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LÜHISELGITUS

Raamatupidamisdirektiivis käsitletakse Euroopa piiratud vastutusega äriühingute 
aruandeaasta finantsaruannete ja konsolideeritud finantsaruannetega seotud mitmesuguseid 
küsimusi. 

Arengukomisjonile pakub erilist huvi 9. peatükk, mis käsitleb valitsemissektorile tehtud 
maksete aruandlust. ELi õigusaktid ei nõua praegu ettevõtjatelt aru andmist 
valitsemissektorile tehtud maksete kohta riikides, kus nad tegutsevad, ehkki sellised maksed –
eriti mäe- ja raietööstuses – võivad anda märkimisväärse osa riigi tuludest, eelkõige 
ressursirikaste riikide puhul. Euroopa Parlament on 2007. aastast alates nõudnud sellise teabe 
ulatusliku ja põhjaliku avaldamise kohta ettepanekute tegemist.

Komisjon tegi 2011. aasta oktoobris läbipaistvusdirektiivi ja raamatupidamisdirektiivi 
läbivaatamisel ettepaneku, et kui maksed on seotud kindla projektiga ja kui need on makseid 
saava valitsuse seisukohalt olulised, peaksid mäetööstuses tegutsevad ja ürgmetsade 
raiumisega tegelevad ettevõtjad maksete kohta, mida nad mingi riigi valitsusele teevad, kord 
aastas teabe avaldama. See nõue kehtiks ainult suurettevõtjatele ja avaliku huvi üksustele. 

Komisjoni ettepanekud on tehtud Ameerika Ühendriikide Dodd-Franki seaduse eeskujul. See 
seadus võeti vastu 2010. aasta juulis ning sellega nõutakse Ameerika Ühendriikide 
väärtpaberi- ja börsikomisjonis (SEC) registreeritud nafta-, gaasi- ja mäetööstuse ettevõtjatelt 
valitsemissektorile tehtud maksete kohta riigi- ja projektipõhiste avalike aruannete esitamist. 
Peale selle tugineb ettepanek vabatahtlikult järgitavale mäetööstuse läbipaistvuse algatusele. 

Valitsussektorile tehtud maksete avaldamine annab tulude kohta olulist teavet, tänu millele on 
kodanikuühiskonna esindajatel ja kodanikel võimalik sageli ressursirikastes, kuid vaestes 
riikides valitussektorit lihtsam vastutama panna. Suurem läbipaistvus tagaks parema 
valitsemise, aitaks tõkestada korruptsiooni, suurendaks ettevõtjate vastutustunnet ning annaks 
investoritele otsuste tegemiseks rohkem teavet.

Arvamuse koostaja tunneb komisjoni ettepaneku üle suurt heameelt, sest sellega 
suurendatakse läbipaistvust ja vastutuse võtmise kohustust. Teatavaid aspekte peab arvamuse 
koostaja arengu kontekstis eriti oluliseks. Seetõttu soovitab arvamuse koostaja muuta projekti 
määratlust, jätta välja erandid ja lisada olulisuse künnise. 

Arvamuse koostaja nõustub, et mäetööstuses ja ürgmetsade raietööstuses on läbipaistvus eriti 
oluline, kuid ta on seisukohal, et direktiivi kohaldamisala tuleks laiendada, sest vastutustunnet 
on vaja suurendada kõigis sektorites. Seetõttu teeb arvamuse koostaja ettepaneku, et riikide 
kaupa peaksid maksetest aru andma kõigis tööstusharudes tegutsevad ettevõtjad ning selleks, 
et aidata ELi liikmesriikidel ja arengumaadel maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise 
vältimist vähendada, tuleks avaldada täiendav finantsteave. See ettepanek ühtib seisukohaga, 
mille parlament võttis 2011. aasta märtsis vastu Eva Joly raporti näol, mis puudutab 
arenguriikidega hea valitsemistava edendamiseks maksundusküsimustes tehtavat koostööd ja 
milles on öeldud, et riikide kaupa liigendatud aruandlus peaks olema põhjalik, sisaldama muu 
hulgas kasumit enne ja pärast maksude mahaarvamist ning hõlmama kõiki sektoreid. 
Mäetööstuses ja raiesektoris tegutsevatelt ettevõtjatelt saadud maksetest tuleks aru anda 
projektide kaupa.



PE487.943v01-00 4/14 PA\900242ET.doc

ET

MUUDATUSETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Selleks et tagada valitsemissektori 
üksustele tehtud maksete suurem 
läbipaistvus, peaksid mäetööstuse või 
ürgmetsade raiega tegelevad
suurettevõtjad ja avaliku huvi üksused 
avaldama kord aastas eraldi aruande 
valitsemissektori üksustele tehtud oluliste 
maksete kohta riikides, kus nad tegutsevad.
Sellised ettevõtjad tegutsevad riikides, kus 
on rikkalikult loodusvarasid, eelkõige
maavarasid, naftat, maagaasi ja
ürgmetsasid. Aruanne peaks sisaldama 
seda liiki makseid, mis on võrreldavad
mäetööstuse läbipaistvuse algatuses 
osaleva ettevõtja avalikustatud maksetega.
See algatus täiendab ka ELi FLEGT 
tegevuskava (mis käsitleb 
metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, 
metsahaldust ja puidukaubandust) ja 
puidumäärust, millega nõutakse 
puittoodetega kauplejatelt 
hoolsuskohustuse täitmist, et hoida ära 
ebaseadusliku puidu sisenemist ELi turule.

(32) Selleks et tagada valitsemissektori 
üksustele tehtud maksete suurem 
läbipaistvus, peaksid kõik suurettevõtjad ja 
avaliku huvi üksused avaldama
raamatupidamise aastaaruandes aruande 
valitsemissektori üksustele tehtud oluliste 
maksete kohta riikides, kus nad tegutsevad, 
samuti täiendava finantsteabe oma 
tegevuse kohta kolmandates riikides. Kui
sellised ettevõtjad tegelevad loodusvarade, 
eelkõige maavarade, nafta, maagaasi ja
ürgmetsade ekspluateerimisega, tuleb 
aruandes nimetada ka konkreetne projekt 
või konkreetsed projektid, millega seoses 
makseid tehti. Aruanne peaks lähtuma
mäetööstuse läbipaistvuse algatuse 
avaldamisnõuetest. See algatus täiendab ka 
ELi FLEGT tegevuskava (mis käsitleb 
metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, 
metsahaldust ja puidukaubandust) ja 
puidumäärust, millega nõutakse 
puittoodetega kauplejatelt 
hoolsuskohustuse täitmist, et hoida ära 
ebaseadusliku puidu sisenemist ELi turule.

Or. en
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Kõnealused aruanded peaksid aitama 
ressursirikastel riikidel rakendada 
mäetööstuse läbipaistvuse algatuse 
põhimõtteid ja kriteeriume ning anda oma 
kodanikele aru maksetest, mida sellised 
valitsemissektori üksused saavad nende 
jurisdiktsioonis mäetööstuse või 
ürgmetsade raiega tegelevatelt
ettevõtjatelt. Aruanne peaks sisaldama 
andmeid riigi- ja projektipõhiselt, 
kusjuures projekti loetakse kõige 
madalamaks tegutsevaks 
aruandeüksuseks, mille kohta ettevõtja
koostab korrapäraselt ettevõttesiseseid 
tegevusaruandeid, nagu kontsessioon, 
maardla jne, mille puhul maksed on 
seotud projektidega. Pidades silmas üldist 
eesmärki edendada nendes riikides head 
valitsemistava, tuleks hinnata aruandes 
kajastatavate maksete olulisust makseid 
saava valitsemissektori üksuse 
seisukohalt. Ette tuleks näha 
mitmesugused olulisuse kriteeriumid, 
nagu absoluutsummas maksed või 
protsentuaalne künnis (näiteks maksed, 
mis ületavad teatavat protsentuaalset osa 
riigi SKPst), mis on võimalik määratleda 
delegeeritud õigusakti kaudu. Komisjon 
peaks aruandluskorra läbi vaatama ja 
esitama selle kohta aruande viie aasta 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist. Läbivaatamisel tuleks kaaluda 
aruandluskorra tõhusust ja võtta arvesse 
rahvusvahelisi arengusuundumusi, 
sealhulgas konkurentsivõime ja 
energiajulgeoleku küsimusi. Samuti tuleks 
läbivaatamise käigus arvesse võtta 
makseteabe koostajate ja kasutajate 
kogemusi ning kaaluda, kas oleks 
asjakohane lisada maksete kohta täiendavat 
teavet, nagu tegelikud maksumäärad ja 

(33) Kõnealused aruanded peaksid
hõlbustama valitsustel anda oma 
kodanikele aru maksetest, mida sellised 
valitsemissektori üksused saavad nende 
jurisdiktsioonis tegutsevatelt ettevõtjatelt.
Aruanne peaks sisaldama andmeid
riigipõhiselt ning mäetööstuse ja 
ürgmetsade raiega tegelevate ettevõtjate 
puhul tuleks aruandes nimetada ka 
konkreetne projekt või konkreetsed 
projektid, millega seoses makseid tehti,
kusjuures projektina käsitletakse lepingut, 
litsentsi, rendilepingut, kontsessiooni või 
muud õiguslikku kokkulepet, millest 
lähtuvad ettevõtja maksu- ja tulust 
tulenevad kohustused igas riigis, kus 
ettevõtja tegutseb. Kui maksekohustused 
põhinevad teistsugusel alusel, lähtub 
aruandlus sellest alusest. Pidades silmas 
üldist eesmärki edendada nendes riikides 
head valitsemistava, loetakse maksed 
oluliseks, kui mis tahes makse või sama 
liiki maksete summa on suurem kui 15 
000 eurot. Komisjon peaks aruandluskorra 
läbi vaatama ja esitama selle kohta aruande 
viie aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist. Läbivaatamisel tuleks 
kaaluda aruandluskorra tõhusust ja võtta 
arvesse rahvusvahelisi arengusuundumusi, 
sealhulgas konkurentsivõime ja 
energiajulgeoleku küsimusi. Samuti tuleks 
läbivaatamise käigus arvesse võtta 
makseteabe koostajate ja kasutajate 
kogemusi ning kaaluda, kas oleks 
asjakohane lisada maksete kohta täiendavat 
teavet.
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makse saaja andmed, näiteks teave 
pangakonto kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Selleks et võtta arvesse liikmesriikide 
õigusaktide ja ettevõtjate liike käsitlevate 
liidu õigusaktide edasisi muudatusi, peaks 
komisjonil olema õigus võtta aluslepingu 
artikli 290 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte I ja II lisas loetletud ettevõtjate 
loendite ajakohastamise kohta. 
Delegeeritud õigusakte on vaja kasutada ka 
ettevõtja suuruse kriteeriumide 
kohandamiseks, kuivõrd aja möödudes 
vähendab inflatsioon nende reaalväärtust. 
On eriti oluline, et komisjon viiks oma 
ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Selleks et tagada mäetööstuse ja 
ürgmetsade raiega tegelevate ettevõtjate 
poolt valitsemissektori üksustele tehtud 
maksete asjakohane ja sobiv 
avalikustamise tase ning käesoleva 
direktiivi ühtne rakendamine, peaks 
komisjonil olema õigus võtta 
asutamislepingu artikli 290 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusakte maksete olulisuse 
mõiste täpsustamiseks.

(35) Selleks et võtta arvesse liikmesriikide 
õigusaktide ja ettevõtjate liike käsitlevate 
liidu õigusaktide edasisi muudatusi, peaks 
komisjonil olema õigus võtta aluslepingu 
artikli 290 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte I ja II lisas loetletud ettevõtjate 
loendite ajakohastamise kohta. 
Delegeeritud õigusakte on vaja kasutada ka 
ettevõtja suuruse kriteeriumide 
kohandamiseks, kuivõrd aja möödudes 
vähendab inflatsioon nende reaalväärtust. 
On eriti oluline, et komisjon viiks oma 
ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. 

Or. en
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „Mäetööstuse ettevõtja” − ettevõtja, kes 
tegeleb maavarade, nafta- ja 
maagaasivarude uurimise, avastamise, 
arendamise ja kaevandamisega ning kellele 
on osutatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1893/2006 I lisa 
B jao osades 05−08.

1. „Mäetööstuse ettevõtja” − ettevõtja, kes 
tegeleb maavarade, nafta- ja 
maagaasivarude uurimise, avastamise,
transpordi, ekspordi, arendamise ja 
kaevandamisega ning kellele on osutatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse
(EÜ) nr 1893/2006 I lisa B jao osades 
05−08.

Or. en

Selgitus

Transpordiga seotud maksete avalikustamine on samuti oluline, sest transiidikaubandusest 
saadud tulu kohta tuleb aru anda. Komisjoni ettepaneku reguleerimisala on kitsam kui 
Ameerika Ühendriikide Dodd-Franki seadusel, mis hõlmab ka eksporti.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. „Projekt” − ettevõtja kõige madalam 
tegutsev aruandeüksus, mille kohta
ettevõtja koostab korrapäraseid 
ettevõttesiseseid tegevusaruandeid selle 
tegevuse jälgimiseks.

4. „Projekt” − leping, litsents, rendileping, 
kontsessioon või muu õiguslik kokkulepe, 
millest lähtuvad ettevõtja maksu- ja tulust 
tulenevad kohustused igas riigis, kus
ettevõtja tegutseb. Kui maksekohustused 
põhinevad teistsugusel alusel, lähtub 
aruandlus sellest alusest.

Or. en

Selgitus

Komisjoni määratluse puudus on see, et see võimaldab ettevõtjatel kasutada erinevaid 
projekti määratlusi, lähtudes nende spetsiifilisest juhtimisstruktuurist, mistõttu tulemused ei 
pruugi olla võrreldavad, sest ettevõtjate aruanded ei lähtu ühest alusest. Muudatusettepaneku 
sõnastus peegeldab asjaolu, et mäetööstuses ja raiesektoris tegutsevad ettevõtjad saavad 
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loodusvarade kasutamise loa tavaliselt teatava riigi kindla geograafilise piirkonna jaoks.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kohustavad mäetööstuse 
või ürgmetsade raiega tegelevaid 
suurettevõtjad ja avaliku huvi üksusi kord 
aastas koostama ja avaldama
valitsemissektorile tehtud maksete aruande.

1. Liikmesriigid kohustavad mäetööstuse 
või ürgmetsade raiega tegelevaid 
suurettevõtjad, sh ühisettevõtjaid, ja 
avaliku huvi üksusi kord aastas koostama 
ja avaldama raamatupidamise 
aastaaruandes valitsemissektorile tehtud 
maksete, sh mitterahaliste maksete
aruande. Nimetatud aruandes avaldavad 
ettevõtjad ka täiendava finantsteabe oma 
tegevuse kohta kolmandates riikides.

Or. en

Selgitus

The reporting or payments made to governments and additional financial data should not be 
limited to the extractive and logging of primary forests, but should apply to all sectors. This is 
also helpful in ensuring a level playing field in countries where MNCs are operating. 
Payments disclosure is not enough to show that companies pay their fair share of tax, so the 
report should also require additional financial information for all companies regarding 
activities in third countries on a per-country basis (as defined in Article 38). Not only would 
this information be useful in terms of tax avoidance and tax evasion but would also be helpful 
to ensure investors are making informed decisions.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Aruandes tuleb täpsustada järgmist, kui 
see on makseid saava valitsusemissektori 
üksuse seisukohalt oluline:

1. Aruandes tuleb täpsustada järgmist:

Or. en
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) täiendav finantsteave tegevuse kohta 
kolmandates riikides riikide kaupa 
vastavalt lõikele 3 b;

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Mäetööstuse ja ürgmetsade raiega 
tegelevate suurettevõtjate ning kõikide 
avaliku huvi üksuste puhul, kui maksed 
seonduvad konkreetsete projektidega, 
peab aruanne sisaldama ka aruandeaasta 
jooksul igale sellisele projektile tehtud 
maksete, sh mitterahaliste maksete 
summat makseliikide kaupa ning igale 
sellisele projektile tehtud maksete 
kogusummat.

Or. en

Selgitus

Ehkki valitsemissektori üksustele tehtud maksete läbipaistmatus on probleem kõikide sektorite 
puhul, on see kõige silmatorkavam mäetööstuse ja ürgmetsade raietööstuse puhul 
arenguriikides, nii et nendes valdkondades tegutsevad ettevõtjad peaksid aru andma 
projektide kaupa, et kohalikud kogukonnad saaksid kontrollida kohalike ja riiklike 
valitsusasutuste tegevust.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) maksed riiklikele 
julgeolekujõududele turvateenuste eest;

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 2 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f b) maa- ja hoonetemaksud;

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 2 – punkt f c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f c) kinnipeetavad maksud;

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 2 – punkt f d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f d) impordi- ja eksporditollid ja -
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maksud;

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 2 – punkt f e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f e) tarbimisel põhinevad maksud;

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 2 – punkt f f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f f) maksed seaduse rikkumise eest, nt 
keskkonna- ja parandusmeetmetega 
seotud kohustused;

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõik 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) muu otsene kasu asjaomasele 
valitsemissektori üksusele.

(g) muu kasu asjaomasele valitsemissektori 
üksusele.

Or. en
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Maksed avalikustatakse, kui mis 
tahes makse või sama liiki maksete 
summa suurem on kui 15 000 eurot.

Or. en

Selgitus

Olulisuse künnis tuleks kehtestada absoluutarvuna direktiivis, mitte delegeeritud õigusakti 
abil. Maksed, mis võivad olla suhteliselt väikesed rahvusvahelise ettevõtja jaoks, võivad olla 
märkimisväärsed vaese arenguriigi jaoks, eriti piirkondlikul või kohalikul valitsustasandil.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Aruanne peab sisaldama ka järgmist 
täiendavat finantsteavet riikide kaupa:
a) netokäive;
b) toodetud kogused;
c) kasum või kahjum enne maksustamist;
d) töötajate koguarv ja nende kogupalk.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas välja jäetud
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artikliga 42 vastu delegeeritud õigusakte 
maksete olulisuse mõiste täpsustamiseks.

Or. en

Selgitus

Raportöör on seisukohal, et olulisuse künnis tuleks kehtestada absoluutarvuna direktiivis, 
mitte delegeeritud õigusakti abil.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Aruandes ei esitata teavet mis tahes 
liiki maksete kohta, mis on tehtud 
valitsemissektori üksustele riikides, kus 
sellist liiki maksete avalikustamine on 
kõnealuse riigi kriminaalõigusega selgelt 
keelatud. Sellisel juhul märgib ettevõtja, 
et ta ei ole aruandes kajastanud makseid 
lõigete 1−3 kohaselt, ning avalikustab 
asjaomase valitsemissektori üksuse nime.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Erandiklausel tuleks välja jätta, kuna pole tõendeid, et ükski riik oleks sellise aruandluse 
praegu keelustanud, ning erandiklausel võib anda mõnele valitsusele stiimuli võtta vastu 
salastamisseadusi, mis kahjustaks käesolevat õigusakti. Ameerika Ühendriikide Dodd-Franki 
seadus ei sisalda sellist erandit.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik nõuab kõigilt oma 
siseriikliku õigusega reguleeritavatelt
mäetööstuse või ürgmetsade raiega 
tegelevatelt suurettevõtjatelt ja avaliku 

1. Liikmesriik nõuab kõigilt oma 
siseriikliku õigusega reguleeritavatelt 
suurettevõtjatelt ja avaliku huvi üksustelt, 
et nad koostaksid kooskõlas artiklitega 37 
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huvi üksustelt, et nad koostaksid kooskõlas 
artiklitega 37 ja 38 valitsemissektorile 
tehtud maksete konsolideeritud aruande, 
kui asjaomane emaettevõtja on käesoleva 
direktiivi artikli 23 lõigete 1−6 kohaselt 
kohustatud koostama konsolideeritud 
finantsaruanded.

ja 38 valitsemissektorile tehtud maksete 
konsolideeritud aruande, kui asjaomane 
emaettevõtja on käesoleva direktiivi artikli 
23 lõigete 1−6 kohaselt kohustatud 
koostama konsolideeritud finantsaruanded.

Or. en


