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LÜHISELGITUS

Ettepanekul võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavat liiki ettevõtjate 
aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete 
kohta (COM(2011)0684) on mitu eesmärki: (1) lihtsustada menetlusi väiksemate äriühingute 
jaoks; (2) suurendada finantsaruannete selgust ja võrreldavust; (3) kaitsta olulisi kasutaja 
vajadusi, mille eesmärk on säilitada kasutajate jaoks vajalik raamatupidamisteave. 

Käesoleva direktiivi projekti neljas eesmärk on tugevdada avaldamisnõuet maksete osas, mida 
valitsustele teevad toormetööstussektorid, sh ürgmetsade raiega tegelejad. Arvamuse koostaja 
soovib väljendada oma toetust seadusandliku ettepaneku olulisele tahule luua üksikasjalikud 
täiendavad nõuded nende äriühingute jaoks. Samas oleks selline teave äärmiselt väärtuslik nii 
investoritele kui ka maksuametile ka seoses kõigi teiste sektoritega. Arvamuse koostaja teeb 
seetõttu kompromissettepaneku, mille kohaselt muutuks kõigile noteeritud äriühingutele 
kohustuslikuks riigipõhine aruandmine maksetest valitsustele ja kohalikele või piirkondlikele 
omavalitsustele, samas kui üksikasjalikum projektipõhine aruandmine saab kohustuseks ainult 
kindlaksmääratud sektorites tegutsevatele äriühingutele, nimelt kaevandustööstus, ürgmetsade 
raie, põllumajandus, kalandus, suuremahuline energiatootmine ja ehitus.

Koos seadusandliku ettepanekuga läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub 
avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberitega võib kaubelda reguleeritud turul 
kauplemisele (COM(2011) 683), muudaks käesolev seadusandlik ettepanek võtta vastu 
direktiiv finantsaruannete kohta viisi, kuidas ELi äriühingud, mis kuuluvad eelmainitud 
sektoritesse, avaldavad avalikult projektipõhiselt ja üksikasjalikult oma maksed kolmandate 
riikide valitsustele. Praegu ei nõua ELi õigusaktid, et emitendid avaldaksid valitsustele 
maksed, mis on tehtud maades, kus nad tegutsevad. Seetõttu ei avaldata tavaliselt selliseid 
makseid valitsustele eriomases riigis.

„Avalda maksed” on põhimõte, mis on vältimatu läbipaistvuse edendamise ja ettevõtete 
sotsiaalse vastutuse jaoks. Eeltingimus on muuta valitsused aruandvaks oma vahendite 
kasutamise osas ja suurendada nende riikide arenguvõimalusi, võideldes korruptsiooniga ja 
tõhustades valitsemist. Ilma nende andmeteta ei saa saavutada maksunduses hea valitsemise 
eesmärki. Rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamuse koostaja soovib, et ELi investorid 
näitaksid üles ülimat läbipaistvust ja ettevõtte sotsiaalset vastutust kolmandates riikides 
tegutsedes.

Ka seda liiki aruandluse kehtestamine ELi äriühingutele ei tundu enneaegsena. Mäetööstuse 
läbipaistvuse algatuse vastuvõtjariikide hõlmatuse jätkuv laiendamine ja seadusandlikud ning 
regulatiivsed algatused muudes maailmajagudes (nt USA ja Hong Kong) näitavad, et aeg on 
küps.

Võttes selles küsimuses juhtpositsiooni, julgustab Euroopa Liit meie peamisi partnereid G8s 
ja mujal seda eeskuju järgima ja võtma sarnaseid meetmeid. Mäetööstuse läbipaistvuse 
algatuse arutelus on Euroopa Parlament näidanud otsustavust, toetades mäetööstussektorite 
kohustuslikke aruandlusnõudeid. 
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Käesolevas arvamuses on arvamuse koostaja esitatud muudatuste eesmärk parandada 
avaldamisnõuete kasutatavust, võrreldes komisjoni projektiga, tuginedes USA Doddi–Franki 
akti jaotisse 1504 lisatud nõuetele, mis ühtlasi näevad mäetööstusele ette kohustuse „avalda 
maksed”. Sellega seoses on komisjoni poolt väljapakutud direktiivi projekt ühtlasi väga 
hinnatav.

Ettepanekuga hõlmatud sektorite ulatust on ettevaatlikult suurendatud, et teha sellest tõhus 
vahend käsitleda uusi rahvusvahelisi probleemseid teemasid, nagu maa hõivamine ja 
altkäemaksu nõudmine, et saada ehituslepinguid. Mõistlik on hõlmata kogu asjaomaste 
üksuste ahelat, sealhulgas ühisettevõtteid. 

Arvamuse koostaja hindab, et maksete künniste seadmine maksete tasemel, mis on „makset 
saava valitsemissektori üksuse jaoks oluline”, avaldamiseks on asjakohane, kuid sellest 
järeldub, et avaldamine peaks kehtima iga suurusega äriühingule ja et ainult nende maksete 
ebaolulisus peaks jätma välja mõned projektid ja äriühingud. Künnise seadmine on 
kaasseadusandjate kohustus ja seda ei tohiks kanda üle komisjonile delegeeritud õigusaktis, 
nagu komisjon välja pakkus. Arvamuse koostaja teeb ettepaneku määratleda künnis, kui 
projektiga seotud maksete kogusumma ületab 100 000 eurot aastas.

Erinevalt Euroopa Komisjoni ettepanekust ei tee väljapakutud USA eeskirjad erandit 
aruandmisele maksetealase teabe kohta, mida oleks keeruline saada, või aruandmisele 
maksealase teabe kohta, kui vastuvõtjariigi õigus keelab avaldamist. Seetõttu soovib 
arvamuse koostaja kõrvaldada selle erandi, et tagada kooskõla ELi ja USA vahel ja vältida 
valitsustele stiimuli loomist uute õigusaktide kehtestamiseks, et varjata makseid, mida nad 
saavad.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 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 üksused1

avaldama kord aastas eraldi aruande 
valitsemissektori üksustele tehtud oluliste
maksete kohta riikides, kus nad tegutsevad. 
Sellised ettevõtjad tegutsevad riikides, kus 

(32) Selleks et tagada valitsemissektori 
üksustele ja kohalikele ning piirkondlikele 
ametiasutustele tehtud maksete suurem 
läbipaistvus, avaldavad ettevõtjad ja 
avaliku huvi üksused1 kord aastas aruande 
valitsemissektori üksustele ja kohalikele 
ning piirkondlikele ametiasutustele tehtud 
maksete kohta riikides, kus nad tegutsevad. 
Aruanne hõlmab teatavat kontekstilist 
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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)1 ja 
puidumäärust2, millega nõutakse 
puittoodetega kauplejatelt 
hoolsuskohustuse täitmist, et hoida ära 
ebaseadusliku puidu sisenemist ELi turule.

teavet. Sellise aruande avaldamine on 
väärtuslik investoritele, et nad saaksid 
teha suuremal teadlikkusel põhinevaid 
otsuseid, parandades ettevõtete juhtimist 
ja vastutust. Taoline avaldamine on 
mõeldud toetama head valitsemistava 
maksunduse valdkonnas ja käsitlema 
ning vähendama maksustamise vältimist.
Aruanne hõlmab avaldamisi riigipõhiselt 
koos teatavate täiendavate projektipõhise 
aruandluse nõuetega ettevõtjatele ning 
avaliku huvi üksustele, mis tegutsevad 
mäetööstuses, põllumajanduses, 
kalanduses, suuremahulises 
energiatootmises, ehitussektoris või 
ürgmetsade raiega. Algatus täiendab ka 
ELi FLEGTi tegevuskava 
(metsaõigusnormide täitmise järelevalve, 
metsahaldus ja puidukaubandus)1 ja 
puidumäärust2, millega nõutakse, et 
puidutoodetega kauplejad järgivad 
hoolsusnõudeid, et ennetada illegaalse 
puidu jõudmist ELi turule.

Or. en

Selgitus

In order to be effective, requirements for payments reporting must include payments made to 
authorities on the local or regional level. Reporting requirements should apply to 
undertakings and public interest entities across all sectors and should be determined by the 
materiality of payments rather then the size of the undertaking. 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. 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 2
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Kõnealused aruanded peaksid aitama 
ressursirikastel riikidel rakendada 

(33) Kõnealused aruanded peaksid aitama 
valitsustel rakendada aruandluskohustust 



PE485.873v01-00 6/17 PA\895622ET.doc

ET

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 
makse saaja andmed, näiteks teave 
pangakonto kohta.

ja läbipaistvust vähemalt võrdväärselt 
mäetööstuse läbipaistvuse algatuse 
põhimõtete ja kriteeriumidega ning anda 
oma kodanikele aru maksetest, mida 
sellised valitsemissektori üksused ja 
kohalikud ning piirkondlikud 
ametiasutused saavad. Mäetööstuses, 
põllumajanduses, kalanduses, 
suuremahulises energiatootmises, 
ehitussektoris tegutsevate või ürgmetsade 
raiega tegelevate ettevõtjate ja avaliku 
huvi üksuste aruannetes avaldatakse 
maksed valitsemissektori üksustele ka 
projektipõhiselt, kusjuures projekt 
tähendab tegevusüksust, mis on loodud 
ühe või mitme litsentsi, kontsessiooni, 
lepingu või muu konkreetse õigusliku 
kokkuleppe alusel, millest tulenevad 
fiskaalsed või parafiskaalsed kohustused.
Pidades silmas üldist eesmärki edendada 
nendes riikides head valitsemistava, 
piiratakse aruandes kajastatavate maksete 
olulisuse künnist projektidega, mille 
puhul maksete kogusumma on suurem 
kui 100 000 eurot. Komisjon vaatab
aruandluskorra läbi ja esitab selle kohta 
aruande nelja aasta jooksul pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist.
Läbivaatamisel kaalutakse aruandluskorra 
tõhusust ja võetakse arvesse rahvusvahelisi 
arengusuundumusi, sealhulgas 
konkurentsivõime, toiduga kindlustatuse
ja energiajulgeoleku küsimusi. Samuti 
võetakse läbivaatamise käigus arvesse 
makseteabe koostajate ja kasutajate 
kogemusi ning kaalutakse, kas oleks 
asjakohane lisada maksete kohta täiendavat 
teavet, nagu tegelikud maksumäärad ja 
makse saaja andmed, näiteks teave 
pangakonto kohta.

Or. en

Selgitus

Aruanded teenivad valitsusi kõikides riikides, mitte ainult ressursirikastes riikides. Sellal kui 
üldiselt piisab riigipõhistest aruannetest, lisavad ainult need kindlaksmääratud sektorid 
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projektipõhised aruanded. Olulisuskünnis ei tohi tuleneda delegeeritud õigusaktist, vaid see 
tuleb määratleda kaasseadusandjate poolt. Piisavalt andmeid aruandlussüsteemi 
läbivaatamiseks peaks olema kättesaadav juba neli, mitte viis aastat pärast direktiivi 
jõustumist. Seoses poliitikavaldkondade sidususega peaks läbivaatamine hõlmama toiduga 
kindlustatuse valdkonda. 

Muudatusettepanek 3

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, muu kaevandus- ja 
karjääritööstuse, nafta- ja maagaasivarude 
geoloogilise luure, uurimise, avastamise, 
arendamise, kaevandamise ja transpordiga
ning kellele on osutatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 
1893/2006 I lisa B jao osades 05−09 või 
jao H rühmas 49.5.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. „Mäetööstuse ettevõtja” − ettevõtja, 
kelle mis tahes tegevus hõlmab 
kontsessioone, maa omandamist või 
rentimist, nagu määruse (EÜ) nr 
1893/2006 I lisa A jao rühmades 01.1-
01.7 osutatud.

Or. en
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – punkt 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. „Kalandusettevõtja” − ettevõtja, kelle 
mis tahes tegevus hõlmab kontsessioone, 
nagu määruse (EÜ) nr 1893/2006 I lisa A 
jao rühmas 03 osutatud.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – punkt 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. „Suuremahulise energiatootmise 
ettevõtja” − ettevõtja, kelle mis tahes 
tegevus hõlmab kontsessioone, maa 
omandamist või rentimist või jaotamist, 
nagu määruse (EÜ) nr 1893/2006 I lisa D 
jao rühmades 35.1–35.2 osutatud.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – punkt 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d. „Ehitussektori ettevõtja” − ettevõtja, 
kelle mis tahes tegevus hõlmab 
kontsessioone ja riigihangete lepinguid, 
nagu määruse (EÜ) nr 1893/2006 I lisa E 
jao rühmades 38.1–38.22 või jaos F 
osutatud.



PA\895622ET.doc 9/17 PE485.873v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 8

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” − ettevõtja aruandeüksus, mis 
tegutseb ühe või mitme litsentsi, 
kontsessiooni, lepingu või muu õigusliku 
kokkuleppe alusel, millest tulenevad 
ettevõtjapoolsed fiskaalsed või 
parafiskaalsed kohustused.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek suurendab direktiivi toimivust, sest projekti määratluse jaoks 
osutatud õiguslikke kokkuleppeid kasutatakse laialdaselt asjaomastes sektorites ja nende 
omadused on hästi tuntud, samas kui ettevõttesiseste tegevusaruannete korrad võivad 
äriühinguti erineda. 

Muudatusettepanek 9

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 ettevõtjaid ja 
avaliku huvi üksusi kord aastas koostama 
ja avaldama valitsemissektorile ja 
kohalikele ning piirkondlikele 
ametiasutustele tehtud maksete ning 
teatava artikli 38 määratletud 
kontekstilise teabe aruande. Aruanne 
hõlmab teavet seoses tütarettevõtete, 
sidusettevõtete, ühisettevõtmiste, püsivate 
tegevuskohtade ja muude 
kauplemiskorraldustega ulatuses, milleni 
nad on konsolideeritud kõnealuse 
ettevõtja või üksuse iga-aastases 
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finantsaruandes.

Or. en

Selgitus

Valitsemissektorile tehtavate maksete ja teatava kontekstilise teabe avaldamine ei peaks 
piirduma mäetööstuse ja ürgmetsade raiega. Nagu Euroopa Parlament 8. märtsil 2011. 
aastal oma resolutsioonis maksunduse ja arengu kohta sedastas, on finantsaruandluse 
kvaliteet ülimalt tähtis tõhusas võitluses maksustamise vältimisega ja et see oleks samavõrd 
kasulik investoritele kõigis sektorites, aidates seega ülemaailmselt kaasa heale 
valitsemistavale maksunduses. Aruannete koostamine peaks hõlmama erinevaid vorme, mis 
on loodud rahvusvahelistes majandustegevustes. 

Muudatusettepanek 10

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

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) aruandeaasta jooksul igale 
valitsemissektori üksusele tehtud maksete, 
sh mitterahaliste maksete kogusumma;

(a) aruandeaasta jooksul igale 
valitsemissektori üksusele, sealhulgas 
kohalikele ja piirkondlikele 
ametiasutustele tehtud maksete, sh 
mitterahaliste maksete kogusumma;

Or. en

Selgitus

Mitmed maksed toimuvad allpool keskvalitsuse tasandit ja aruandlus peaks neid hõlmama.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) aruandeaasta jooksul igale 
valitsemissektori üksusele tehtud maksete, 
sh mitterahaliste maksete kogusummad 
makseliikide kaupa;

(b) aruandeaasta jooksul igale 
valitsemissektori üksusele, sealhulgas 
kohalikele ja piirkondlikele 
ametiasutustele tehtud maksete, sh 
mitterahaliste maksete kogusummad 
makseliikide kaupa;

Or. en

Selgitus

Mitmed maksed toimuvad allpool keskvalitsuse tasandit ja aruandlus peaks neid hõlmama.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kui kõnealused maksed seonduvad 
konkreetsete projektidega, siis 
aruandeaasta jooksul igale sellisele 
projektile tehtud maksete, sealhulgas 
mitterahaliste maksete summa makseliikide 
kaupa ning igale sellisele projektile tehtud 
maksete kogusumma.

(c) ettevõtjate puhul, kes tegutsevad 
mäetööstuses, põllumajanduses, 
kalanduses, suuremahulises 
energiatootmises, ehitussektoris või 
tegelevad ürgmetsade raiega ning 
sõltuvalt 100 000 eurot ületavate 
kogumaksete olulisuse künnisest, kui 
kõnealused maksed seonduvad 
konkreetsete projektidega, siis 
aruandeaasta jooksul igale sellisele 
projektile tehtud maksete, sealhulgas 
mitterahaliste maksete summa makseliikide 
kaupa ning igale sellisele projektile tehtud 
maksete kogusumma.

Or. en
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Selgitus

Projektipõhine aruannete koostamine tuleks piirata maksetega, mida valitsemissektori 
üksustele teevad ettevõtjad, kes tegutsevad mäetööstuses, põllumajanduses, kalanduses, 
suuremahulises energiatootmises, ehitussektoris või tegelevad ürgmetsade raiega, juhul kui 
maksete kogusumma ületab 100 000 euro künnise.

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) netokäive, mis on jaotatud tegevuse 
põhiliikide järgi;

Or. en

Selgitus

Seda teavet on vaja investoritele ja maksuametitele, et võrrelda ettevõtjate maksude tasumist 
nende majandustegevusega, et paremini mõista ettevõtja maksude tasumist erinevates 
jurisdiktsioonides.

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) tootmismahud, jaotatuna tegevuse 
põhiliikide järgi;

Or. en

Selgitus

Seda teavet on vaja investoritele ja maksuametitele, et võrrelda ettevõtjate maksude tasumist 
nende majandustegevusega, et paremini mõista ettevõtja maksude tasumist erinevates 
jurisdiktsioonides.
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Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c c) tööjõukulud ja töötajate arv;

Or. en

Selgitus

Seda teavet on vaja investoritele ja maksuametitele, et võrrelda ettevõtjate maksude tasumist 
nende majandustegevusega, et paremini mõista ettevõtja maksude tasumist erinevates 
jurisdiktsioonides.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 1 – punkt c d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c d) jooksvad kulud kokku;

Or. en

Selgitus

Seda teavet on vaja investoritele ja maksuametitele, et võrrelda ettevõtjate maksude tasumist 
nende majandustegevusega, et paremini mõista ettevõtja maksude tasumist erinevates 
jurisdiktsioonides.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 1 – punkt c e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c e) fikseeritud tootmisvahendid aasta 
lõpul koos nendega seotud akumuleeritud 
kulumiga;

Or. en
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Selgitus

Seda teavet on vaja investoritele ja maksuametitele, et võrrelda ettevõtjate maksude tasumist 
nende majandustegevusega, et paremini mõista ettevõtja maksude tasumist erinevates 
jurisdiktsioonides.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 1 – punkt c f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c f) maksustamiseelne netokasum koos 
nendega seotud sularaha ja edasi 
lükkunud maksuga tekkepõhiselt;

Or. en

Selgitus

Seda teavet on vaja investoritele ja maksuametitele, et võrrelda ettevõtjate maksude tasumist 
nende majandustegevusega, et paremini mõista ettevõtja maksude tasumist erinevates 
jurisdiktsioonides.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 1 – punkt c g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c g) igas riigis asuvate füüsiliste 
põhivarade bilansiline puhasväärtus.

Or. en

Selgitus

Seda teavet on vaja investoritele ja maksuametitele, et võrrelda ettevõtjate maksude tasumist 
nende majandustegevusega, et paremini mõista ettevõtja maksude tasumist erinevates 
jurisdiktsioonides.
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) maksud kasumilt; (b) maksud kasumilt ja tegelik kohaldatav 
maksumäär;

Or. en

Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) maksed riiklikele 
julgeolekujõududele turvateenuste eest;

Or. en

Selgitus

Seda teavet on investoritel vaja, et hinnata tegevuskulusid.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Lõikes 1 osutatud teave avaldatakse 
riigipõhiselt, välja arvatud see, millele 
osutatakse punktis c, mis avaldatakse 
projektipõhiselt, tingimusel et 
konkreetsele projektile omistatud 
kogumaksed ületavad 100 000 eurot.

Or. en
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Selgitus

Olulisuse määratlus on ülimalt tähtis avaldamisnõuete tõhususe jaoks ja seetõttu peaksid 
selle määratlema kaasseadusandjad direktiivis endas, mitte komisjon delegeeritud õigusaktis.

Muudatusettepanek 24

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

Vastavalt Euroopa Komisjonile ei tule selliseid õigusakte praegu peaaegu üldse ette. Valitsusi 
ei tohiks julgustada kehtestama selliseid õigusakte, mille eesmärk on varjata makseid, mida 
nad saavad.

Muudatusettepanek 25

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 
huvi üksustelt, et nad koostaksid kooskõlas 
artiklitega 37 ja 38 valitsemissektorile 

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

emaettevõtja on käesoleva direktiivi artikli 
23 lõigete 1−6 kohaselt kohustatud 
koostama konsolideeritud finantsaruanded. 
Aruanne on osa aruandeaasta 
finantsaruandest.

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab käesoleva peatüki 
rakendamise ja tõhususe läbi ja esitab selle 
kohta aruande, pidades sealjuures eriti 
silmas aruandekohustuste ulatust ja 
projektipõhise aruandluse viise. Samuti 
tuleks läbivaatamisel arvesse võtta
rahvusvahelisi arengusuundi ning 
energiavarustuse kindlusele ja 
konkurentsivõimele avalduvaid mõjusid. 
Läbivaatamine tuleb teostada hiljemalt viis
aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist. Aruanne esitatakse Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule, vajaduse korral 
koos õigusakti ettepanekuga.

Komisjon vaatab käesoleva peatüki 
rakendamise ja tõhususe läbi ja esitab selle 
kohta aruande, pidades sealjuures eriti 
silmas aruandekohustuste ulatust ja 
projektipõhise aruandluse viise. Samuti 
võetakse läbivaatamisel arvesse 
rahvusvahelisi arengusuundi ning 
energiavarustuse kindlusele ja 
konkurentsivõimele avalduvaid mõjusid. 
Ühtlasi vaadatakse läbi loetelu sektoritest, 
mille puhul nõutakse projektipõhist 
aruandlust. Läbivaatamine teostatakse
hiljemalt neli aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist. Aruanne esitatakse 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule, 
vajaduse korral koos õigusakti 
ettepanekuga.

Or. en


