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EITI: Exxon Mobil si Chevron ascund plati
efectuate catre unele guverne
Producatorii americani de petrol Exxon Mobil si Chevron ascund plati
efectuate catre unele guverne, potrivit unei autoritati de supraveghere,
nerespectand un standard major referitor la transparenta stabilit de Extractive
Industries Transparency Initiative (EITI), un organism global anti-coruptie in
care companiile detin locuri in consiliul de administratie, a anuntat miercuri
EITI, transmit Reuters si news.ro. Exxon si Chevron au refuzat sa dezvaluie
public taxele si alte plati pe care le-au facut guvernelor din tarile in care isi
desfasoara activitatea care nu sunt membre EITI, a declarat grupul intr-un
raport care detaliaza aderarea companiilor membre la standardele sale, scrie
Hotnews.
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EITI, cu sediul in Norvegia, care a fost fondata acum doua decenii si are aproximativ 55 de tari
membre, implementeaza standarde globale voluntare pentru a promova gestionarea deschisa si
responsabila a resurselor de petrol, gaze si minerale, in vederea prevenirii coruptiei in toate tarile
bogate in resurse.

Tarile in care Exxon desfasoara activitati si care nu sunt membre EITI includ Qatar, Pakistan si
India, potrivit site-ului companiei.
Tarile din afara EITI in care este prezenta Chevron includ China si Angola.
ConocoPhillips, care nu face parte din consiliul EITI, este un alt membru care nu dezvaluie platile
catre tarile care nu se afla in EITI, a spus grupul. Compania are operatiuni in tari precum Libia,
Malaezia si China.
Purtatorul de cuvant al Exxon, Casey Norton, a declarat ca Exxon respecta toate legile care sunt
in vigoare. Celelalte companii americane nu au raspuns imediat la solicitarile de comentarii.
Raportul EITI, bazat pe informatii disponibile publicului, ar putea presa si mai mult companiile,
aflate deja sub presiunea actionarilor, activistilor si parlamentarilor pentru emisiile de gaze cu
efect de sera care determina schimbarile climatice.
De asemenea, raportul evidentiaza o ruptura de guvernanta tot mai mare intre principalele
companii petroliere din SUA si cele din Europa, care se pare ca se descurca mai bine in ceea ce
priveste clima si transparenta.
Companiile europene BP, Shell si Total isi dezvaluie public impozitele si platile catre tari care nu
fac parte din EITI, a spus grupul.
EITI a publicat datele pentru prima data de cand au fost introduse standardele in 2018, la
presiunile grupurilor societatii civile, inclusiv Publish What You Pay-US si Oxfam America.
Nu este obligatoriu ca firmele, care in calitate de membri EITI efectueaza plati anuale pentru a
ajuta la finantarea managementului grupului, sa respecte standardele acestuia.
Dar presedintele consiliului EITI, Helen Clark, a declarat in iulie, fara a elabora, ca membriii
comitetului de supraveghere al consiliului vor lua in considerare consecintele pentru companiile
care nu indeplinesc asteptarile grupului, posibil in octombrie.
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