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LYHYET PERUSTELUT

Tämän avoimuusdirektiivin uudelleen tarkastelua koskevan ehdotuksen (COM(683)2011) 
yleisenä tarkoituksena on "varmistaa sijoittajien luottamuksen säilyminen korkeana 
arvopapereiden liikkeeseenlaskijoita ja sijoittajia yhdenmukaisesti koko Euroopan unionissa 
koskevan avoimuuden kautta".

Valmistelija haluaa ilmaista tukensa tämän lainsäädäntöehdotuksen eräälle tärkeimmistä 
näkökohdista, joka on EU:n kaivannaisteollisuuden ja hakkuuteollisuuden valtioille 
suorittamia maksuja – myös kolmansissa maissa, silloin kuin ne laskevat liikkeelle 
arvopapereita EU:n arvopaperimarkkinoilla – koskevien lisävaatimusten käyttöönotto. 
Valmistelija ei kuitenkaan halua rajoittaa uusia vaatimuksia näihin aloihin, koska tiedot ovat 
erittäin tärkeitä sijoittajille kaikilla aloilla.

EU:n tasolla suositellaan jo avoimuusdirektiivin (2004/109/EY) johdanto-osan 14 kohdassa, 
että jäsenvaltiot kannustaisivat pörssiin listattuja yrityksiä, joiden pääasiallinen toiminta on 
kaivannaisteollisuudessa, ilmoittamaan maksut valtioille vuositilinpäätöksissä. Tässä 
direktiivissä ei kuitenkaan tehdä tästä pakollista. Sen vuoksi kyseisiä tietyssä maassa valtioille 
suoritettuja maksuja ei tavallisesti ilmoiteta. Nämä tiedot ovat kuitenkin edellytyksenä veroja 
koskevan hyvän hallintotavan onnistumisen kannalta ja myös siksi, että sijoittajat ja 
kansalaisyhteiskunta voisivat asettaa yritysten johtokunnat ja hallitukset vastuuseen.

Ilmoita mitä maksat –periaate on välttämätön avoimuuden lisäämiseksi, yritysten sosiaalisen 
vastuun vahvistamiseksi, hallitusten saattamiseksi vastuuseen luonnonvarojen käytöstä ja 
verotusta koskevan hyvän hallintotavan kohentamiseksi kolmansissa maissa ja niiden 
kehityksen edistämiseksi. Kansainvälisen kaupan valiokunnan valmistelija toivoo, että muissa 
maissa toimiessaan EU:n sijoittajat omaksuisivat avoimuutta ja yritysten sosiaalista vastuuta 
koskevan johtoaseman. Valtioille suoritettuja maksuja koskeva avoimuus edesauttaa näiden 
maiden luonnonvarojen hyödyntämisestä syntyvien tulojen parempaa hallintaa, koska sitä 
valvotaan julkisesti. Ilman julkista valvontaa hallinta löystyy helposti ja luonnonvaroista 
saatavat tulot voivat johtaa köyhyyteen, korruptioon ja konflikteihin. Kyseiset maksut voivat 
myös vakavasti häiritä sääntöihin perustuvan kaupan periaatteiden noudattamista niin, että 
reilusti toimivat yritykset, erityisesti ja myös Yhdysvalloissa pörssiin listatut yritykset, 
kärsivät.

Teollisuus itse on tunnustanut EITI-aloitteen (Extractive Industries Transparency Initiative) 
kautta, että avoimuuden ja vastuullisuuden parantaminen edistää hyvää hallintotapaa ja reilua 
kilpailua. EITI on maailmanlaajuinen isäntämaiden vetämä hanke, jolla edistetään tulojen 
avoimuutta maatasolla. Jo 35 maata on toteuttamassa EITI-aloitetta ja 60 suurinta öljy-, 
kaasu- ja kaivosyhtiötä on sitoutunut tukemaan sitä. Aloite on saanut tuen myös yli 
80 maailmanlaajuiselta sijoituslaitokselta, jotka yhdessä hallinnoivat yli 16 biljoonaa 
Yhdysvaltain dollaria. Myös monet hallitukset, Euroopan komissio sekä kansainväliset 
järjestöt tukevat EITI-aloitetta. Yhdysvallat on liittymässä aloitteeseen.

EU:ssa ei tällä hetkellä ole EITI-aloitteeseen liittyviä hallitusten toimia. Komission 
ehdotuksessa olevien perustelujen mukaan ehdotus on "verrattavissa heinäkuussa 2010 
hyväksyttyyn Yhdysvaltain Dodd-Frank-lakiin". Dodd-Frank Wall Street Reform and 
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Consumer Protetction Act -lain osa 1504, jota molemmat puolueet kannattivat ja joka 
tunnetaan myös nimellä Cardin-Lugar –säännös, sai Yhdysvaltain arvopaperi- ja 
pörssikomitean (US Securities and Exchange Commission, SEC) antamaan arvopaperi- ja 
pörssikomiteaan rekisteröidyille kaivannaisteollisuudessa toimiville (öljy-, kaasu- ja 
kaivosalan) yrityksille säännöt, joiden mukaan niiden on annettava julkinen ilmoitus valtioille 
suorittamistaan maksuista. Valitettavasti näiden sääntöjen vahvistamisen viimeistä vaihetta ei 
ole vielä saatu päätökseen. Samankaltainen lupaus tehtiin Deauvillessä toukokuussa 2011 
pidetyn G8-huippukokouksen loppujulkilausumassa. Lupausta ei ole vielä toteutettu G8-
maiden kansallisessa lainsäädännössä.

Ottamalla johtoaseman tässä asiassa Euroopan unioni kannustaa tärkeimpiä G8-maihin 
kuuluvia ja muita kumppaneitaan toteuttamaan samankaltaisia toimenpiteitä. Se antaisi EU:n 
yrityksille valtavan mielikuvaedun niiden toimiessa muualla maailmassa. Kesäkuusta 2010 
Hong Kongissa tulivat voimaan uudet ilmoittamissäännöt, joilla otetaan käyttöön 
maakohtainen ilmoittaminen Hong Kongin arvopaperipörssissä listatuille öljy- ja 
kaivosyhtiöille.

Tässä keskustelussa Euroopan parlamentti on useissa päätöslauselmissa osoittanut 
päättäväisesti tukevansa pakollisia ilmoittamisvaatimuksia kaivannaisteollisuudessa. 
Tehostetut ilmoittamisvaatimukset täydentävät lisäksi laajentuvaa EITI-aloitetta korruption 
torjunnassa ilman, että aiheutuu haitallista vaikutusta EU:n suhteisiin kolmansien maiden 
kanssa esimerkiksi kaivannaisteollisuuteen liittyvässä kaupassa ja investoinneissa. Aloite 
täydentää myös Euroopan unionin FLEGT-toimintasuunnitelmaa, jolla torjutaan 
aarniometsien laitonta hakkuuta.

Valmistelijan tässä lausunnossa ehdottamilla muutoksilla pyritään lisäämään 
ilmoittamisvaatimuksia komission ehdotukseen verrattuna. Komisson ehdotuksessa 
liikkeeseenlaskijoille annetaan kunkin tilikauden päättymisen jälkeen kuusi kuukautta aikaa 
ilmoittaa maksuista, mutta Yhdysvallat antaa yhdysvaltalaisille liikkeeseenlaskijoille kahdesta 
kolmeen kuukautta ja muille neljä kuukautta. Määräaika on muutettava Yhdysvaltojen 
vaatimusten mukaiseksi.

TARKISTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta 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 

(7) Valtioille maksettujen 
rahoitusosuuksien suuremman avoimuuden 
takaamiseksi liikkeeseenlaskijoiden, joiden 
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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.

arvopapereita on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla, olisi 
julkaistava vuosittain kertomus maksuista, 
joita ne ovat toimintamaissaan suorittaneet 
valtiolle tai paikallis- ja 
alueviranomaisille, ja tietyt taustatiedot.
Näiden tietojen ilmoittamisella pyritään 
antamaan sijoittajille parempi tietopohja 
päätöksenteolle ja siten parantamaan 
yhtiöiden hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmää sekä
vastuuvelvollisuutta ja edistämään hyvää 
hallintotapaa verotusalalla sekä 
vähentämään veronkiertoa. Vaatimukset 
on määritelty tarkemmin Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2011/…/EU 9 luvussa.

Or. en

Perustelu

Jotta maksujen ilmoittamisvaatimukset olisivat tehokkaita, niiden on koskettava myös maksuja 
paikallis- ja alueviranomaisille. Ilmoittamisen on täytettävä vastuunalaisuutta koskevat 
sijoittajien vaatimukset. Ilmoituksissa on annettava myös tiedot, joita tarvitaan verotusalan 
hyvän hallintotavan tukemisessa ja veronkierron ehkäisemisessä. Ilmoituksilla on myös 
tuettava kansalaisyhteiskuntaa niin, että se voi asettaa hallituksen vastuuseen teoistaan. 
Uusilla velvoitteilla on suuri merkitys sijoittajille kaikilla aloilla. Siksi niitä ei saisi rajoittaa 
kalvannaisteollisuuteen ja metsänhakkuuyhtiöihin.
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Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Sellaisten liikkeeseenlaskijoiden, 
jotka toimivat kaivannaisteollisuudessa, 
maataloudessa, laajamittaisessa 
energiantuotannossa, rakennusalalla tai 
aarniometsien hakkuuteollisuudessa, 
valtioille sekä paikallis- ja 
alueviranomaisille suorittamista 
maksuista toimitettavan kertomuksen olisi 
sisällytettävä hankekohtaiset tiedot, jotka 
ovat luonteeltaan yksityiskohtaisempia 
kuin tavallisesti muilla talouden aloilla 
toimivien yritysten antamat tiedot, jos 
hankkeeseen liittyvien maksujen 
kokonaissumma ylittää Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2011/../EU¹ 9 luvussa määritellyn 
olennaisuuskynnyksen. Näihin 
kertomuksiin olisi sisällytettävä tiettyjä 
taustatietoja sekä maksutyyppejä koskevia 
tietoja, jotka ovat vertailukelpoisia 
kaivannaisteollisuuden avoimuutta 
koskevan EITI-aloitteen (Extractive 
Industries Transparency Initiative) 
puitteissa annettavien tietojen kanssa, ja 
kertomuksissa olisi annettava sijoittajien 
ja kansalaisyhteiskunnan käyttöön tietoja, 
joiden perusteella ne voivat asettaa 
yritysten johtokunnat ja hallitukset 
vastuuseen menoista ja tuloista, jotka 
liittyvät luonnonvarojen hyödyntämiseen, 
mukaan luettuna maan ja kalakantojen 
hyödyntäminen, sekä vastuuseen tehdyistä 
sopimuksista ja myönnetyistä toimiluvista. 
Aloite täydentää EU:n FLEGT-
toimintasuunnitelmaa 
(metsälainsäädännön soveltamisen 
valvonta, metsähallinto ja puukauppa)² 
sekä puutavara-asetusta³, jossa vaaditaan 
puutuotteilla kauppaa käyvien 
noudattavan asianmukaista huolellisuutta 
estääkseen laittomasti korjatun puun 
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pääsyn unionin markkinoille.
______________
¹ Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä. 
Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi tietyntyyppisten 
yritysten vuositilinpäätöksistä, 
konsolidoiduista tilinpäätöksistä ja niihin 
liittyvistä kertomuksista, COM(2011) 684 
final.
² Sellaisena kuin se on vahvistettuna 
20 päivänä joulukuuta 2005 annetulla 
neuvoston asetuksella (EY) 
N:o 2173/2005 (EUVL L 347, 30.12.2005, 
s. 1).
³ Puutavaraa ja puutuotteita markkinoille 
saattavien toimijoiden velvollisuuksien 
vahvistamisesta 20 päivänä lokakuuta 
2010 annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) N:o 995/2010 
(EUVL L 295, 12.11.2010, s. 23). 
Yrityksille, jotka tuovat puutuotteita 
vapaaehtoisten EU:n sopimusten 
mukaisesti, myönnetään poikkeus tästä 
vaatimuksesta.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 3

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
liikkeeseenlaskijoiden on Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2011/../EU 9 luvun mukaisesti julkistettava 
vuosittain kertomus valtioille sekä 
paikallis- ja alueviranomaisille
suoritetuista maksuista. Kertomus on 
julkistettava viimeistään neljä kuukautta 
tilikauden päättymisen jälkeen, ja sen on 
oltava julkisesti saatavilla vähintään
kymmenen vuoden ajan. Valtioille 
suoritetut maksut ilmoitetaan 
konsolidoituina.

Or. en

Perustelu

Hallituksille suoritettuja maksuja koskevien tietojen ja niihin liittyvien lisätietojen 
julkistamisvelvollisuutta ei pitäisi rajoittaa koskemaan vain sellaisia yrityksiä, jotka toimivat 
kaivannaisteollisuudessa tai harjoittavat metsänhakkuuta, koska kyseiset tiedot ovat 
merkityksellisiä kaikkien alojen sijoittajille. Ilmoittamiseen on sisällyttävä myös maksut 
keskushallintoa alemman tason viranomaisille. Raportti olisi julkistettava viimeistään neljä 
kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen, samaan tapaan vaaditaan Yhdysvaltojen asiaa 
koskevassa lainsäädännössä. Tiedot on annettava saataville tavanomaiseen tapaan 
kymmeneksi vuodeksi.


