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Muudatusettepanek 3
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Et tagada valitsustele tehtud maksete 
suurem läbipaistvus, peaksid emitendid, 
kelle väärtpaberid on lubatud kauplemiseks 
reguleeritud turgudele ning kelle 
tegevusvaldkondadeks on mäetööstus või 
ürgmetsade raie, avaldama eraldi 
aruandes iga aasta kohta maksed, mis on 
tehtud nende riikide valitsustele, kus nad 
tegutsevad. Aruanne peaks sisaldama 
nende maksete tüüpe, mis on võrreldavad 
nendele, mis on avaldatud mäetööstuse 
läbipaistvust käsitleva algatuse alusel, ning 
selles antaks tsiviilühiskonnale teavet, 
mille alusel saab panna ressursirikaste 
riikide valitsusi aru andma loodusvarade 
kasutamisest saadud tulude kohta. Algatus 
täiendab ka ELi FLEGTi tegevuskava 
(metsaõigusnormide täitmise järelevalve, 
metsahaldus ja puidukaubandus) ja 
puidumäärust, millega nõutakse, et 
puidutoodetega kauplejad järgivad 
hoolsusnõudeid, et ennetada illegaalse 
puidu jõudmist ELi turule. Üksikasjalikud 
nõuded on määratletud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2011/../EL 9. peatükis.

(7) Et tagada kolmandates riikides tehtud 
finantstoimingute, eelkõige valitsustele 
tehtud maksete suurem läbipaistvus, 
peaksid emitendid, kelle väärtpaberid on 
lubatud kauplemiseks reguleeritud 
turgudele, avaldama raamatupidamise 
aastaaruandes riikide kaupa maksed, mis 
on tehtud nende riikide valitsustele, kus 
nad tegutsevad. Nende andmete 
avaldamise eesmärk on võimaldada 
investoritel teha paremal informeeritusel 
põhinevaid otsuseid, parandada ettevõtte 
juhtimist ja vastutust ning aidata piirata 
maksudest kõrvalehoidmist. Aruanne 
peaks sisaldama avalikustamist 
riigipõhiselt. Mäetööstuses, kalanduses ja 
ürgmetsade raietööstuses tegutsevad 
emitendid peaksid mäetööstuse 
läbipaistvust käsitleva algatuse 
avalikustamisnõuete kohaselt nimetama 
aruandes ka konkreetse projekti või 
konkreetsed projektid, millega seoses 
makseid tehti, et anda tsiviilühiskonnale 
teavet, mille alusel saab panna 
ressursirikaste riikide valitsusi aru andma 
loodusvarade kasutamisest saadud tulude 
kohta. Algatus täiendab ka ELi FLEGT 
tegevuskava (metsaõigusnormide täitmise 
järelevalve, metsahaldus ja 
puidukaubandus) ja puidumäärust, millega 
nõutakse puittoodetega kauplejatelt 
hoolsuskohustuse täitmist, et hoida ära 
ebaseadusliku puidu sisenemist liidu
turule. Üksikasjalikud nõuded on 
määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2011/.../EL 9. peatükis.

Or. en
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Muudatusettepanek 4
Birgit Schnieber-Jastram

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Et tagada valitsustele tehtud maksete 
suurem läbipaistvus, peaksid emitendid, 
kelle väärtpaberid on lubatud kauplemiseks 
reguleeritud turgudele ning kelle 
tegevusvaldkondadeks on mäetööstus või 
ürgmetsade raie, avaldama eraldi aruandes 
iga aasta kohta maksed, mis on tehtud 
nende riikide valitsustele, kus nad 
tegutsevad. Aruanne peaks sisaldama 
nende maksete tüüpe, mis on võrreldavad 
nendele, mis on avaldatud mäetööstuse 
läbipaistvust käsitleva algatuse alusel, ning 
selles antaks tsiviilühiskonnale teavet, 
mille alusel saab panna ressursirikaste 
riikide valitsusi aru andma loodusvarade 
kasutamisest saadud tulude kohta. 
Algatus täiendab ka ELi FLEGTi 
tegevuskava (metsaõigusnormide täitmise 
järelevalve, metsahaldus ja 
puidukaubandus) ja puidumäärust, millega 
nõutakse, et puidutoodetega kauplejad
järgivad hoolsusnõudeid, et ennetada 
illegaalse puidu jõudmist ELi turule. 
Üksikasjalikud nõuded on määratletud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2011/../EL 9. peatükis.

(7) Et tagada valitsustele tehtud maksete 
suurem läbipaistvus, peaksid emitendid, 
kelle väärtpaberid on lubatud kauplemiseks 
reguleeritud turgudele ning kelle 
tegevusvaldkondadeks on mäetööstus või 
ürgmetsade raie, avaldama eraldi aruandes 
iga aasta kohta maksed, mis on tehtud 
nende riikide valitsustele, kus nad 
tegutsevad. Aruandes peaks nimetama ka 
konkreetse projekti või konkreetsed 
projektid, millega seoses makseid tehti ja 
selle aluseks peaksid olema mäetööstuse 
läbipaistvust käsitleva algatuse 
avalikustamisnõuded. Algatus täiendab ka 
ELi FLEGT tegevuskava 
(metsaõigusnormide täitmise järelevalve, 
metsahaldus ja puidukaubandus) ja 
puidumäärust, millega nõutakse 
puittoodetega kauplejatelt 
hoolsuskohustuse täitmist, et hoida ära 
ebaseadusliku puidu sisenemist liidu
turule. Üksikasjalikud nõuded on 
määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2011/.../EL 9. peatükis.

Or. en

Muudatusettepanek 5
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Mitmes maailma paigas, näiteks 
Kongo Demokraatlikus Vabariigis, 
eksisteerib tihe seos relvakonfliktide ja 
mineraalide ebaseaduslikust kasutamisest 
saadud tulu vahel. Selle seose kaotamine 
aitaks konfliktide esinemissagedust ja 
intensiivsust vähendada. Ühe 
lahendusena võiks kohustada Euroopa 
Liidu emitente, kes hangivad mineraale 
aladelt, mis kannatavad konfliktide käes 
või kus konfliktide puhkemine on 
tõenäoline, olema nõuetekohaselt 
hoolsad, et tagada, et nende tarneahelatel 
ei ole mingeid sidemeid konflikti 
osalistega. Sellelaadne algatus peaks täiel 
määral arvestama kohalike sidusrühmade 
huve ning kasulikeks eeskujudeks võiksid 
olla mäetööstuse läbipaistvust käsitlev 
algatus ja Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni soovitused nõuetekohase 
hoolsuse ja vastutusvõimelise tarneahela 
halduse kohta. Selleks et võimalikust 
lahendusest kujuneks selgem pilt, on 
oluline liidu kontekstis jätkata sellise 
kohustuse teostatavuse ja eeldatava mõju 
uurimist.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Birgit Schnieber-Jastram

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2004/109/EÜ
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nõuavad, et mäetööstuses või 
ürgmetsade raietööstuses tegutsevad 
emitendid, nagu määratletud [...], 
koostavad vastavalt Euroopa Parlamendi ja 

Liikmesriigid nõuavad, et mäetööstuses või 
ürgmetsade raietööstuses tegutsevad 
emitendid, nagu määratletud [...], 
koostavad vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
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nõukogu direktiivi 2011/.../EL(*) 9. 
peatükile igal aastal aruande valitsustele 
tehtud maksete kohta. Aruanne 
avalikustatakse hiljemalt kuue kuu 
möödumisel pärast iga majandusaasta 
lõppu ja see jääb avalikult kättesaadavaks 
vähemalt viieks aastaks. Valitsustele tehtud 
maksete kohta antakse aru konsolideeritult.

nõukogu direktiivi 2011/.../EL(*) 9. 
peatükile igal aastal aruande valitsustele 
tehtud maksete kohta, milles sisalduks 
lisateave nende kolmandates riikides 
tehtud finantstoimingute kohta. Aruanne 
avalikustatakse hiljemalt kuue kuu 
möödumisel pärast iga majandusaasta 
lõppu ja see jääb avalikult kättesaadavaks 
vähemalt viieks aastaks. Valitsustele tehtud 
maksete kohta antakse aru konsolideeritult.

Or. en

Muudatusettepanek 7
Thijs Berman, Michael Cashman

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Lisatakse järgmine artikkel 6 a:
„Artikkel 6a

Valitsustele tehtavate maksete aruandluse 
põhimõtted

Läbipaistvuse ja investorikaitse eesmärgil 
nõuavad liikmesriigid valitsustele 
tehtavate maksete aruandluses järgmiste 
põhimõtete kohaldamist:
(a) integreeritud aruandlus: valitsustele 
tehtud maksete aruandlus on osa 
majandusaasta aruandest ning on 
kergesti ligipääsetavas ja võrreldavas 
formaadis; eelkõige võimaldab aruanne 
siduda makseid kindlate projektidega;
(b) olulisus: aru antakse kõigi maksete 
kohta, millel arvatakse olevat 
märkimisväärne mõju riigi majandusele 
või ühiskonnale kohalikul, piirkondlikul 
või riiklikul tasandil; piirmäärad 
kajastavad selliseid mõjusid; koostatakse 
eeskirjad, millega tagatakse see, et 
piirmääradest ei oleks võimalik mööda 
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minna;
(c) projektipõhine aruandlus: aruandlus 
toimub projektipõhiselt, võttes arvesse 
projekti määratlemise kohalikku ja 
piirkondlikku mõju; projekti mõiste 
hõlmab selliseid kriteeriume nagu 
litsentsi, rendilepingu, kontsessiooni või 
muu sarnase õigusliku kokkuleppe 
olemasolu;
(d) kõikehõlmavus: kõigi emitentide 
suhtes kohaldatakse aruandlusnõudeid; ei 
tehta erandeid, millel võib olla moonutav 
mõju ja mis võimaldavad emitentidel 
leebeid läbipaistvusnõudeid ära kasutada;
(e) terviklikkus: aru antakse kõikidest 
asjakohastest valitsustele tehtud maksetest
ja antud tuludest, sealhulgas 
mitterahalistest maksetest, 
tegevuskuludest ja maksetest olulistele 
teenuseosutajatele, sealhulgas riigi 
teenuste osutamine;
(f) võrreldavus: valitsustele tehtavate 
kõikide maksete aruandlus peab 
võimaldama eri riikide andmete hõlpsat 
võrreldavust.”

Or. en


