τα κριτήρια αυτά μπορούν να 
καθοριστούν με πράξη κατ’ 
εξουσιοδότηση. Το σύστημα υποβολής 
εκθέσεων θα πρέπει να υπόκειται σε 
επανεξέταση και στην υποβολή σχετικής 
έκθεσης από την Επιτροπή, εντός πέντε
ετών από την έναρξη ισχύος της οδηγίας.
Η επανεξέταση αυτή θα πρέπει να αφορά 
την αποτελεσματικότητα του συστήματος 
και να λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς 
εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των 
ζητημάτων της ανταγωνιστικότητας και 
της ενεργειακής ασφάλειας. Θα πρέπει να 
ληφθεί επίσης υπόψη η πείρα όσων 
επεξεργάζονται τις πληροφορίες καθώς και 
των χρηστών των πληροφοριών για τις 
πληρωμές και να εξεταστεί αν θα ήταν 
σκόπιμο να συμπεριληφθούν πρόσθετες 
πληροφορίες για τις πληρωμές, όπως οι 
πραγματικοί φορολογικοί συντελεστές και 
τα στοιχεία του δικαιούχου, π.χ. στοιχεία 
τραπεζικών λογαριασμών.

έχει δημιουργηθεί στη βάση μιας ή 
περισσότερων αδειών, παραχωρήσεων, 
συμβάσεων ή άλλων συγκεκριμένων 
νομικών συμφωνιών από τις οποίες 
προκύπτουν φορολογικές ή συναφείς 
υποχρεώσεις. Με γνώμονα τον γενικό 
στόχο της προαγωγής της χρηστής 
διακυβέρνησης στις χώρες αυτές, η οριακή 
τιμή σημαντικότητας των προς 
δημοσιοποίηση πληρωμών περιορίζεται σε 
έργα για τα οποία το συνολικό ποσό των 
πληρωμών υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ. 
Το σύστημα υποβολής εκθέσεων υπόκειται 
σε επανεξέταση και στην υποβολή 
σχετικής έκθεσης από την Επιτροπή, εντός 
τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. Η επανεξέταση αυτή 
αφορά την αποτελεσματικότητα του 
συστήματος και να λαμβάνει υπόψη τις 
διεθνείς εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων 
των ζητημάτων της ανταγωνιστικότητας, 
της ασφάλειας των τροφίμων και της 
ενεργειακής ασφάλειας. Λαμβάνεται
επίσης υπόψη η πείρα όσων 
επεξεργάζονται τις πληροφορίες καθώς και 
των χρηστών των πληροφοριών για τις 
πληρωμές και εξετάζεται αν θα ήταν 
σκόπιμο να συμπεριληφθούν πρόσθετες 
πληροφορίες για τις πληρωμές, όπως οι 
πραγματικοί φορολογικοί συντελεστές και 
τα στοιχεία του δικαιούχου, π.χ. στοιχεία 
τραπεζικών λογαριασμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εκθέσεις θα εξυπηρετούν τις κυβερνήσεις όλων των χωρών, και όχι μόνο των πλούσιων σε 
πόρους χωρών. Ενώ κατά γενικό κανόνα η υποβολή εκθέσεων ανά χώρα επαρκεί, μόνο οι 
τομείς που διευκρινίζονται ειδικά θα προσθέτουν εκθέσεις ανά·έργο. Η οριακή τιμή 
σημαντικότητας δεν υπόκειται σε κατ' εξουσιοδότηση πράξη, αλλά θα προσδιορίζεται από τους 
συννομοθέτες. Επαρκή στοιχεία για την αναθεώρηση του συστήματος υποβολής εκθέσεων θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμα ήδη τέσσερα χρόνια μετά από τη θέση σε ισχύ της οδηγίας, αντί για 
πέντε. Λαμβανομένης υπόψη της συνοχής της πολιτικής, η αναθεώρηση περιλαμβάνει την πτυχή 
της ασφάλειας των τροφίμων. 
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Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. «Επιχείρηση που δραστηριοποιείται 
στην εξορυκτική βιομηχανία»: επιχείρηση 
που αναπτύσσει δραστηριότητες οι οποίες 
σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την 
αναζήτηση, τον εντοπισμό, την ανάπτυξη 
και την εξόρυξη κοιτασμάτων 
μεταλλευμάτων, πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στον τομέα Β-κλάδοι 05 έως 08 του 
παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

1. «Επιχείρηση που δραστηριοποιείται 
στην εξορυκτική βιομηχανία»: επιχείρηση 
που αναπτύσσει δραστηριότητες οι οποίες 
σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την 
έρευνα, την αναζήτηση, τον εντοπισμό, την 
ανάπτυξη, την εξόρυξη και τη μεταφορά
μεταλλευμάτων, άλλες δραστηριότητες 
εξόρυξης και λατόμησης κοιτασμάτων 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στον τομέα Β-κλάδοι 
05 έως 09 ή στον τομέα Η - κλάδοι 49.5
του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. «Επιχείρηση που δραστηριοποιείται 
στην γεωργία»: επιχείρηση που 
αναπτύσσει δραστηριότητες οι οποίες 
σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με 
παραχωρήσεις, απόκτηση ή μίσθωση 
γαιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στον τομέα Α-κλάδος 01.1 - 01.7 του 
παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1893/2006.

Or. en
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Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – σημείο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. «Επιχείρηση που δραστηριοποιείται 
στην αλιεία»: επιχείρηση που αναπτύσσει 
δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο με παραχωρήσεις, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον τομέα 
Α-κλάδος 03 του παραρτήματος Ι του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1893/2006.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – σημείο 1 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. «Επιχείρηση που δραστηριοποιείται 
στην μεγάλης κλίμακας παραγωγή 
ενέργειας»: επιχείρηση που αναπτύσσει 
δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο με παραχωρήσεις, 
απόκτηση ή μίσθωση γαιών, ή διανομή, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον τομέα 
Δ-κλάδος 35.1 - 35.2 του παραρτήματος Ι 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1893/2006.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – σημείο 1 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. «Επιχείρηση που δραστηριοποιείται 
ον κατασκευαστικό τομέα»: επιχείρηση 
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που αναπτύσσει δραστηριότητες οι 
οποίες σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο με παραχωρήσεις και δημόσιες 
συμβάσεις προμηθειών , σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στον τομέα Ε-κλάδος 38.1-
38.22 ή στον τομέα ΣΤ του 
παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1893/2006.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. «Έργο»: συγκεκριμένη κατώτατη
μονάδα επιχειρησιακής πληροφόρησης 
στους κόλπους της επιχείρησης στην 
οποία καταρτίζονται τακτικές εκθέσεις 
εσωτερικής διαχείρισης για την 
παρακολούθηση των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

4. «Έργο»: συγκεκριμένη επιχειρησιακή
μονάδα που λειτουργεί στη βάση μιας ή 
περισσότερων αδειών, παραχωρήσεων, 
συμβάσεων ή άλλων συγκεκριμένων 
νομικών συμφωνιών από τις οποίες 
προκύπτουν φορολογικές ή συναφείς 
υποχρεώσεις από την πλευρά 
επιχείρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυξάνει τη λειτουργικότητα της οδηγίας εφόσον οι νομικές συμφωνίες στις οποίες 
γίνεται αναφορά για τον ορισμό του έργου είναι συνηθισμένες σε όλους τους εμπλεκόμενους 
κλάδους και τα χαρακτηριστικά τους είναι ευκόλως κατανοητά, ενώ οι ρυθμίσεις για την 
υποβολή εκθέσεων εσωτερικής διαχείρισης ενδέχεται να διαφέρουν από τη μια επιχείρηση στην 
άλλη. 

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
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μεγάλες επιχειρήσεις και όλες τις 
οντότητες δημοσίου συμφέροντος που 
δραστηριοποιούνται στην εξορυκτική 
βιομηχανία ή στην υλοτόμηση 
πρωτογενών δασών να καταρτίζουν και να 
δημοσιεύουν σε ετήσια βάση έκθεση για 
τις πληρωμές που καταβάλλουν προς 
κυβερνήσεις.

επιχειρήσεις και όλες τις οντότητες 
δημοσίου συμφέροντος να καταρτίζουν και 
να δημοσιεύουν σε ετήσια βάση έκθεση 
για τις πληρωμές που καταβάλλουν προς 
κυβερνήσεις, και τοπικές και 
περιφερειακές δημόσιες αρχές καθώς και 
ορισμένες πληροφορίες πλαισίου, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 38. Η έκθεση 
περιλαμβάνει πληροφορίες που αφορούν 
δραστηριότητες θυγατρικών, συγγενών ή 
κοινών επιχειρήσεων, μόνιμων 
εγκαταστάσεων και άλλων εμπορικών 
διευθετήσεων, στο βαθμό που αυτές 
περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 
συγκεκριμένης επιχείρησης ή οντότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημοσίευση των πληρωμών προς κυβερνήσεις και ορισμένων πληροφοριών πλαισίου δεν 
πρέπει να περιορίζεται στην εξορυκτική βιομηχανία και την υλοτόμηση πρωτογενών δασών. 
Όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθύμισε στο ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2011, η 
ποιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης είναι ζωτικής σημασίας για την 
αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και θα ωφελούσε εξίσου τους επενδυτές σε 
όλους τους κλάδους, συμβάλλοντας έτσι στη χρηστή διακυβέρνηση παγκοσμίως. Οι εκθέσεις 
πρέπει να καλύπτουν τις διάφορες μορφές που έχουν καθιερωθεί σε διεθνείς οικονομικές 
δραστηριότητες. 

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η έκθεση αναφέρει τα ακόλουθα εφόσον 
είναι σημαντικά για τη δικαιούχο 
κυβέρνηση:

1. Η έκθεση αναφέρει τα ακόλουθα:

Or. en



PE485.873v01-00 12/20 PA\895622EL.doc

EL

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) το συνολικό ποσό των πληρωμών, 
συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών σε 
είδος, που καταβλήθηκαν σε κάθε 
κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους,

(α) το συνολικό ποσό των πληρωμών, 
συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών σε 
είδος, που καταβλήθηκαν σε κάθε 
κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων των 
τοπικών και περιφερειακών δημοσίων 
αρχών, κατά τη διάρκεια του οικονομικού 
έτους,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες πληρωμές πραγματοποιούνται σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό της κεντρικής 
κυβέρνησης και πρέπει να καλύπτονται από τις εκθέσεις.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το συνολικό ποσό ανά τύπο πληρωμής, 
συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών σε 
είδος, που καταβλήθηκαν σε κάθε 
κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους,

(β) το συνολικό ποσό ανά τύπο πληρωμής, 
συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών σε 
είδος, που καταβλήθηκαν σε κάθε 
κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων των 
τοπικών και περιφερειακών δημοσίων 
αρχών, κατά τη διάρκεια του οικονομικού 
έτους,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες πληρωμές πραγματοποιούνται σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό της κεντρικής 
κυβέρνησης και πρέπει να καλύπτονται από τις εκθέσεις.
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Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) εφόσον οι πληρωμές αυτές αφορούν 
συγκεκριμένα έργα, το ποσό ανά τύπο 
πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των 
πληρωμών σε είδος, για κάθε έργο κατά τη 
διάρκεια του οικονομικού έτους, και το 
συνολικό ποσό πληρωμών για κάθε έργο.

(γ) για επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στην εξορυκτική 
βιομηχανία, την γεωργία, την αλιεία, τη 
μεγάλης κλίμακας παραγωγή ενέργειας, 
τον κατασκευαστικό τομέα ή στην 
υλοτόμηση πρωτογενών δασών και 
υπόκεινται στο όριο σημαντικότητας των 
συνολικών πληρωμών που υπερβαίνουν 
το ποσό των 100.000 ευρώ, εφόσον οι 
πληρωμές αυτές αφορούν συγκεκριμένα 
έργα, το ποσό ανά τύπο πληρωμής, 
συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών σε 
είδος, για κάθε έργο κατά τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους, και το συνολικό ποσό 
πληρωμών για κάθε έργο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποβολή εκθέσεων ανά έργο πρέπει να περιορίζεται σε πληρωμές σε κυβερνήσεις από 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εξορυκτική βιομηχανία, την γεωργία, την αλιεία, τη 
μεγάλης κλίμακας παραγωγή ενέργειας, τον κατασκευαστικό τομέα ή στην υλοτόμηση 
πρωτογενών δασών, όπου το συνολικό ποσό των πληρωμών υπερβαίνει το όριο των 100.000 
ευρώ.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) το καθαρό ύψος του κύκλου 
εργασιών, με ανάλυση κατά κύριες 
κατηγορίες δραστηριότητας·

Or. en



PE485.873v01-00 14/20 PA\895622EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Η πληροφορία αυτή είναι απαραίτητη για επενδυτές και φορολογικές αρχές για να συγκρίνουν 
τις φορολογικές πληρωμές των επιχειρήσεων με την οικονομική τους δραστηριότητα, ούτως 
ώστε να κατανοούν καλύτερα τις φορολογικές πληρωμές των επιχειρήσεων στις διάφορες 
περιοχές δικαιοδοσίας.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γβ) οι όγκοι παραγωγής, με ανάλυση 
κατά κύριες κατηγορίες δραστηριότητας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πληροφορία αυτή είναι απαραίτητη για επενδυτές και φορολογικές αρχές για να συγκρίνουν 
τις φορολογικές πληρωμές των επιχειρήσεων με την οικονομική τους δραστηριότητα, ούτως 
ώστε να κατανοούν καλύτερα τις φορολογικές πληρωμές των επιχειρήσεων στις διάφορες 
περιοχές δικαιοδοσίας.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γγ) το κόστος εργασίας και ο αριθμός 
υπαλλήλων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πληροφορία αυτή είναι απαραίτητη για επενδυτές και φορολογικές αρχές για να συγκρίνουν 
τις φορολογικές πληρωμές των επιχειρήσεων με την οικονομική τους δραστηριότητα, ούτως 
ώστε να κατανοούν καλύτερα τις φορολογικές πληρωμές των επιχειρήσεων στις διάφορες 
περιοχές δικαιοδοσίας.
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Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γδ) το συνολικό επιχειρησιακό κόστος σε 
ρευστό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πληροφορία αυτή είναι απαραίτητη για επενδυτές και φορολογικές αρχές για να συγκρίνουν 
τις φορολογικές πληρωμές των επιχειρήσεων με την οικονομική τους δραστηριότητα, ούτως 
ώστε να κατανοούν καλύτερα τις φορολογικές πληρωμές των επιχειρήσεων στις διάφορες 
περιοχές δικαιοδοσίας.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γε) οι ακινητοποιήσεις παραγωγής κατά 
το τέλος του έτους, μειωμένες κατά τις 
σχετικές σωρευμένες αποσβέσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πληροφορία αυτή είναι απαραίτητη για επενδυτές και φορολογικές αρχές για να συγκρίνουν 
τις φορολογικές πληρωμές των επιχειρήσεων με την οικονομική τους δραστηριότητα, ούτως 
ώστε να κατανοούν καλύτερα τις φορολογικές πληρωμές των επιχειρήσεων στις διάφορες 
περιοχές δικαιοδοσίας.
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Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γστ) τα καθαρά κέρδη προ φόρων, με τα 
συνδεδεμένα διαθέσιμα και τα 
αναβαλλόμενα φορολογικά υπόλοιπα, σε 
δεδουλευμένη βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πληροφορία αυτή είναι απαραίτητη για επενδυτές και φορολογικές αρχές για να συγκρίνουν 
τις φορολογικές πληρωμές των επιχειρήσεων με την οικονομική τους δραστηριότητα, ούτως 
ώστε να κατανοούν καλύτερα τις φορολογικές πληρωμές των επιχειρήσεων στις διάφορες 
περιοχές δικαιοδοσίας.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γζ) η καθαρή λογιστική αξία του πάγιου 
ενεργητικού που βρίσκεται σε κάθε χώρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πληροφορία αυτή είναι απαραίτητη για επενδυτές και φορολογικές αρχές για να συγκρίνουν 
τις φορολογικές πληρωμές των επιχειρήσεων με την οικονομική τους δραστηριότητα, ούτως 
ώστε να κατανοούν καλύτερα τις φορολογικές πληρωμές των επιχειρήσεων στις διάφορες 
περιοχές δικαιοδοσίας.
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Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(b) φόροι επί των κερδών, (β) φόροι επί των κερδών και ο 
πραγματικός φορολογικός συντελεστής 
που εφαρμόστηκε·

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) πληρωμές προς κρατικά σώματα 
ασφαλείας για υπηρεσίες ασφαλείας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πληροφορία αυτή είναι απαραίτητη για τους επενδυτές για να εκτιμούν τις δαπάνες 
λειτουργίας.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή έχει την εξουσία να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 42 όσον αφορά τον 
προσδιορισμό της έννοιας της 
σημαντικότητας των πληρωμών.

4. Οι πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται 
η παράγραφος 1 δηλώνονται ανά χώρα, 
εκτός εκείνων του στοιχείου γ), που 
δηλώνονται ανά έργο, εάν οι συνολικές 
πληρωμές που συνδέονται με ένα 
συγκεκριμένο έργο υπερβαίνουν τις 
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100.000 ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προσδιορισμός της σημαντικότητας είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα των 
απαιτήσεων δημοσιοποίησης και πρέπει, ως εκ τούτου, να προσδιορίζεται από τους 
συννομοθέτες στην ίδια την οδηγία μάλλον απ' ό, τι από την Επιτροπή σε κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η έκθεση δεν περιλαμβάνει κανενός 
είδους πληρωμές προς κυβερνήσεις σε 
χώρες η ποινική νομοθεσία των οποίων 
απαγορεύει σαφώς τη δημοσιοποίηση 
αυτού του είδους των πληρωμών. Στις 
περιπτώσεις αυτές, η επιχείρηση 
αναφέρει ότι δεν έχει συμπεριλάβει τις 
πληρωμές σύμφωνα με τις παραγράφους 
1 έως 3 και γνωστοποιεί το όνομα της 
κυβέρνησης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί του παρόντος παρόμοια νομοθεσία σχεδόν δεν 
υφίσταται. Οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να ενθαρρύνονται να θεσπίσουν παρόμοια νομοθεσία που 
αποβλέπει στη συγκάλυψη των πληρωμών που λαμβάνουν.
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Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
μεγάλες επιχειρήσεις ή από τις οντότητες 
δημοσίου συμφέροντος που 
δραστηριοποιούνται στην εξορυκτική 
βιομηχανία ή στην υλοτόμηση 
πρωτογενών δασών και που διέπονται από 
την εθνική τους νομοθεσία να καταρτίζουν 
ενοποιημένη έκθεση για πληρωμές προς 
κυβερνήσεις σύμφωνα με τα άρθρα 37 και 
38 εάν η μητρική επιχείρηση βαρύνεται με 
την υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων κατά τα 
προβλεπόμενα στα άρθρα 23 παράγραφος
1 έως 23 παράγραφος 6 της παρούσας 
οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις ή από τις οντότητες δημοσίου 
συμφέροντος που διέπονται από την εθνική 
τους νομοθεσία να καταρτίζουν 
ενοποιημένη έκθεση για πληρωμές προς 
κυβερνήσεις σύμφωνα με τα άρθρα 37 και 
38 εάν η μητρική επιχείρηση βαρύνεται με 
την υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 23 παράγραφοι
1 έως 6 της παρούσας οδηγίας. Η έκθεση 
αυτή αποτελεί μέρος των ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων.

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξετάζει την εφαρμογή και την 
αποτελεσματικότητα του παρόντος 
κεφαλαίου, ιδίως όσον αφορά το εύρος των 
υποχρεώσεων υποβολής έκθεσης και τις 
σχετικές λεπτομέρειες σε επίπεδο έργου. 
Στην επανεξέταση αυτή λαμβάνονται 
επίσης υπόψη οι διεθνείς εξελίξεις και οι 
επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα και 
την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού. Η επανεξέταση 
ολοκληρώνεται το αργότερο πέντε έτη 
μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. Η έκθεση υποβάλλεται 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Η Επιτροπή εξετάζει την εφαρμογή και την 
αποτελεσματικότητα του παρόντος 
κεφαλαίου, ιδίως όσον αφορά το εύρος των 
υποχρεώσεων υποβολής έκθεσης και τις 
σχετικές λεπτομέρειες σε επίπεδο έργου. 
Στην επανεξέταση αυτή λαμβάνονται 
επίσης υπόψη οι διεθνείς εξελίξεις και οι 
επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα, την 
ασφάλεια των τροφίμων και την ασφάλεια 
του ενεργειακού εφοδιασμού. Επίσης 
αναθεωρείται ο κατάλογος των τομέων 
για τους οποίους απαιτείται η υποβολή 
εκθέσεων ανά έργο. Η επανεξέταση 
ολοκληρώνεται το αργότερο τέσσερα έτη 
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Συμβούλιο, συνοδευόμενη από νομοθετική 
πρόταση, εφόσον απαιτείται.

μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. Η έκθεση υποβάλλεται 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, συνοδευόμενη από νομοθετική 
πρόταση, εφόσον απαιτείται.

Or. en


