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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea de directivă privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și 
rapoartele conexe ale anumitor tipuri de entități (COM(2011)0684) îndeplinește mai multe 
scopuri: (1) simplificarea procedurilor pentru întreprinderile mai mici; (2) creșterea clarității 
și comparabilității situațiilor financiare; (3) protejarea nevoilor fundamentale ale utilizatorilor 
cu obiectivul de a conserva informațiile contabile care le sunt necesare. 

Cel de al patrulea obiectiv al acestui proiect de directivă este multiplicarea cerințelor de 
informare pentru plățile făcute guvernelor de către sectoarele extractive, inclusiv exploatarea 
pădurilor primare. Raportorul își exprimă sprijinul pentru acest aspect esențial al prezentei 
propuneri legislative, introducerea de cerințe de informare suplimentare pentru aceste 
întreprinderi. Aceste informații sunt extrem de valoroase pentru investitori și pentru 
autoritățile fiscale, dar privesc și alte sectoare. În consecință, raportorul propune un 
compromis: raportarea pe țări a plăților către guverne și autoritățile publice locale și regionale 
să devină obligatorie pentru toate întreprinderile și entitățile listate, iar raportarea mai 
detaliată, defalcată pe proiecte, să devină o obligație numai pentru întreprinderile care 
operează în sectoare specifice, respectiv industriile extractive, exploatarea pădurilor primare, 
agricultură, pescuit, producerea de energie la scară largă și construcții.

Împreună cu propunerea legislativă privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce 
privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată (COM(2011)0683), prezenta propunere legislativă 
pentru o directivă privind declarațiile financiare va schimba modul în care întreprinderile UE 
care aparțin sectoarelor menționate mai sus își fac publice plățile către guvernele țărilor terțe 
prin intermediul  unei informări detaliate defalcate pe proiecte. În momentul de față, legislația 
UE nu obligă emitenți să facă publice plățile către guverne în țările în care operează. În 
consecință, astfel de plăți făcute guvernelor în respectivele țări nu sunt făcute publice în mod 
normal.

„Fă public ce plătești” este un principiu indispensabil pentru transparență și responsabilitatea 
socială corporativă. Este de asemenea o condiție pentru a face țările responsabile pentru 
utilizarea resurselor și pentru a le crește șansele de dezvoltare, combătând corupția și întărind 
guvernarea. Fără aceste cifre nu se poate realiza o bună guvernare la nivel fiscal. Raportorul 
Comisiei pentru comerț internațional dorește ca investitorii UE să demonstreze o transparență 
și responsabilitate socială corporativă maximă atunci când operează în țările terțe.

Introducerea acestui tip de raportare pentru întreprinderile UE nu pare un demers prematur. 
Faptul că EITI (Inițiativa privind transparența în industriile extractive) înglobează în 
momentul de față din ce în ce mai multe țări, precum și existența unor inițiative legislative și 
de reglementare în alte părți ale lumii (SUA și Hong Kong) demonstrează că momentul este 
oportun. 

Preluând inițiativa în această chestiune, Uniunea Europeană va încuraja noii noștri parteneri 
din G8 și din alte părți să preia exemplul și să adopte măsuri similare. În cadrul dezbaterilor 
privind EITI, Parlamentul European a demonstrat hotărâre în sprijinirea cerințelor obligatorii 
de raportare pentru sectoarele extractive. 
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În prezentul aviz, schimbările propuse de raportor au menirea de a facilita utilizarea cerințelor 
de informare, comparativ cu proiectul elaborat de Comisie, bazându-se pe cerințele incluse la 
secțiunea 1504 din Legea Dodd-Frank din SUA, care prevede, de asemenea, principiul „fă 
public ceea ce plătești”. Și sub acest aspect, proiectul de directivă propus de Comisie este 
salutar.

Aria domeniilor sectoriale de aplicare ale propunerii a fost extinsă cu atenție pentru a face din 
directivă un instrument eficient, aplicabil în domenii internaționale noi care ridică probleme, 
cum ar fi  acapararea de terenuri și cererile de mită solicitate pentru obținerea de contracte de 
construcții. Este normal să fie acoperit întregul lanț de entități implicate, inclusiv 
întreprinderile mixte. 

Raportorul consideră că fixarea pragurilor pentru plățile care trebuie făcute publice la nivelul 
plăților care „sunt semnificative pentru guvernul beneficiar” este relevantă, dar aceasta 
presupune ca informarea publică să se aplice tuturor întreprinderilor, indiferent de mărime, 
fiind exceptate de la această cerință proiectele sau companiile ale căror plăți nu sunt 
semnificative. Fixarea pragului se află în responsabilitatea colegiuitorilor și nu trebuie 
transferată Comisiei printr-un act delegat, după cum a propus Comisia. Raportorul propune 
definirea unui prag atunci când suma totală a plăților dintr-un proiect depășește 100 000 de 
euro pe an.

Spre deosebire de propunerea CE, normele din SUA nu exceptează raportarea informațiilor 
despre plăți care ar fi greu de obținut sau raportarea informațiilor despre plăți atunci când 
legile țării interzic publicarea. În consecință, raportorul dorește să elimine exonerarea 
respectivă pentru a asigura o coerență între UE și SUA și pentru a evita astfel crearea unui 
stimulent pentru guverne de a introduce o nouă legislație care să aibă ca obiect plățile pe care 
le primesc.

AMENDAMENTE

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă 
în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Pentru a asigura o mai mare 
transparență a plăților efectuate către 
guverne, întreprinderile mari și entitățile 
de interes public care își desfășoară 
activitatea în industria extractivă sau în 
sectorul exploatării pădurilor primare 

(32) Pentru a asigura o mai mare 
transparență a plăților efectuate către 
guverne,  autorități publice locale și 
regionale, întreprinderile și entitățile de 
interes public prezintă anual, într-un 
raport, plățile efectuate către guvernele și 
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trebuie să prezinte anual, într-un raport 
separat, plățile semnificative efectuate 
către guvernele țărilor în care își desfășoară 
activitatea. Entitățile de acest tip își 
desfășoară activitatea în țări bogate în 
resurse naturale, în special minerale, 
petrol, gaze naturale și păduri primare.
Raportul trebuie să includă tipuri de plăți 
comparabile cu cele prezentate de o 
entitate care participă la Inițiativa privind 
transparența în industriile extractive 
(EITI). 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.

autoritățile publice locale și regionale ale 
țărilor în care își desfășoară activitatea. 
Raportul include o serie de informații 
contextuale. Publicarea unui astfel de 
raport este foarte importantă pentru 
investitori, permițându-le să ia decizii în 
cunoștință de cauză, îmbunătățind 
guvernanța corporativă și 
responsabilitatea. O astfel de publicare 
are menirea de a sprijini buna guvernare 
în domeniul fiscal și de a combate și 
reduce evaziunea fiscală.  Raportul 
include informații defalcate pe țări, 
alături de o serie de cerințe de informare 
suplimentare defalcate pe proiecte pentru 
întreprinderi și entități de interes public 
din industria extractivă, agricultură, 
pescuit, producție de energie la scară 
largă, din sectorul construcțiilor sau din 
cel al exploatării pădurilor primare.  
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.

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 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.
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Amendamentul 2
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Rapoartele trebuie să fie utile pentru 
sprijinirea guvernelor țărilor bogate în 
resurse naturale la implementarea 
principiilor și criteriilor EITI și pentru 
informarea cetățenilor acestora cu privire la 
plățile primite de guvernele respective de 
la entitățile din industria extractivă sau 
din sectorul de exploatare a pădurilor 
primare care își desfășoară activitatea în 
jurisdicția lor. Raportul trebuie să includă 
informații defalcate pe țări și pe proiecte, 
proiectul fiind considerat cea mai mică 
unitate de raportare operațională la care 
entitatea întocmește rapoarte interne 
periodice de gestiune (de exemplu o 
concesiune, un bazin geografic etc.), 
atunci când plățile au fost atribuite unui 
anumit proiect. În lumina obiectivului 
general de promovare a bunei guvernanțe 
în aceste țări, trebuie analizat caracterul 
semnificativ al plăților raportate în relație 
cu guvernul beneficiar. Pot fi avute în 
vedere diverse criterii legate de pragul de 
semnificație, de exemplu valoarea 
absolută a plăților sau un prag procentual 
(de exemplu, plățile care depășesc un 
anumit procent din PIB-ul unei țări), 
acestea putând fi definite prin intermediul 
unui act delegat. Regimul de raportare 
trebuie să facă obiectul unei examinări și 
al unui raport al Comisiei în termen de 
cinci ani de la intrarea în vigoare a 
directivei. Examinarea trebuie să aibă ca 
obiect eficacitatea regimului și să țină cont 
de evoluțiile internaționale, inclusiv de 
chestiuni legate de competitivitate și de 
securitatea energetică. Totodată, 
examinarea trebuie să țină cont de 
experiența responsabililor de întocmirea 
informațiilor referitoare la plăți și a 
utilizatorilor acestora și să analizeze 
oportunitatea includerii unor informații 
suplimentare, cum ar fi ratele efective ale 

(33) Rapoartele trebuie să fie utile pentru 
sprijinirea guvernelor la implementarea 
normelor privind responsabilitatea și 
transparența cel puțin echivalente 
principiilor și criteriilor EITI și pentru 
informarea cetățenilor acestora cu privire la 
plățile primite de guvernele și de 
autoritățile publice locale și regionale 
respective. În rapoartele întreprinderilor 
mari și ale entităților de interes public 
care își desfășoară activitatea în industria 
extractivă, în agricultură, în sectorul 
pescuitului, în producția de energie la 
scară largă sau în sectorul exploatării 
pădurilor primare, plățile efectuate către 
guverne ar trebui, de asemenea, să fie 
prezentate în mod defalcat, pe proiecte, 
„proiect” însemnând o unitate 
operațională înființată pe baza uneia sau 
mai multor licențe, concesiuni, contracte 
sau alte acorduri juridice specifice care 
creează obligații fiscale sau parafiscale.
În lumina obiectivului general de 
promovare a bunei guvernanțe în aceste 
țări, se limitează caracterul semnificativ al 
pragului plăților raportate la proiectele la 
care suma totală a plăților nu depășește 
100 000 de euro. Regimul de raportare este
obiectul unei examinări și al unui raport al 
Comisiei în termen de patru ani de la 
intrarea în vigoare a  prezentei directive.
Examinarea se referă la eficacitatea 
regimului și ține cont de evoluțiile 
internaționale, inclusiv de chestiunile 
legate de competitivitate, de securitate 
alimentară și de securitatea energetică. 
Totodată, ține cont de experiența 
responsabililor de întocmirea informațiilor 
referitoare la plăți și a utilizatorilor 
acestora și să analizeze oportunitatea 
includerii unor informații suplimentare, 
cum ar fi ratele efective ale taxelor și 
detaliile beneficiarului, de exemplu 
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taxelor și detaliile beneficiarului, de 
exemplu informații privind contul bancar.

informații privind contul bancar.

Or. en

Justificare

Aceste rapoarte vor fi utile guvernelor tuturor țărilor, nu numai celor din țările bogate în 
resurse.  Deși, în general raportarea defalcată pe țări este suficientă, numai sectoarele 
specificate adaugă și raportarea defalcată pe proiecte. Pragul de semnificație nu este 
obiectul uni act delegat, ci trebuie definit de către colegislatori. Trebuie ca la patru ani, în 
loc de cinci, de la intrarea în vigoare a directivei, să existe suficiente date pentru revizuirea 
sistemului de raportare. În ceea ce privește coerența politică, revizuirea include și aspecte 
legate de securitatea alimentară. 

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Articolul 36 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „entitate activă în industria extractivă” 
înseamnă o entitate care desfășoară 
activități ce implică explorarea, 
descoperirea, exploatarea și extracția 
zăcămintelor de minerale, petrol și gaze 
naturale, așa cum se prevede în secțiunea B 
diviziunile 05-08 din anexa I la 
Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului.

1. „entitate activă în industria extractivă” 
înseamnă o entitate care desfășoară 
activități ce implică prospectarea, 
explorarea, descoperirea, exploatarea,  
extracția și transportul zăcămintelor de 
minerale, a altor produse ale industriilor 
extractive, a zăcămintelor de petrol și gaze 
naturale, așa cum se prevede în secțiunea B 
diviziunile 05-09 sau secțiunea H-
diviziunile 49.5 din anexa I la 
Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului.

Or. en
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Amendamentul 4

Propunere de directivă
Articolul 36 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. „entitate activă în agricultură” 
înseamnă o entitate care desfășoară 
activități ce implică concesii, achiziții de 
terenuri sau arende, după cum se prevede 
la Secțiunea A- diviziunile 01.1-01.7 din 
anexa I la Regulamentul (CE) nr. 
1893/2006.  

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 36 – punctul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. „entitate activă în sectorul 
pescuitului” înseamnă o entitate care 
desfășoară activități ce implică concesii, 
după cum se prevede la Secțiunea A-
diviziunea 03 din anexa I la 
Regulamentul (CE) nr. 1893/2006.  

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 36 – punctul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. „entitate activă în producerea de 
energii la scară largă” înseamnă o 
entitate care desfășoară activități ce 
implică concesii, achiziții de terenuri sau 
arende, sau distribuții, după cum se 
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prevede la Secțiunea D- diviziunile 35.1-
35.2 din anexa I la Regulamentul (CE) 
nr. 1893/2006.  

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 36 – punctul 1d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1d. „entitate activă în sectorul 
construcțiilor” înseamnă o entitate care 
desfășoară activități ce implică concesii, 
contracte de achiziții publice, după cum se 
prevede la Secțiunea A- diviziunile 01.1-
01.7 din anexa I la Regulamentul (CE) 
nr. 1893/2006.  

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 36 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „proiect” înseamnă cea mai mică unitate 
de raportare operațională la care entitatea 
întocmește rapoarte periodice de gestiune 
internă pentru monitorizarea activităților.

4. „proiect” înseamnă o unitate 
operațională înființată pe baza uneia sau 
mai multor licențe, concesiuni, contracte 
sau alte acorduri juridice specifice, care 
creează obligații fiscale sau parafiscale 
din partea unei entități.

Or. en

Justificare

Acest amendament mărește operabilitatea directivei, deoarece acordurile juridice la care 
face trimitere pentru definirea proiectului sunt utilizate frecvent în sectoarele implicate, iar 
caracteristicile acestora sunt bine cunoscute, în timp ce sistemele de raportare referitoare la 
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gestiunea internă pot fi foarte diferite de la o companie la alta. 

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 37 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun întreprinderilor 
mari și tuturor entităților de interes public 
active în industria extractivă sau în 
sectorul exploatării pădurilor primare
obligația de a întocmi și a publica anual un 
raport asupra plăților către guverne.

(1) Statele membre impun întreprinderilor 
și tuturor entităților de interes public 
obligația de a întocmi și a publica anual un 
raport asupra plăților către guverne și 
autorități publice locale și regionale, 
precum și asupra anumitor informații 
contextuale, după cum sunt definite la 
articolul 38. Raportul include informații 
privind activitățile filialelor, entităților 
asociate, întreprinderilor mixte, sediilor 
permanente sau ale altor infrastructuri 
comerciale în măsura în care sunt 
consolidate în situațiile financiare anuale 
ale întreprinderii sau entității în cauză.

Or. en

Justificare

Publicarea plăților către guverne și a anumitor informații contextuale nu trebuie limitată 
doar la industria extractivă și la exploatarea pădurilor primare. După cum a afirmat 
Parlamentul European la 8 martie 2011, în rezoluția sa privind fiscalitatea și dezvoltarea, 
calitatea raportării financiare este esențială pentru combaterea eficientă a evaziunii fiscale și 
e la fel de utilă și investitorilor din toate sectoarele, contribuind astfel la buna guvernare 
fiscală la nivel mondial. Raportarea trebuie să includă diferitele forme fixate în activitățile 
economice internaționale. 

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Raportul trebuie să precizeze 
următoarele elemente, dacă sunt 
semnificative pentru guvernul beneficiar:

(1) Raportul precizează următoarele 
elemente:
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Or. en

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) suma totală a plăților, inclusiv a plăților 
în natură, efectuate către fiecare guvern în 
cursul unui exercițiu financiar;

(a) suma totală a plăților, inclusiv a plăților 
în natură, efectuate către fiecare guvern
inclusiv autoritățile publice locale și 
regionale în cursul unui exercițiu financiar;

Or. en

Justificare

Există o serie de plăți care se fac la nivele inferioare guvernului central, iar acestea trebuie 
incluse în raportare.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) suma totală a plăților, inclusiv a plăților 
în natură, efectuate către fiecare guvern în 
cursul unui exercițiu financiar;

(b) suma totală a plăților, inclusiv a plăților 
în natură, efectuate către fiecare guvern, 
inclusiv autoritățile publice locale și 
regionale, în cursul unui exercițiu 
financiar;

Or. en

Justificare

Există o serie de plăți care se fac la nivele inferioare guvernului central, iar acestea trebuie 
incluse în raportare.
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Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dacă plățile au fost atribuite unui 
proiect specific, suma pe tip de plată, 
inclusiv plată în natură, efectuată pentru 
fiecare astfel de proiect în cursul unui 
exercițiu financiar și suma totală a plăților 
pentru fiecare astfel de proiect.

(c) pentru întreprinderile active în 
industria extractivă, în agricultură, în 
sectorul pescuitului, în producția de 
energie la scară largă, în sectorul 
construcțiilor sau în sectorul exploatării 
pădurilor primare și care fac obiectul 
pragului de semnificație  a plăților totale 
de 100 000 de euro, dacă plățile au fost 
atribuite unui proiect specific, suma pe tip 
de plată, inclusiv plată în natură, efectuată 
pentru fiecare astfel de proiect în cursul 
unui exercițiu financiar și suma totală a 
plăților pentru fiecare astfel de proiect;

Or. en

Justificare

Raportarea defalcată pe proiecte ar trebui limitată la plățile către guverne efectuate de 
entitățile active în industria extractivă, agricultură, pescuit, în producția de energie la scară 
largă, în sectorul construcțiilor și în exploatarea pădurilor primare, acolo unde volumul total 
al plăților depășește pragul de 100 000 de euro.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) cifra de afaceri netă, defalcată pe 
categorii principale de activități;

Or. en



PA\895622RO.doc 13/18 PE485.873v01-00

RO

Justificare

Aceste informații sunt necesare investitorilor și autorităților fiscale pentru compararea 
plăților fiscale efectuate de întreprinderi cu activitatea economică desfășurată de acestea, 
pentru a înțelege mai bine plățile fiscale ale întreprinderilor în diferite jurisdicții. 

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) volumele de producție, defalcate pe 
categorii principale de activități;

Or. en

Justificare

Aceste informații sunt necesare investitorilor și autorităților fiscale pentru compararea 
plăților fiscale efectuate de întreprinderi cu activitatea economică desfășurată de acestea, 
pentru a înțelege mai bine plățile fiscale ale întreprinderilor în diferite jurisdicții. 

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) costul mâinii de lucru și efectivele;

Or. en

Justificare

Aceste informații sunt necesare investitorilor și autorităților fiscale pentru compararea 
plăților fiscale efectuate de întreprinderi cu activitatea economică desfășurată de acestea, 
pentru a înțelege mai bine plățile fiscale ale întreprinderilor în diferite jurisdicții. 
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Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 1 – litera cd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cd) costul total în numerar al 
activităților;

Or. en

Justificare

Aceste informații sunt necesare investitorilor și autorităților fiscale pentru compararea 
plăților fiscale efectuate de întreprinderi cu activitatea economică desfășurată de acestea, 
pentru a înțelege mai bine plățile fiscale ale întreprinderilor în diferite jurisdicții. 

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 1 – litera ce (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ce) mijloacele fixe de producție la sfârșit 
de an cu deprecierea acumulată aferentă;

Or. en

Justificare

Aceste informații sunt necesare investitorilor și autorităților fiscale pentru compararea 
plăților fiscale efectuate de întreprinderi cu activitatea economică desfășurată de acestea, 
pentru a înțelege mai bine plățile fiscale ale întreprinderilor în diferite jurisdicții. 

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 1 – litera cf (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cf) profitul net și pierderile înregistrate 
înainte de impozitare cu numerarul 
aferent și impozitul amânat pe baza 
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contabilității de angajamente.

Or. en

Justificare

Aceste informații sunt necesare investitorilor și autorităților fiscale pentru compararea 
plăților fiscale efectuate de întreprinderi cu activitatea economică desfășurată de acestea, 
pentru a înțelege mai bine plățile fiscale ale întreprinderilor în diferite jurisdicții. 

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 1 – litera cg (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cg) valoarea contabilă netă a activelor 
fixe din fiecare țară.

Or. en

Justificare

Aceste informații sunt necesare investitorilor și autorităților fiscale pentru compararea 
plăților fiscale efectuate de întreprinderi cu activitatea economică desfășurată de acestea, 
pentru a înțelege mai bine plățile fiscale ale întreprinderilor în diferite jurisdicții. 

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) impozite pe profit; (b) impozite pe profit și rata de impozitare 
efectivă aplicată;

Or. en
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Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) plăți efectuate către forțele de 
securitate ale statului pentru servicii de 
securitate;

Or. en

Justificare

Investitorii au nevoie de astfel de informații pentru a evalua costurile operaționale.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 42 
pentru a detalia conceptul de semnificație 
a plăților.

(4) Informațiile menționate la alineatul 
(1) se publică defalcate pe țări, cu 
excepția celor menționate la litera (c), 
care se publică defalcate pe proiecte, cu 
condiția ca plățile totale atribuite unui 
proiect specific să depășească 100 000 de 
euro.

Or. en

Justificare

Definirea semnificației este vitală pentru eficiența cerințelor de informare și, prin urmare, ar 
trebui mai degrabă să fie definită de colegiuitor, chiar în cadrul directivei decât de către 
Comisie într-un act delegat.
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Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Raportul exclude orice tip de plată 
efectuată către un guvern al unei țări în 
care raportarea publică a plăților de acest 
tip este explicit interzisă de dreptul penal. 
În aceste cazuri, entitatea trebuie să 
declare că nu a raportat plăți în 
conformitate cu alineatele (1)-(3), 
indicând numele guvernului în cauză.

eliminat

Or. en

Justificare

După cum afirmă Comisia, o astfel de procedură legislativă nu apare aproape niciodată. 
Guvernele nu trebuie încurajate să introducă o astfel delegi pentru acoperirea plăților pe 
care le primesc.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun întreprinderilor 
mari și entităților de interes public active 
în industria extractivă sau în sectorul 
exploatării pădurilor primare care intră 
sub incidența legislației lor obligația de a 
întocmi un raport consolidat asupra plăților 
efectuate către guverne în conformitate cu 
articolele 37 și 38 dacă, în calitate de 
societăți-mamă, au obligația de a întocmi 
situații financiare consolidate în 
conformitate cu articolul 23 alineatele (1)-
(6) din prezenta directivă.

(1) Statele membre impun întreprinderilor 
mari și entităților de interes public care 
intră sub incidența legislației lor obligația 
de a întocmi un raport consolidat asupra 
plăților efectuate către guverne în 
conformitate cu articolele 37 și 38 dacă, în 
calitate de societăți-mamă, au obligația de 
a întocmi situații financiare consolidate în 
conformitate cu articolul 23 alineatele (1)-
(6) din prezenta directivă. Acest raport 
face parte din situația financiară anuală.

Or. en
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Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia examinează implementarea și 
eficacitatea prezentului capitol, în special 
în ceea ce privește sfera de aplicare a 
obligațiilor de raportare și modalitățile 
raportării pe fiecare proiect și întocmește 
un raport în acest sens. Examinarea trebuie 
să țină cont de evoluțiile internaționale și 
să ia în calcul efectele pe planul 
competitivității și al securității energetice. 
Ea trebuie realizată în termen de 
maximum cinci ani de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive. Raportul se 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului, împreună cu o propunere 
legislativă, dacă este cazul.

Comisia examinează implementarea și 
eficacitatea prezentului capitol, în special 
în ceea ce privește sfera de aplicare a 
obligațiilor de raportare și modalitățile 
raportării pe fiecare proiect și întocmește 
un raport în acest sens. Examinarea ține
cont de evoluțiile internaționale și ia în 
calcul efectele pe planul competitivității, 
securității alimentare și al securității 
energetice.  Se analizează și lista 
sectoarelor pentru care se cere raportarea 
defalcată pe proiecte. Examinarea se 
realizează în termen de maximum patru
ani de la data intrării în vigoare a prezentei 
directive. Raportul se prezintă 
Parlamentului European și Consiliului, 
împreună cu o propunere legislativă, dacă 
este cazul.

Or. en


