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Tarkistus 3
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Valtioille maksettujen 
rahoitusosuuksien suuremman avoimuuden 
takaamiseksi liikkeeseenlaskijoiden, joiden 
arvopapereita on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla ja 
jotka toimivat kaivosteollisuudessa tai 
aarniometsien hakkuuteollisuudessa, olisi 
julkaistava vuosittain erillinen kertomus 
maksuista, joita ne ovat toimintamaissaan 
suorittaneet valtiolle. Näiden kertomusten 
tiedot vastaisivat kaivosteollisuuden 
avoimuutta koskevan EITI-aloitteen 
(Extractive Industries Transparency 
Initiative) puitteissa annettavia tietoja ja 
antaisivat kansalaisyhteiskunnan käyttöön 
tietoja, joiden perusteella runsaasti 
resursseja hallussaan pitävien maiden 
hallituksia voitaisiin vaatia ilmoittamaan 
luonnonvarojen hyödyntämisestä saamansa 
tulot. Aloite täydentää EU:n FLEGT-
toimintasuunnitelmaa (metsälainsäädännön 
soveltamisen valvonta, metsähallinto ja 
puukauppa) sekä puutavara-asetusta, jossa 
vaaditaan puutuotteilla kauppaa käyvien 
noudattavan asianmukaista huolellisuutta 
estääkseen laittomasti korjatun puun 
pääsyn EU:n markkinoille. Vaatimukset on 
määritelty tarkemmin Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2011/…/EU 9 luvussa.

(7) Kolmansissa maissa tapahtuvan 
taloudellisen toiminnan ja erityisesti
valtioille maksettujen rahoitusosuuksien 
suuremman avoimuuden takaamiseksi 
liikkeeseenlaskijoiden, joiden 
arvopapereita on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla, olisi 
julkaistava osana vuositilinpäätöstään 
maksut, joita ne ovat toimintamaissaan 
suorittaneet valtiolle maakohtaisesti. 
Näiden tietojen ilmoittamisella pyritään 
antamaan sijoittajille parempi tietopohja 
päätöksenteolle, parantamaan yhtiöiden 
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää sekä 
vastuuvelvollisuutta ja edistämään 
veronkierron torjuntaa. Tiedot olisi 
esitettävä kertomuksessa maakohtaisesti. 
Kaivannaisteollisuudessa tai 
aarniometsien puunkorjuun alalla 
toimivien liikkeeseenlaskijoiden osalta 
kertomuksessa olisi myös yksilöitävä 
hanke tai hankkeet, joihin kyseiset 
maksut ovat liittyneet siten, että 
noudatetaan kaivosteollisuuden 
avoimuutta koskevan EITI-aloitteen 
(Extractive Industries Transparency 
Initiative) avoimuusvaatimuksia, jotta 
annetaan kansalaisyhteiskunnan käyttöön 
tietoja, joiden perusteella runsaasti 
resursseja hallussaan pitävien maiden 
hallituksia voitaisiin vaatia ilmoittamaan 
luonnonvarojen hyödyntämisestä saamansa 
tulot. Aloite täydentää EU:n FLEGT-
toimintasuunnitelmaa (metsälainsäädännön 
soveltamisen valvonta, metsähallinto ja 
puukauppa) sekä puutavara-asetusta, jossa 



PE489.526v01-00 4/8 AM\902208FI.doc

FI

vaaditaan puutuotteilla kauppaa käyvien 
noudattavan asianmukaista huolellisuutta 
estääkseen laittomasti korjatun puun 
pääsyn unionin markkinoille. Vaatimukset 
on määritelty tarkemmin Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2011/…/EU 9 luvussa.

Or. en

Tarkistus 4
Birgit Schnieber-Jastram

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Valtioille maksettujen 
rahoitusosuuksien suuremman avoimuuden 
takaamiseksi liikkeeseenlaskijoiden, joiden 
arvopapereita on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla ja 
jotka toimivat kaivosteollisuudessa tai 
aarniometsien hakkuuteollisuudessa, olisi 
julkaistava vuosittain erillinen kertomus 
maksuista, joita ne ovat toimintamaissaan 
suorittaneet valtiolle. Näiden kertomusten 
tiedot vastaisivat kaivosteollisuuden 
avoimuutta koskevan EITI-aloitteen 
(Extractive Industries Transparency 
Initiative) puitteissa annettavia tietoja ja 
antaisivat kansalaisyhteiskunnan 
käyttöön tietoja, joiden perusteella 
runsaasti resursseja hallussaan pitävien 
maiden hallituksia voitaisiin vaatia 
ilmoittamaan luonnonvarojen 
hyödyntämisestä saamansa tulot. Aloite 
täydentää EU:n FLEGT-
toimintasuunnitelmaa (metsälainsäädännön 
soveltamisen valvonta, metsähallinto ja 
puukauppa) sekä puutavara-asetusta, jossa 
vaaditaan puutuotteilla kauppaa käyvien 
noudattavan asianmukaista huolellisuutta 
estääkseen laittomasti korjatun puun 
pääsyn EU:n markkinoille. Vaatimukset on 

(7) Valtioille maksettujen 
rahoitusosuuksien suuremman avoimuuden 
takaamiseksi liikkeeseenlaskijoiden, joiden 
arvopapereita on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla ja 
jotka toimivat kaivosteollisuudessa tai 
aarniometsien hakkuuteollisuudessa, olisi 
julkaistava vuosittain erillinen kertomus 
maksuista, joita ne ovat toimintamaissaan 
suorittaneet valtiolle. Kertomuksessa olisi 
myös yksilöitävä hanke tai hankkeet, 
joihin kyseiset maksut ovat liittyneet siten, 
että noudatetaan kaivosteollisuuden 
avoimuutta koskevan EITI-aloitteen 
(Extractive Industries Transparency 
Initiative) avoimuusvaatimuksia. Aloite 
täydentää EU:n FLEGT-
toimintasuunnitelmaa (metsälainsäädännön 
soveltamisen valvonta, metsähallinto ja 
puukauppa) sekä puutavara-asetusta, jossa 
vaaditaan puutuotteilla kauppaa käyvien 
noudattavan asianmukaista huolellisuutta 
estääkseen laittomasti korjatun puun 
pääsyn unionin markkinoille. Vaatimukset 
on määritelty tarkemmin Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2011/…/EU 9 luvussa.
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määritelty tarkemmin Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2011/…/EU 9 luvussa.

Or. en

Tarkistus 5
Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Useissa kohteissa eri puolilla 
maailmaa, esimerkiksi Kongon 
demokraattisessa tasavallassa, aseistetut 
konfliktit liittyvät läheisesti mineraalien 
laittomaan hyödyntämiseen. Liitoksen 
katkaiseminen auttaisi vähentämään 
konfliktien syntymistä ja alentamaan 
niiden voimakkuutta. Eräs ratkaisu voisi 
olla se, että velvoitetaan Euroopan 
unionin liikkeeseenlaskijat, jotka louhivat 
mineraaleja alueilta, joissa on konflikteja 
tai konfliktiriski, noudattamaan 
asianmukaista huolellisuutta 
varmistaakseen, että heidän 
toimitusketjuillaan ei ole yhteyksiä 
konfliktin osapuoliin. Vaikka tällaisen 
aloitteen tulisi kunnioittaa paikallisten 
sidosryhmien intressejä, EITI sekä 
OECD:n suositukset asianmukaisesta 
huolellisuudesta ja vastuullisesta 
toimitusketjun hallinnasta voisivat toimia 
hyödyllisinä kiintopisteinä. Jotta 
kyseisestä mahdollisesta ratkaisusta 
saadaan parempi kuva, on tärkeää, että 
velvoitteen toteutettavuus ja ennakoitu 
vaikutus tutkitaan tarkemmin unionissa.

Or. en
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Tarkistus 6
Birgit Schnieber-Jastram

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2004/109/EY
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
liikkeeseenlaskijat, jotka toimivat […]:ssa 
määritellyissä kaivannaisteollisuudessa tai 
aarniometsien hakkuuteollisuudessa, on 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2011/../EU(*) 9 luvun 
mukaisesti julkistettava vuosittain 
kertomus valtioille suoritetuista maksuista. 
Kertomus on julkistettava viimeistään 
kuusi kuukautta tilikauden päättymisen 
jälkeen, ja sen on oltava julkisesti 
saatavilla vähintään viiden vuoden ajan. 
Valtioille suoritetut maksut ilmoitetaan 
konsolidoituina.

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
liikkeeseenlaskijat, jotka toimivat […]:ssa 
määritellyissä kaivannaisteollisuudessa tai 
aarniometsien hakkuuteollisuudessa, on 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2011/../EU(*) 9 luvun 
mukaisesti julkistettava vuosittain 
kertomus valtioille suoritetuista maksuista 
ja muut tiedot taloudellisesta 
toiminnastaan kolmansissa maissa. 
Kertomus on julkistettava viimeistään 
kuusi kuukautta tilikauden päättymisen 
jälkeen, ja sen on oltava julkisesti 
saatavilla vähintään viiden vuoden ajan. 
Valtioille suoritetut maksut ilmoitetaan 
konsolidoituina.

Or. en

Tarkistus 7
Thijs Berman, Michael Cashman

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) Lisätään 6 a artikla seuraavasti:
"6 a artikla

Valtioille suoritettujen maksujen 
ilmoittamista koskevat periaatteet

Avoimuuden ja sijoittajansuojan 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden on 
vaadittava seuraavien periaatteiden 
soveltamista valtiolle suoritettujen 
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maksujen ilmoittamisessa:
(a) integroitu raportointi: valtiolle 
suoritettujen maksujen ilmoittamisen on 
oltava osa vuositilinpäätöstä, helposti 
saatavana ja vertailtavassa muodossa; 
erityisesti ilmoituksessa on 
mahdollistettava maksujen yhdistäminen 
hankkeisiin;
(b) olennaisuus: kaikista maksuista, joilla 
katsotaan olevan huomattava vaikutus 
maan talouteen tai yhteiskuntaan 
paikallisella, alueellisella tai kansallisella 
tasolla, on ilmoitettava; mahdollisissa 
raja-arvoissa on otettava huomioon nämä 
vaikutukset; on otettava käyttöön 
sääntöjä, joilla varmistetaan, että 
mahdollisia raja-arvoja ei voida kiertää;
(c) hankekohtainen raportointi: 
ilmoitusten on oltava hankekohtaisia ja 
niissä on otettava huomioon paikallinen 
ja alueellinen vaikutus hankkeen 
määrittelyyn; hankkeen määrittely 
sisältää kriteerejä kuten lisenssin, 
vuokrasopimuksen, toimiluvan tai muun 
vastaavan oikeudellisen sopimuksen 
olemassaolo;
(d) yleiskatteisuus: ilmoittamista koskevia 
vaatimuksia sovelletaan kaikkiin 
liikkeeseenlaskijoihin; mitään 
poikkeuksia, joilla voi olla vääristävä 
vaikutus tai jotka antavat 
liikkeeseenlaskijoille mahdollisuuden 
käyttää hyväksi löysiä avoimuutta 
koskevia vaatimuksia, ei myönnetä;
(e) kattavuus: kaikista valtioille 
suoritetuista merkityksellisistä maksuista 
tai niiden saamista tuloista on 
ilmoitettava, myös luontoissuorituksista, 
toimintakustannuksista ja maksuista 
merkittäville palveluntarjoajille, mukaan 
luettuna valtion palvelujen tarjoaminen;
(f) verrattavuus: kaikki valtiolle 
suoritettavia maksuja koskevat ilmoitukset 
on tehtävä siten, että eri maiden tietoja on 
helppo verrata.”;
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