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LYHYET PERUSTELUT

Avoimuusdirektiivissä kehitysyhteistyövaliokuntaa kiinnostaa erityisesti sen 6 artikla, mutta 
valmistelijan ehdottamien tarkistusten yksityiskohdat sisältyvät tilinpäätösdirektiivistä 
annettuun lausuntoon, koska avoimuusdirektiivissä viitataan tilinpäätösdirektiiviin.

EU:n lainsäädännössä ei tällä hetkellä vaadita yrityksiä ilmoittamaan maksuista, joita 
suoritetaan hallituksille maissa, joissa ne toimivat, vaikka tällaiset maksut erityisesti 
kaivannaisteollisuudessa tai puunkorjuun alalla voivat muodostaa merkittävän osan maan 
tuloista etenkin maissa, joilla on runsaasti luonnonvaroja. Euroopan parlamentti on vuodesta 
2007 lähtien vaatinut ehdotuksia, jotka koskevat tällaisten tietojen laajaa ja kattavaa 
esittämistä.

Tarkistaessaan sekä avoimuus- että tilinpäätösdirektiiviä lokakuussa 2011 komissio ehdotti, 
että kaivannaisteollisuudessa tai aarniometsien puunkorjuun alalla toimivien yritysten olisi 
vuotuiselta pohjalta ilmoitettava maksut, joita ne suorittavat hallituksille kussakin maassa, 
kun maksut liittyvät tiettyyn hankkeeseen ja kun ne ovat vastaanottavan hallituksen kannalta 
olennaisia. Tämä vaatimus rajoittuisi koskemaan suuria yrityksiä ja kaikkia yleisen edun 
kannalta merkittäviä yhteisöjä. 

Komission ehdotukset noudattavat Yhdysvalloissa heinäkuussa 2010 hyväksyttyä Dodd 
Frank -säädöstä, jossa velvoitetaan Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomiteaan (US 
Securities and Exchange Commission, SEC) rekisteröityneet, kaivannaisteollisuudessa 
toimivat (öljy-, kaasu- ja kaivosalan) yritykset laatimaan maa- ja hankekohtaisesti eritelty 
julkinen kertomus valtioille suorittamistaan maksuista. Ehdotus perustuu myös 
kaivannaisteollisuuden olemassa olevaan vapaaehtoiseen avoimuusaloitteeseen. 

Tällaisten hallituksille suoritettujen maksujen ilmoittaminen antaisi keskeistä tietoa 
tulovirroista, jotta usein luonnonvaroiltaan runsaiden mutta köyhien maiden 
kansalaisyhteiskunnan toimijat ja kansalaiset voivat paremmin pitää hallituksiaan 
vastuullisina. Suurempi avoimuus parantaisi hallintoa, torjuisi korruptiota ja parantaisi 
yritysten vastuunalaisuutta ja antaisi samalla sijoittajille mahdollisuuden tehdä tietoisempia 
päätöksiä.

Valmistelija pitää komission ehdotusta erittäin tervetulleena merkittävänä askeleena kohti 
avoimuutta ja vastuunalaisuutta mutta pitää tiettyjä kohtia kehitysyhteistyön kannalta 
erityisen tärkeinä. Siksi valmistelija ehdottaa tarkistuksia, joilla muutetaan hankkeen 
määritelmää, poistetaan poikkeukset ja sisällytetään tekstiin olennaisuuskynnys. 

Vaikka valmistelija lisäksi myöntää, että avoimuus on ratkaisevan tärkeää 
kaivannaisteollisuudessa tai aarniometsien puunkorjuun alalla, hän katsoo, että direktiivin 
soveltamisalaa olisi laajennettava, koska parempaa vastuunalaisuutta tarvitaan kaikilla aloilla. 
Hän ehdottaa siksi, että kaikkien teollisuudenalojen olisi ilmoitettava maksuista 
maakohtaisesti ja että ilmoitetaan muita taloudellisia tietoja, jotta autetaan sekä EU:n 
jäsenvaltioita että kehitysmaita vähentämään veronkiertoa ja veropetoksia kaikilla aloilla. 
Tämä vastaa parlamentin maaliskuussa 2011 Eva Jolyn mietinnössä (aihe: verotuksesta ja 
kehityksestä – yhteistyö kehitysmaiden kanssa hyvän hallintotavan edistämiseksi 
verotusalalla) omaksumaa kantaa, jonka mukaan maakohtaisen raportoinnin olisi oltava 
laajapohjaista, sisällettävä voitot ennen veroja ja niiden jälkeen sekä katettava kaikki alat. 
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Kaivannaisteollisuudessa ja puunkorjuun alalla yritysten suorittamia maksuja koskevan 
raportoinnin olisi oltava hankekohtaista.

TARKISTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

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

Or. en

Tarkistus 2

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

Komission teksti Tarkistus

6 artikla 6 artikla
Kertomus valtioille suoritetuista maksuista Kertomus valtioille suoritetuista maksuista

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
kaikki liikkeeseenlaskijat julkistavat
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2011/../EU(*) 9 luvun 
mukaisesti vuosittain kertomuksen
valtioille suoritetuista maksuista ja muut 
tiedot taloudellisesta toiminnastaan 
kolmansissa maissa osana 
vuositilinpäätöstään. Kertomus on 
julkistettava viimeistään kuusi kuukautta 
tilikauden päättymisen jälkeen, ja sen on 
oltava julkisesti saatavilla. Valtioille 
suoritetut maksut ilmoitetaan 
konsolidoituina.

Or. en


