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LÜHISELGITUS

Sellel läbipaistvusdirektiivi läbivaatamise ettepanekul (COM(2011)0683) on üldine eesmärk: 
„tagada investorite kindlustunne ühesuguste läbipaistvusnõuete kehtestamisega emitentidele 
ja investoritele kogu Euroopa Liidus”. 

Arvamuse koostaja soovib väljendada toetust selle seadusandliku ettepaneku ühele tähtsamale 
aspektile: tuuakse sisse põhimõte kehtestada lisanõuded seoses ELi turgudel väärtpabereid 
emiteerivate ELi mäetööstuse ja raietööstuse äriühingute poolt valitsustele tehtud maksetega, 
sealhulgas kolmandates riikides. Arvamuse koostaja ei soovi siiski, et uus nõue piirduks 
nimetatud kahe sektoriga, sest see teave on väga oluline kõigi sektorite investoritele.

ELi tasandil soovitati juba läbipaistvusdirektiivi (2004/109/EÜ) põhjenduses 14 
liikmesriikidel julgustada noteeritud äriühinguid, kelle peamine tegevusala on kaevandamine, 
avalikustama majandusaasta aruannetes makseid valitsustele. Aga praegu ei sea direktiiv seda 
kohustuslikuks nõudeks. Sellepärast selliseid teatavas riigis valitsustele tehtud makseid 
tavaliselt ei avalikustata. Ometi on need andmed nõutav eeltingimus, et töötada välja edukas 
lähenemisviis seoses hea juhtimistavaga maksuvaldkonnas ning anda investoritele ja 
kodanikuühiskonnale võimalus panna ettevõtete nõukogud ja valitsused aru andma. 

Põhimõte „avalikusta maksed” on hädavajalik selleks, et edendada läbipaistvust ja ettevõtja 
sotsiaalset vastutust, panna valitsusi vastutama nende ressursside kasutamise eest ning 
parandada head juhtimistava maksuvaldkonnas kolmandates riikides ja soodustada nende 
riikide arengut. Rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamuse koostaja soovib, et ELi 
investorid võtaksid teistes riikides tegutsedes juhtrolli läbipaistvuse ja ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse osas. Valitsustele tehtud maksete läbipaistvus aitab tänu avalikule kontrollile 
paremini hallata nende riikide ressursside kasutamisel saadud tulusid. Ilma avaliku kontrollita 
võib valitsemine kergesti käest minna ning ressurssidest saadud tulud võivad tuua kaasa 
vaesuse, korruptsiooni ja konflikti. Kõnealused maksed võivad ka tõsiselt rikkuda eeskirjadel 
põhineva kaubanduse põhimõtteid ja panna ausalt tegutsevad äriühingud, eriti USAs 
noteeritud äriühingud, halvemasse olukorda.

Tööstussektor ise on mäetööstuse läbipaistvust käsitleva algatuse (EITI) kaudu tunnistanud, et 
läbipaistvuse ja aruandekohustuse suurendamine aitab saavutada head juhtimistava ja ausat 
konkurentsi. EITI on ülemaailmne vastuvõtva riigi juhitav projekt, mis edendab tulude 
läbipaistvust riigi tasandil. EITIt rakendab juba 35 riiki ning suurimatest nafta-, gaasi- ja 
kaevandusettevõttest on 60 võtnud kohustuse EITIt toetada. Algatus on võitnud ka rohkem 
kui 80 ülemaailmse investeerimisasutuse toetuse, kes haldavad ühiselt enam kui 16 triljonit 
USA dollarit. EITIt toetavad ka paljud valitsused, kaasa arvatud Euroopa Komisjon ja 
rahvusvahelised organisatsioonid. USA kavatseb peagi algatusega liituda.

ELis puudub praegu valitsuse meede vastuseks EITI-le. Komisjoni ettepanek on seletuskirja 
kohaselt „võrreldav USA Dodd-Franki seadusega”, mis võeti Ameerika Ühendriikides vastu 
2010. aasta juulis. Dodd-Franki Wall Streeti reformi ja 2010. aasta tarbijakaitseseadusega 
(selle kaheparteilises paragrahvis 1504, mida teatakse ka Cardin-Lugari sätte nime all) anti 
USA Väärtpaberi- ja Valuutakomisjonile korraldus võtta vastu eeskirjad, millega nõutakse, et 
mäetööstuse äriühingud (nafta-, gaasi- ja kaevandusettevõtted), mis on registreeritud USA 
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Väärtpaberi- ja Valuutakomisjoni poolt, annavad avalikult teada valitsustele tehtud maksetest. 
Kahjuks ei ole nende eeskirjade kehtestamise lõppetapp veel lõpule viidud. Sarnane lubadus 
anti Deauville’is 2011. aasta mais toimunud G8 tippkohtumise lõppdeklaratsioonis, kuid seda 
ei ole veel G8 riikide seadustes teostatud. 

Kui Euroopa Liit võtab kõnealuses küsimuses juhtiva seisukoha, ergutab ta oma peamisi 
partnereid G8 riikide hulgas ja mujal seda eeskuju järgima ning sarnaseid meetmeid vastu 
võtma. See annaks ELi ettevõtetele väljaspool liitu tegutsemisel tohutu kuvandieelise. Alates 
2010. aasta juunist on Hongkongis juba jõustatud uued aruandluseeskirjad, milles nähakse 
ette riikide kaupa aruandmine Hongkongi väärtpaberibörsil noteeritud nafta- ja 
kaevandusettevõtete jaoks.

Euroopa Parlament on selles arutelus mitmes resolutsioonis näidanud üles kindlameelsust 
mäetööstuse kohustuslike aruandlusnõuete toetamisel. Lisaks täiendab selline tõhustatud 
nõuete avaldamine EITI laiendamist võitluses korruptsiooniga, mõjutamata ELi suhteid 
kolmandate riikidega, sealhulgas mäetööstusega seotud kaubanduse ja investeeringute alal. 
Samuti täiendab algatus Euroopa Liidu FLEGTi tegevuskava, mille eesmärk on võidelda 
ürgmetsade ebaseadusliku raie vastu.

Eeltoodust lähtudes on käesolevas arvamuses arvamuse koostaja esitatud muudatuste eesmärk 
avaldamisnõudeid komisjoni ettepanekuga võrreldes karmistada. Kui praeguses ettepanekus 
antakse emitentidele maksete avaldamiseks aega 6 kuud pärast iga majandusaasta lõppu, 
annab USA selleks USA emitentidele aega 2–3 kuud ja USA-välistele emitentidele 4 kuud. 
Need tähtajad tuleks ühtlustada.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil 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 

(7) Et tagada valitsustele tehtud maksete 
suurem läbipaistvus, avaldavad emitendid, 
kelle väärtpaberid on lubatud kauplemiseks 
reguleeritud turgudele, aruandes iga aasta 
kohta maksed, mis on tehtud nende riikide 
valitsustele ning kohalikele ja 
piirkondlikele asutustele, kus nad 
tegutsevad, ja teatava kontekstilise teabe.
Avaldamise eesmärk on võimaldada 
investoritel teha suuremal teadlikkusel 
põhinevaid otsuseid, parandades 
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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.

seejuures äriühingu üldjuhtimist ja 
vastutust ning aidates rakendada head 
juhtimistava maksustamisalal ja 
vähendada maksudest kõrvalehoidumist.
Üksikasjalikud nõuded on määratletud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2011/../EL 9. peatükis.

Or. en

Selgitus

Tõhususe huvides peavad maksetest teatamise nõuded hõlmama kohaliku või piirkondliku 
tasandi asutustele tehtud makseid. Aruandlus rahuldab investorite nõuded aruandekohustuse 
osas. Nad esitavad ka andmed, mis on vajalikud hea juhtimistava toetamiseks 
maksuvaldkonnas ja maksudest kõrvalehoidumise vältimiseks. Nad toetavad ka 
kodanikuühiskonda, nõudes oma valitsuselt aruandmist. Uus kohustus oleks väärtuslik kõigi 
sektorite investoritele ning ei tohiks seepärast piirduda mäetööstuse ja raietööstuse 
äriühingutega.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Mäetööstuses, põllumajanduses, 
kalanduses, suuremahulises 
energiatootmises, ehitussektoris või 
ürgmetsade raietööstuses tegutsevate 
emitentide puhul sisaldab valitsustele 
ning kohalikele ja piirkondlikele 
asutustele tehtud makseid käsitlev 
aruanne teavet, mis on olemuselt 
üksikasjalikum kui teistes 
majandussektorites tegutsevate ettevõtjate 
poolt tavaliselt esitatav teave, projektide 
kaupa, tingimusel et projektiga seotud 
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kogumaksed aastas ületavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2011/…/EL1 9. peatükis määratletud 
olulisuse künnise. Aruanded sisaldavad 
teatavat kontekstilist teavet ning maksete 
tüüpe, mis on võrreldavad nendega, mis 
on avaldatud mäetööstuse läbipaistvust 
käsitleva algatuse alusel, ning aruannetes 
antakse investoritele ja tsiviilühiskonnale 
teavet, mille alusel saab panna ettevõtete 
nõukogusid ja valitsusi aru andma 
loodusvarade, sealhulgas maa ja 
kalavarude kasutamisega seotud kulude 
ja tulude ning sõlmitud lepingute ja antud 
kontsessioonide kohta. Algatus täiendab 
ka ELi FLEGTi tegevuskava 
(metsaõigusnormide täitmise järelevalve, 
metsahaldus ja puidukaubandus)2 ja 
puidumäärust3, millega nõutakse, et 
puidutoodetega kauplejad rakendavad 
nõuetekohast hoolsust, et ennetada 
ebaseaduslikult raiutud puidu jõudmist 
liidu turule.
______________
1 Euroopa Liidu Teatajas seni 
avaldamata; ettepanek võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta 
finantsaruannete, konsolideeritud 
finantsaruannete ja nendega seotud 
aruannete kohta (COM(2011)684 final).
2 Kehtestatud nõukogu 20. detsembri 
2005. aasta määrusega (EÜ) nr 
2173/2005 (ELT L 347, 30.12.2005, lk 1).
³ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 
oktoobri 2010. aasta määrus (EL) nr 
995/2010, milles sätestatakse puitu ja 
puittooteid turule laskvate ettevõtjate 
kohustused (ELT L 295, 12.11.2010, lk 
23). Ettevõtjad, kes impordivad puitu ELi 
vabatahtlike kokkulepete alusel, on 
kõnealusest nõudest vabastatud.

Or. en
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Selgitus

In order to be effective, requirements for payments reporting must include payments made to 
authorities on the local or regional level. Reporting shall satisfy investors' demands 
regarding accountability. They shall also supply the figures needed to support good 
governance in the tax area and for the prevention of tax evasion and support civil society in 
holding their respective governments accountable. While the Commission proposal addresses 
the specific sectors of extractive industry and logging as the sectors historically involving the 
most controversial projects, the scope has been updated to include current day problems such 
as land grabbing in the agriculture sector and payments related to fisheries, to large scale 
energy production projects and to contracts in the construction sector.

Muudatusettepanek 3

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 
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 emitendid 
koostavad vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2011/.../EL 9. peatükile 
igal aastal aruande valitsustele ning 
kohalikele ja piirkondlikele asutustele
tehtud maksete kohta. Aruanne 
avalikustatakse hiljemalt nelja kuu 
möödumisel pärast iga majandusaasta 
lõppu ja see jääb avalikult kättesaadavaks 
vähemalt kümneks aastaks. Valitsustele 
tehtud maksete kohta antakse aru 
konsolideeritult.

Or. en

Selgitus

Kohustus avaldada valitsustele tehtud maksed ja seotud lisateave ei peaks piirduma mäe- ja 
raietööstusega, kuna see teave on oluline iga sektori investoritele. Aruandlus peaks hõlmama 
ka keskvalitsuse tasandist allpool tehtud makseid. Aruanne tuleks avalikustada hiljemalt neli 
kuud pärast iga majandusaasta lõppu kooskõlas vastavate USA seadustega. Teave peaks 
jääma kättesaadavaks tavapäraseks kümneks aastaks.


