
PA\900243ET.doc PE487.944v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Arengukomisjon

2011/0307(COD)

25.4.2012

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: arengukomisjon

Saaja: õiguskomisjon

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse direktiivi 2004/109/EÜ (läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta 
teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on 
lubatud reguleeritud turul kauplemisele) ja komisjoni direktiivi 2007/14/EÜ
(COM(2011)0683 – C7-0380/2011 – 2011/0307(COD))

Arvamuse koostaja: Fiona Hall



PE487.944v01-00 2/5 PA\900243ET.doc

ET

PA_Legam



PA\900243ET.doc 3/5 PE487.944v01-00

ET

LÜHISELGITUS

Läbipaistvusdirektiivist on arengukomisjoni jaoks eriti oluline artikkel 6. Arvamuse koostaja 
tehtud üksikasjalikud muudatusettepanekud on aga lisatud raamatupidamisdirektiivi 
puudutava arvamuse projekti, sest läbipaistvusdirektiivis osutatakse 
raamatupidamisdirektiivile.

Kehtivate ELi õigusaktidega ei nõuta ettevõtjatelt, et nad peaksid maksetest, mida nad teevad 
valitsussektorile riikides, milles nad tegutsevad, aru andma, kuigi sellised maksed võivad 
eelkõige mäetööstuses või metsaraiesektoris moodustada riigi, eriti just ressursirikka riigi 
tuludest suure osa. 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 kohaldusala 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 finantsalane lisateave. See ettepanek ühtib seisukohaga, 
millega 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.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

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. Mäetööstuses ja 
ürgmetsade raietööstuses tegutsevad 
emitendid peaksid mäetööstuse 
läbipaistvust käsitleva algatuse 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 
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.

Or. en



PA\900243ET.doc 5/5 PE487.944v01-00

ET

Muudatusettepanek 2

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 Artikkel 6

Aruanne valitsustele tehtavate maksete 
kohta

Aruanne valitsustele tehtavate maksete 
kohta

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

Liikmesriigid nõuavad, et kõik emitendid 
koostavad vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2011/.../EL(*) 9. 
peatükile igal aastal aruande valitsustele 
tehtud maksete kohta ning esitavad igal 
aastal raamatupidamise aastaaruandes 
teabe kolmandas riikides tehtud 
finantstoimingute kohta. Aruanne 
avalikustatakse hiljemalt kuue kuu 
möödumisel pärast iga majandusaasta 
lõppu ja see jääb avalikult kättesaadavaks.
Valitsustele tehtud maksete kohta antakse 
aru konsolideeritult.

Or. en


