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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotuksella direktiiviksi tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsolidoiduista 
tilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista (COM(2011)0684) on useita tavoitteita: 1) 
pienten yritysten menettelyjen yksinkertaistaminen, 2) tilinpäätösten selkeyden ja 
vertailtavuuden parantaminen, 3) käyttäjien keskeisten tarpeiden suojaaminen, millä pyritään 
säilyttämään käyttäjille tarpeelliset tilinpäätöstiedot. 

Direktiiviluonnoksen neljäs tavoite on laajentaa julkistamisvaatimuksia, jotka koskevat 
kaivannaisteollisuutta ja aarniometsien puunkorjuuta harjoittavien yritysten hallituksille 
suorittamia maksuja. Valmistelija haluaa esittää tukensa tälle lainsäädäntöehdotuksen 
keskeiselle näkökohdalle eli näitä yrityksiä koskeville yksityiskohtaisille lisävaatimuksille. 
Nämä tiedot ovat kuitenkin erittäin tärkeitä sijoittajille ja veroviranomaisille sekä myös 
kaikille muille aloille. Valmistelija ehdottaa näin ollen kompromissia, jonka mukaan kaikkien 
pörssiyhtiöiden ja muiden yritysten on raportoitava hallituksille ja paikallis- tai 
alueviranomaisille suoritetuista maksuista maakohtaisesti, ja vain tietyillä aloilla, kuten 
kaivannaisteollisuudessa, aarniometsien puunkorjuussa, maatalousalalla, kalatalousalalla, 
laaja-alaisessa energiantuotannossa tai rakennusalalla toimivien yritysten on raportoitava 
tiedot tarkemmin hankekohtaisesti.

Yhdessä säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien 
liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten 
yhdenmukaistamisesta annetun lainsäädäntöehdotuksen (COM(2011)0683) kanssa tämä 
lainsäädäntöehdotus tilinpäätöksiä koskevaksi direktiiviksi muuttaisi tapaa, jolla edellä 
mainituilla aloilla toimivat EU:n yritykset julkistavat kolmansien maiden hallituksille 
suorittamansa maksut yksityiskohtaisilla hankekohtaisilla ilmoituksilla. EU:n lainsäädännössä 
ei tällä hetkellä vaadita liikkeeseenlaskijoita ilmoittamaan maksuista, joita suoritetaan 
hallituksille maissa, joissa ne toimivat. Näin ollen tällaisia tietyn maan hallitukselle 
suoritettuja maksuja ei yleensä ilmoiteta.

"Publish what you pay" on periaate, joka on välttämätön avoimuuden ja yritysten 
yhteiskuntavastuun edistämiselle. Se on edellytys, jonka perusteella hallitukset asetetaan 
vastuuseen resurssiensa käytöstä ja jolla lisätään kehitysmahdollisuuksia näissä maissa 
torjumalla korruptiota ja tehostamalla hallintoa. Ilman näitä lukuja ei voida saavuttaa 
verotusalan hyvän hallintotavan tavoitetta. Kansainvälisen kaupan valiokunnan valmistelija 
toivoo, että EU:n sijoittajat osoittavat laajinta mahdollista avoimuutta ja yritysten 
yhteiskuntavastuuta kolmansissa maissa toimiessaan.

Tämäntyyppisen raportoinnin käyttöönotto EU:n yrityksissä ei myöskään vaikuta 
ennenaikaiselta. Kaivannaisteollisuuden avoimuusaloitteen (EITI) kattavuuden jatkuva 
laajeneminen vastaanottajamaissa sekä lainsäädäntö- ja sääntelyaloitteet muualla maailmassa 
(esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Hongkongissa) osoittavat, että aika on oikea.

Ottamalla asiassa johtoaseman Euroopan unioni kannustaa tärkeimpiä kumppaneitaan G8-
ryhmässä ja muualla maailmassa seuraamaan sen esimerkkiä ja ryhtymään vastaaviin 
toimenpiteisiin. Euroopan parlamentti on osoittanut EITI-keskustelussa päättäväisyyttä 
tukiessaan pakollisia raportointivaatimuksia kaivannaisteollisuudelle. 
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Tässä lausunnossa esitetyillä muutoksilla valmistelija pyrkii parantamaan 
julkistamisvaatimusten käytettävyyttä verrattuna komission luonnokseen, joka perustuu 
Yhdysvaltain Dodd Frank -lain 1504 kohdan vaatimuksiin, joissa myös säädetään "publish 
what you pay" -velvoite kaivannaisteollisuudelle. Myös tältä osin komission ehdottama 
direktiiviluonnos on hyvin merkittävä.

Ehdotuksen kattamien alojen soveltamisalaa on laajennettu huolellisesti, jotta siitä saadaan 
tehokas väline, jolla voidaan käsitellä uusia kansainvälisiä ongelma-alueita, kuten maan 
kaappauksia ja lahjontavaatimuksia rakennussopimusten saamiseksi. Sen on perusteltua kattaa 
mukana olevien yhteisöjen koko ketju, myös yhteisyritykset. 

Valmistelija arvioi, että on tärkeää asettaa julkaistavien maksujen raja tasolle, jolla maksut 
"ovat olennaisia vastaanottavalle hallitukselle", mutta tämä tarkoittaa, että julkaiseminen 
koskee kaikenkokoisia yrityksiä ja että vain maksujen epäolennaisuus voi sulkea jotkin 
hankkeet ja yritykset tämän ulkopuolelle. Rajan määrittäminen on lainsäätäjien vastuulla, eikä 
tehtävää saa siirtää komissiolle delegoituna säädöksenä, kuten komissio ehdotti. Valmistelija 
ehdottaa raja-arvoksi tasoa, jolla hankkeeseen liittyvien maksujen yhteissumma ylittää 
100 000 euroa vuodessa.

Euroopan komission ehdotuksesta poiketen ehdotetuissa yhdysvaltalaisissa säännöissä ei 
vapauteta sellaisten maksutietojen ilmoittamisesta, jotka on vaikea hankkia, tai vapauteta 
maksutietojen ilmoittamisesta, kun vastaanottajamaan lainsäädäntö kieltää julkaisemisen. 
Näin ollen valmistelija haluaa poistaa kyseisen vapautuksen, jotta voidaan varmistaa 
yhdenmukaisuus EU:n ja Yhdysvaltain välillä ja välttää tilanne, jossa hallituksille luodaan 
kannustin laatia uutta lainsäädäntöä salaamaan niiden vastaanottamat maksut.

TARKISTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Hallituksille suoritettavien maksujen 
avoimuuden lisäämiseksi suurten yritysten 
ja yleisen edun kannalta merkittävien 
yhteisöjen, jotka toimivat 
kaivannaisteollisuuden tai 
aarniometsien27 puunkorjuun alalla, olisi
esitettävä vuosittain erillisessä

(32) Hallituksille ja paikallis- ja 
alueviranomaisille suoritettavien maksujen 
avoimuuden lisäämiseksi suurten yritysten 
ja yleisen edun kannalta merkittävien 
yhteisöjen on esitettävä vuosittain 
kertomuksessa maksut, jotka on suoritettu 
hallituksille ja paikallis- ja 
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kertomuksessa olennaiset maksut, jotka on 
suoritettu hallituksille niissä maissa, joissa 
kyseiset yritykset toimivat. Tällaiset 
yritykset toimivat maissa, joissa on 
runsaasti luonnonvaroja, erityisesti 
mineraaleja, öljyä, maakaasua sekä 
aarniometsiä. Kertomuksessa esitettyjen 
maksutyyppien tulisi olla vertailukelpoisia 
niiden maksutyyppien kanssa, jotka 
kaivannaisteollisuuden 
avoimuusaloitteeseen (EITI) osallistuva 
yritys esittää tilinpäätöksessään. Tällä 
aloitteella täydennetään 
metsälainsäädännön noudattamista, 
metsähallintoa ja puukauppaa koskevaa 
EU:n FLEGT-toimintasuunnitelmaa sekä 
puutavara-asetusta, joiden mukaan 
puutuotteilla kauppaa käyvien on 
noudatettava asianmukaista huolellisuutta, 
jotta laittomasti korjattua puuta ei pääsisi 
EU:n markkinoille.

alueviranomaisille niissä maissa, joissa 
kyseiset yritykset toimivat. Kertomuksessa 
on oltava tiettyjä taustatietoja. Tällaisen 
kertomuksen julkaiseminen on tärkeää 
sijoittajille, jotta niillä on parempi 
tietopohja päätöksenteolle ja ne voivat 
parantaa yhtiöiden hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmää sekä 
vastuuvelvollisuutta. Tietojen 
julkaisemisella pyritään edistämään 
verotusalan hyvää hallintotapaa sekä 
käsittelemään ja vähentämään 
veronkiertoa. Kertomuksessa tiedot on 
esitettävä maakohtaisesti, ja yrityksille ja 
yleisen edun kannalta merkittäville 
yhteisöille, jotka toimivat 
kaivannaisteollisuudessa, 
maatalousalalla, kalatalousalalla, laaja-
alaisessa energiantuotannossa, 
rakennusalalla tai aarniometsien 
puunkorjuussa, on asetettava tiettyjä 
lisävaatimuksia, jotka koskevat tietojen 
esittämistä hankekohtaisesti. Tällä 
aloitteella täydennetään 
metsälainsäädännön noudattamista, 
metsähallintoa ja puukauppaa koskevaa 
EU:n FLEGT-toimintasuunnitelmaa sekä 
puutavara-asetusta, joiden mukaan 
puutuotteilla kauppaa käyvien on 
noudatettava asianmukaista huolellisuutta, 
jotta laittomasti korjattua puuta ei pääsisi 
EU:n markkinoille.

Or. en

Perustelu

Jotta maksujen raportointivaatimukset ovat tehokkaita, niiden on sisällettävä paikallis- tai 
aluetason viranomaisille suoritetut maksut. Raportointivaatimusten tulisi koskea kaikkien 
alojen yrityksiä ja yleisen edun kannalta merkityksellisiä yhteisöjä ja ne olisi määritettävä 
maksujen olennaisuuden eikä yrityksen koon mukaan. Raportoinnin on vastattava sijoittajien 
tarpeisiin, jotka koskevat vastuuvelvollisuutta. Siinä on myös annettava luvut, jotka tarvitaan 
verotusalan hyvän hallintotavan tukemiseen ja veronkierron torjumiseen. Vaikka komission 
ehdotus koskee nimenomaisesti kaivannais- ja hakkuualaa aloina, joihin liittyy perinteisesti 
kaikkien kiistanalaisimpia hankkeita, soveltamisala on päivitetty sisältämään tämänhetkiset 
ongelmat, kuten maan kaappaukset maatalousalalla ja kalatalousalaan liittyvät maksut, 
laaja-alaiset energiantuotantohankkeet ja rakennusalan sopimukset.
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Tarkistus 2
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Kertomuksilla olisi pyrittävä 
auttamaan luonnonvaroiltaan rikkaiden 
maiden hallituksia panemaan EITI-
periaatteet ja -kriteerit täytäntöön sekä 
tekemään kansalaisilleen selkoa maksuista, 
jotka hallitukset ovat saaneet 
kaivannaisteollisuudessa toimivilta 
yrityksiltä tai aarniometsien puunkorjuuta 
harjoittavilta yrityksiltä, jotka toimivat 
niiden oikeudenkäyttöalueilla. Tiedot olisi 
esitettävä kertomuksessa maa- ja 
hankekohtaisesti, jolloin hanke 
katsottaisiin alhaisimmaksi toiminnan 
raportointikohteiden tasoksi, jolla yritys 
laatii säännöllisiä sisäisiä 
toimintakertomuksia; kyse voisi olla 
esimerkiksi konsessiota tai 
maantieteellistä aluetta koskevista 
hankkeista, joihin on liittynyt maksuja. 
Koska yleisenä tavoitteena on edistää 
hyvää hallintoa näissä maissa, 
raportoitavien maksujen olennaisuus olisi
arvioitava suhteessa maksut 
vastaanottavaan hallitukseen. Voitaisiin 
harkita erilaisia olennaisuuden kriteerejä, 
kuten maksettujen summien 
kokonaismäärää tai prosentuaalista 
kynnystä (kuten maksut, jotka ylittävät 
tietyn prosenttiosuuden maan BKT:stä), 
ja nämä voitaisiin määrittää delegoidulla 
säädöksellä. Komission olisi tarkasteltava 
tätä raportointijärjestelmää uudelleen ja 
annettava siitä kertomus viiden vuoden 
kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta.
Uudelleentarkastelussa olisi pohdittava 
järjestelmän tehokkuutta ja otettava 
huomioon kansainvälinen kehitys, myös 
kilpailukykyyn ja energiavarmuuteen 
liittyvät kysymykset. Siinä olisi myös 
otettava huomioon maksutietojen laatijien 
ja käyttäjien kokemukset sekä pohdittava, 
olisiko maksutietoihin aiheellista sisällyttää 
muita tietoja esimerkiksi tosiasiallisesta 

(33) Kertomuksilla olisi pyrittävä 
auttamaan hallituksia panemaan vähintään 
EITI-periaatteita ja -kriteerejä vastaavat 
avoimuuden ja vastuunalaisuuden 
standardit täytäntöön sekä tekemään 
kansalaisilleen selkoa maksuista, jotka 
hallitukset ja paikallis- ja 
alueviranomaiset ovat saaneet. Sellaisten 
yritysten ja yleisen edun kannalta 
merkityksellisten yhteisöjen, jotka 
toimivat kaivannaisteollisuudessa, 
maatalousalalla, kalatalousalalla, laaja-
alaisessa energiantuotannossa, 
rakennusalalla tai harjoittavat 
aarniometsien puunkorjuuta, 
toimittamissa kertomuksissa hallituksille 
suoritetut maksut on esitettävä 
hankekohtaisesti, ja "hankkeella" 
tarkoitetaan yhden tai useamman 
lisenssin, toimiluvan, sopimuksen tai 
muun sellaisen erityisen oikeudellisen 
sopimuksen nojalla perustettua 
toiminnallista yksikköä, josta aiheutuu 
verovelvoitteita tai veroluonteisia 
velvoitteita. Koska yleisenä tavoitteena on 
edistää hyvää hallintoa näissä maissa, 
raportoitavien maksujen 
olennaisuuskynnys on rajoitettava vain 
hankkeisiin, joissa maksujen 
kokonaismäärä ylittää 100 000 euroa.
Komission on tarkasteltava tätä 
raportointijärjestelmää uudelleen ja 
annettava siitä kertomus neljän vuoden 
kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta.
Uudelleentarkastelussa on pohdittava 
järjestelmän tehokkuutta ja otettava 
huomioon kansainvälinen kehitys, myös 
kilpailukykyyn, elintarviketurvaan ja 
energiavarmuuteen liittyvät kysymykset. 
Siinä on myös otettava huomioon 
maksutietojen laatijien ja käyttäjien 
kokemukset sekä pohdittava, olisiko 
maksutietoihin aiheellista sisällyttää muita 
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veroasteesta sekä tarkempia tietoja 
maksujen vastaanottajista, kuten 
pankkitilitietoja.

tietoja esimerkiksi tosiasiallisesta 
veroasteesta sekä tarkempia tietoja 
maksujen vastaanottajista, kuten 
pankkitilitietoja.

Or. en

Perustelu

Kertomuksista on hyötyä hallituksille kaikissa maissa, ei ainoastaan niissä maissa, joilla on 
runsaasti luonnonvaroja. Vaikka maakohtainen raportointi on yleensä riittävää, vain 
määritetyillä aloilla otetaan käyttöön hankekohtainen raportointi. Olennaisuuskynnystä ei 
anneta delegoituna säädöksenä, vaan sen määrittävät lainsäätäjät yhdessä. 
Raportointijärjestelmän tarkasteluun tulisi olla saatavilla riittävät tiedot jo neljän vuoden 
kuluttua direktiivin voimaantulosta viiden vuoden sijaan. Politiikkojen johdonmukaisuuden 
varmistamiseksi tarkastelun on sisällettävä elintarviketurvan näkökohta. 

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. "kaivannaisteollisuudessa toimivalla 
yrityksellä" yritystä, jonka toiminta sisältää 
mineraali-, öljy- ja maakaasuesiintymien 
etsintää, kehittämistä ja hyödyntämistä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1893/2006 liitteessä I 
olevan pääluokan B kaksinumerotasojen 
05–08 mukaisesti;

1. "kaivannaisteollisuudessa toimivalla 
yrityksellä" yritystä, jonka toiminta sisältää 
mineraali-, öljy- ja maakaasuesiintymien 
etsintää, kehittämistä, hyödyntämistä ja 
muuta mineraalien kaivua ja kuljetusta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1893/2006[34] 
liitteessä I olevan pääluokan B 
kaksinumerotasojen 05–09 tai pääluokan 
H kolminumerotason 49.5 mukaisesti;

Or. en



PE485.873v01-00 8/18 PA\895622FI.doc

FI

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. "maatalousalalla toimivalla 
yrityksellä" yritystä, jonka toiminta 
koskee toimilupia, maan hankintaa tai 
vuokrausta asetuksen (EY) N:o 1893/2006 
liitteessä I olevan pääluokan A 
kolminumerotasojen 01.1–01.7 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. "kalatalousalalla toimivalla 
yrityksellä" yritystä, jonka toiminta 
koskee toimilupia asetuksen (EY) 
N:o 1893/2006 liitteessä I olevan 
pääluokan A kaksinumerotason 03 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. "laaja-alaisessa energiantuotannossa 
toimivalla yrityksellä" yritystä, jonka 
toiminta koskee toimilupia, maan 
hankintaa tai vuokrausta tai jakelua 
asetuksen (EY) N:o 1893/2006 liitteessä I 
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olevan pääluokan D kolminumerotasojen 
35.1–35.2 mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d. "rakennusalalla toimivalla 
yrityksellä" yritystä, jonka toiminta 
koskee toimilupia ja julkisia hankintoja 
koskevia sopimuksia asetuksen (EY) 
N:o 1893/2006 liitteessä I olevan 
pääluokan E kolmi- ja nelinumerotasojen 
38.1–38.22 mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. "hankkeella" yrityksen alhaisimmalla 
tasolla olevaa erityistä toiminnan 
raportointiyksikköä, jossa laaditaan 
säännöllisiä sisäisiä toimintakertomuksia 
sen liiketoiminnan seuraamiseksi.

4. "hankkeella" yhden tai useamman 
lisenssin, toimiluvan, sopimuksen tai 
muun sellaisen erityisen oikeudellisen 
sopimuksen nojalla toimivaa erityistä
toiminnallista yksikköä, josta aiheutuu 
yritykselle verovelvoitteita tai 
veroluonteisia velvoitteita.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella parannetaan direktiivin toimivuutta, koska hankkeen määritelmässä mainitut 
oikeudelliset sopimukset ovat yleisessä käytössä tähän liittyvillä aloilla ja niiden 
tunnuspiirteet ovat selvät, kun taas sisäiset toimintakertomukset saattavat vaihdella yhtiöstä 
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toiseen. 

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
sellaiset suuret yritykset ja kaikki yleisen 
edun kannalta merkittävät yhteisöt, jotka
toimivat kaivannaisteollisuudessa tai 
harjoittavat aarniometsien puunkorjuuta, 
laativat ja julkistavat vuosittain 
kertomuksen hallituksille suoritetuista 
maksuista.

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
yritykset ja kaikki yleisen edun kannalta 
merkittävät yhteisöt laativat ja julkistavat 
vuosittain kertomuksen hallituksille ja 
paikallis- ja alueviranomaisille 
suoritetuista maksuista 38 artiklassa 
määriteltyine taustatietoineen. 
Kertomukseen on sisällytettävä tiedot 
tytär-, sidos- ja yhteisyritysten, kiinteiden 
toimipaikkojen ja muiden 
kauppajärjestelyjen toiminnasta siltä osin 
kuin ne on konsolidoitu kyseessä olevan 
yrityksen tai yhteisön 
vuositilinpäätöksessä.

Or. en

Perustelu

Hallituksille suoritettuja maksuja koskevien tietojen ja tiettyjen taustatietojen 
julkistamisvelvollisuutta ei pitäisi rajoittaa koskemaan vain kaivannaisteollisuudessa toimivia 
ja aarniometsien puunkorjuuta koskevia yrityksiä. Kuten Euroopan parlamentti totesi 
8. maaliskuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa verotuksesta ja kehityksestä, 
tilinpäätösraportoinnin laatu on keskeinen tekijä veropetosten tehokkaassa torjunnassa, ja se 
olisi yhtä hyödyllistä kaikkien alojen sijoittajille ja edistäisi hyvää hallintotapaa veroasioissa 
maailmanlaajuisesti. Raportoinnin tulisi kattaa kansainvälisessä taloudellisessa toiminnassa 
määritetyt eri muodot. 

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kertomuksessa on esitettävä seuraavat 
tiedot, kun maksut ovat olennaisia 

1. Kertomuksessa on esitettävä seuraavat 
tiedot:
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vastaanottavalle hallitukselle:

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kullekin hallitukselle tilikauden aikana 
suoritettujen maksujen yhteismäärä, 
mukaan luettuina muuna kuin rahana 
tapahtuvat suoritukset;

a) kullekin hallitukselle, mukaan lukien 
paikallis- ja alueviranomaisille, tilikauden 
aikana suoritettujen maksujen yhteismäärä, 
mukaan luettuina muuna kuin rahana 
tapahtuvat suoritukset;

Or. en

Perustelu

Monet maksuista suoritetaan keskushallinnon tason alapuolella ja ne olisi sisällytettävä 
raportointiin.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kullekin hallitukselle tilikauden aikana 
suoritettujen maksujen yhteismäärä 
maksutyypeittäin, mukaan luettuina muuna 
kuin rahana tapahtuvat suoritukset;

b) kullekin hallitukselle, mukaan lukien 
paikallis- ja alueviranomaisille, tilikauden 
aikana suoritettujen maksujen yhteismäärä 
maksutyypeittäin, mukaan luettuina muuna 
kuin rahana tapahtuvat suoritukset;

Or. en

Perustelu

Monet maksuista suoritetaan keskushallinnon tason alapuolella ja ne olisi sisällytettävä 
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raportointiin.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kun maksut on kohdennettu tiettyyn 
hankkeeseen, kustakin hankkeesta 
tilikauden aikana maksettu määrä 
maksutyypeittäin, mukaan luettuina muuna 
kuin rahana tapahtuvat suoritukset, ja 
kustakin hankkeesta suoritettujen maksujen 
yhteismäärä.

c) niiden yritysten osalta, jotka toimivat 
kaivannaisteollisuudessa, 
maatalousalalla, kalatalousalalla, laaja-
alaisessa energiantuotannossa, 
rakennusalalla tai aarniometsien 
puunkorjuussa ja joihin sovelletaan 
maksujen kokonaismäärän 100 000 euron 
olennaisuuskynnystä, kun maksut on 
kohdennettu tiettyyn hankkeeseen, 
kustakin hankkeesta tilikauden aikana 
maksettu määrä maksutyypeittäin, mukaan 
luettuina muuna kuin rahana tapahtuvat 
suoritukset, ja kustakin hankkeesta 
suoritettujen maksujen yhteismäärä;

Or. en

Perustelu

Hankekohtainen raportointi tulisi rajoittaa hallituksille suoritettuihin maksuihin, joita 
suorittavat kaivannaisteollisuudessa, maatalousalalla, kalatalousalalla, laaja-alaisessa 
energiantuotannossa, rakennusalalla tai aarniometsien puunkorjuussa toimivat yritykset, kun 
maksujen kokonaismäärä ylittää 100 000 euron kynnyksen.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) nettoliikevaihdon erittely 
päätoimialoittain;

Or. en
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Perustelu

Sijoittajat ja veroviranomaiset tarvitsevat näitä tietoja, jotta yritysten maksamia veroja 
voidaan verrata niiden taloudelliseen toimintaan ja voidaan arvioida paremmin yritysten eri 
lainkäyttöalueilla maksamia veroja.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) tuotantomäärien erittely 
päätoimialoittain;

Or. en

Perustelu

Sijoittajat ja veroviranomaiset tarvitsevat näitä tietoja, jotta yritysten maksamia veroja 
voidaan verrata niiden taloudelliseen toimintaan ja voidaan arvioida paremmin yritysten eri 
lainkäyttöalueilla maksamia veroja.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) työvoimakustannukset ja 
työntekijöiden määrä;

Or. en

Perustelu

Sijoittajat ja veroviranomaiset tarvitsevat näitä tietoja, jotta yritysten maksamia veroja 
voidaan verrata niiden taloudelliseen toimintaan ja voidaan arvioida paremmin yritysten eri 
lainkäyttöalueilla maksamia veroja.
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Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – c d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c d) toimien kaikki käteiskustannukset;

Or. en

Perustelu

Sijoittajat ja veroviranomaiset tarvitsevat näitä tietoja, jotta yritysten maksamia veroja 
voidaan verrata niiden taloudelliseen toimintaan ja voidaan arvioida paremmin yritysten eri 
lainkäyttöalueilla maksamia veroja.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – c e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c e) pysyvät vastaavat vuoden lopussa 
arvonalennustappioineen;

Or. en

Perustelu

Sijoittajat ja veroviranomaiset tarvitsevat näitä tietoja, jotta yritysten maksamia veroja 
voidaan verrata niiden taloudelliseen toimintaan ja voidaan arvioida paremmin yritysten eri 
lainkäyttöalueilla maksamia veroja.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – c f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c f) ennen veroja laskettu nettovoitto 
suoriteperusteisine veroineen ja 
laskennallisine veroineen;
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Or. en

Perustelu

Sijoittajat ja veroviranomaiset tarvitsevat näitä tietoja, jotta yritysten maksamia veroja 
voidaan verrata niiden taloudelliseen toimintaan ja voidaan arvioida paremmin yritysten eri 
lainkäyttöalueilla maksamia veroja.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – c g alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c g) kussakin maassa sijaitsevien 
aineellisten pysyvien vastaavien 
nettokirjanpitoarvo.

Or. en

Perustelu

Sijoittajat ja veroviranomaiset tarvitsevat näitä tietoja, jotta yritysten maksamia veroja 
voidaan verrata niiden taloudelliseen toimintaan ja voidaan arvioida paremmin yritysten eri 
lainkäyttöalueilla maksamia veroja.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) voittoverot; b) voittoverot ja sovellettu tosiasiallinen 
veroaste;

Or. en
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Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) turvallisuuspalveluista valtion 
turvallisuusjoukoille suoritetut maksut;

Or. en

Perustelu

Sijoittajat tarvitsevat näitä tietoja toimintakustannusten arvioimiseen.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
42 artiklan mukaisia delegoituja 
säädöksiä maksujen olennaisuuden 
käsitteen täsmentämiseksi.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
ilmoitettava maakohtaisesti lukuun 
ottamatta c alakohdassa tarkoitettuja 
tietoja, jotka on ilmoitettava 
hankekohtaisesti, jos tiettyyn hankkeeseen 
myönnettyjen maksujen kokonaismäärä 
ylittää 100 000 euroa.

Or. en

Perustelu

Olennaisuuden määritelmä on keskeinen julkistamisvaatimusten tehokkuuden kannalta, joten 
se olisi parempi määritellä itse direktiivissä kuin komission delegoidulla säädöksellä.
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Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kertomuksesta on jätettävä pois 
tietyntyyppiset maksut, jotka on suoritettu 
hallitukselle sellaisessa maassa, jonka 
rikoslainsäädännössä kielletään selkeästi 
kyseisentyyppisten maksujen 
julkistaminen. Tällöin yrityksen on 
mainittava, että se ei ole ilmoittanut 
maksuja 1–3 kohdan mukaisesti, sekä 
kyseisen hallituksen nimi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Euroopan komission mukaan tällaista lainsäädäntöä käytetään nykyisin hyvin harvoin. 
Hallituksia ei pidä kannustaa laatimaan kyseisenlaista lainsäädäntöä, jonka tavoitteena on 
salata niiden vastaanottamat maksut.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on vaadittava, että sen 
kansallisen lainsäädännön alaiset suuret
yritykset tai yleisen edun kannalta 
merkittävät yhteisöt, jotka toimivat 
kaivannaisteollisuudessa tai harjoittavat 
aarniometsien puunkorjuuta, laativat 
konsolidoidun kertomuksen hallituksille 
suoritetuista maksuista 37 ja 38 artiklan 
mukaisesti, jos kyseinen emoyritys on 
velvollinen laatimaan konsolidoidun 
tilinpäätöksen tämän direktiivin 23 artiklan 
1–6 kohdan mukaisesti.

1. Jäsenvaltion on vaadittava, että sen 
kansallisen lainsäädännön alaiset yritykset 
tai yleisen edun kannalta merkittävät 
yhteisöt laativat konsolidoidun 
kertomuksen hallituksille suoritetuista 
maksuista 37 ja 38 artiklan mukaisesti, jos 
kyseinen emoyritys on velvollinen 
laatimaan konsolidoidun tilinpäätöksen 
tämän direktiivin 23 artiklan 1–6 kohdan 
mukaisesti. Kertomus on sisällytettävä 
vuositilinpäätökseen.
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Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee uudelleen tämän 
luvun täytäntöönpanoa ja toimivuutta 
erityisesti raportointivelvollisuuksien 
soveltamisalan ja hankekohtaista 
raportointia koskevien yksityiskohtaisten 
sääntöjen osalta ja antaa niistä 
kertomuksen. Uudelleentarkastelussa olisi
myös otettava huomioon kansainvälinen 
kehitys ja tarkasteltava kilpailukykyyn ja 
energian huoltovarmuuteen kohdistuvia 
vaikutuksia. Uudelleentarkastelu olisi
saatava päätökseen viimeistään viiden
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta. Kertomus toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
tarvittaessa yhdessä 
lainsäädäntöehdotuksen kanssa.

Komissio tarkastelee uudelleen tämän 
luvun täytäntöönpanoa ja toimivuutta 
erityisesti raportointivelvollisuuksien 
soveltamisalan ja hankekohtaista 
raportointia koskevien yksityiskohtaisten 
sääntöjen osalta ja antaa niistä 
kertomuksen. Uudelleentarkastelussa on
myös otettava huomioon kansainvälinen 
kehitys ja tarkasteltava kilpailukykyyn, 
elintarviketurvaan ja energian 
huoltovarmuuteen kohdistuvia vaikutuksia. 
Siinä on myös tarkasteltava niiden alojen 
luetteloa, joilta vaaditaan hankekohtainen 
raportointi. Uudelleentarkastelu on saatava 
päätökseen viimeistään neljän vuoden 
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta. 
Kertomus toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, tarvittaessa 
yhdessä lainsäädäntöehdotuksen kanssa.

Or. en


