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FORSLAG 

Budgetkontroludvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende 

udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

A. der henviser til, at hovedformålet med anvendelse af internationale regnskabsstandarder er 

at harmonisere regnskabsaflæggelsen for virksomheder; 

B. der henviser til, at den finansielle og økonomiske krise har nødvendiggjort en reform af 

International Financial Reporting Standards (IFRS) i retning af større gennemsigtighed, 

bedre forvaltning af økonomiske systemer og øget sammenlignelighed; 

C. der henviser til, at det er afgørende for EU at være til stede i debatten om definitionen på 

internationale regnskabsstandarder samt i ledelsesstrukturen i internationale 

tilsynsorganer; 

D. der henviser til, at aktiv deltagelse og samarbejde mellem aktørerne i forbindelse med 

oprettelsen og godkendelsesprocessen åbner mulighed for en bedre forståelse af de 

potentielle omkostninger ved gennemførelsen af eventuelle nye regnskabs- og 

indberetningsstandarder; 

E. der henviser til, at beslutninger om regnskabspolitik påvirker EU's offentlige rum og 

medlemsstaternes informationssystemer for offentlige finanser; 

1. glæder sig over Kommissionens evaluering af ti års gennemførelse af IAS-forordningen i 

Unionen1; 

2. glæder sig over de målsætninger, som IFRS har opstillet, navnlig øget 

grænseoverskridende mobilitet for SMV'er, nedbringelse af skattesvig og adgang til 

finansiering på de globale kapitalmarkeder; 

3. mener, at en styrkelse af pålideligheden, sammenligneligheden og gennemsigtigheden i 

finansielle oplysninger er et overordnet mål; 

4. bemærker, at gennemførelsen af IFRS har bidraget til at øge den samlede effektivitet, 

relevans og kvalitet af finansielle oplysninger og erklæringer til gavn for det indre marked 

og kapitalmarkederne; noterer sig den koordinerende rolle, som Den Europæiske 

Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) spiller med henblik på en ensartet 

anvendelse af disse standarder over hele EU; 

5. bemærker imidlertid, at IFRS ikke gennemføres fuldt ud, og at medlemsstaterne ikke fuldt 

ud har tilsluttet sig IFRS, hvilket undergraver standardernes potentiale; 

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fokusere indsatsen på fuldstændig 

gennemførelse, da et sådant skridt er nødvendigt for at muliggøre kapitalmarkedsunionen 

og bidrage til processer, der fører til et fuldgyldigt indre marked; 

7. anbefaler, at medlemsstaterne holder sig til ESMA's retningslinjer for at sikre en smidig 

                                                 
1 COM(2015)0301, vedtaget den 18. juni 2015. 
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og fuldstændig gennemførelse af IFRS; 

8. opfordrer Kommissionen til at udvikle en EU-dækkende forenklet regnskabsstandard for 

SMV'er, der er registreret på en multilateral handelsfacilitet (MHF), og mere specifikt på 

SMV-vækstmarkeder; 

9. bemærker, at det høje niveau af kompleksitet i IFRS kræver yderligere cost-benefit-

analyser, relevante konsekvensanalyser og meddelelser om de eksisterende 

kapitalmarkedsresultater, og at et gennemsigtigt og forenklet IFRS vil muliggøre en bedre 

forståelse og brug af finansiel information fra dets brugeres side; bemærker, at der skal 

opretholdes en omhyggelig balance mellem obligatorisk offentliggørelse af data og 

reduceret bureaukrati for SMV'er; 

10. understreger i denne sammenhæng, at demokratisk kontrol er et vigtigt element, og at 

Parlamentet, Kommissionen og Rådet bør inddrages i udviklingen af standarder for 

regnskabsaflæggelse og godkendelsesprocessen for at sikre den generelle sammenhæng og 

hensigtsmæssighed i regnskabs- og indberetningsprincipperne; mener, at det fortsat er 

nødvendigt med en godkendelsesproces for at sikre, at de standarder, der er udviklet af det 

private organ, opfylder visse kriterier og passer ind i den europæiske økonomi, før de 

bliver en del af EU-lovgivningen; 

11. bemærker i denne forbindelse, at Europa-Parlamentet bør spille rollen som en aktiv 

fortaler for IFRS, da der foreligger dokumentation for, at fordelene opvejer 

omkostningerne; 

12. støtter i den forbindelse den rådgivende rolle, som European Financial Reporting 

Advisory Group (EFRAG) spiller for at sikre en europæisk tilstedeværelse og indflydelse 

på oprettelsen af og drøftelserne om globale regnskabsstandarder, deres udvikling og 

revision; 

13. påpeger, at gennemførelsen af standardiserede og forenklede regnskabs- og 

indberetningsstandarder i Unionen ikke kun er relevant for markeder og virksomheder, 

men også et "offentligt gode"1; 

14. er af den opfattelse, at virkningen af IAS og IFRS's vedtagelse på erklæringer om 

offentlige regnskaber bør undersøges yderligere i lyset af reformen af de offentlige og 

statslige regnskabs- og indberetningssystemer; 

15. påpeger, at erfaringerne fra gennemførelsen af IAS og IFRS, især med hensyn til styrkelse 

af gennemsigtigheds- og sammenlignelighedsprincipper, bør overvejes i den offentlige 

sektor og tjene som benchmark for EU's medlemsstater for udviklingen af europæiske 

regnskabsstandarder for den offentlige sektor (EPSAS); er af den opfattelse, at 

Kommissionen bør overveje en køreplan og/eller en handlingsplan med henblik herpå; 

16. mener endvidere, at en modernisering af medlemsstaternes regnskabssystemer på alle 

forvaltningsniveauer gennem fremme af omkostningsbaseret regnskabsaflæggelse baseret 

på almindeligt acceptable regnskabsstandarder fører til øget gennemsigtighed og 

sammenlignelighed af de offentlige regnskaber i medlemsstaterne og pålidelig offentlig 

                                                 
1 Ifølge Maystadts anbefalinger. 
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regnskabsaflæggelse; opfordrer Kommissionen til yderligere at intensivere sine 

bestræbelser i retning af europæiske regnskabsstandarder for den offentlige sektor 

(EPSAS); 

17. mener, at etableringen af styrkede regnskabs- og indberetningssystemer i bredere 

sammenhæng med finansielle og finanspolitiske reformer gennem EPSAS kan lette 

politiske beslutninger og den økonomiske forvaltning; 

18. understreger, at forbedring af kvaliteten af primære regnskabsdata og finansiel 

rapportering, der leveres af den offentlige sektor gennem EPSAS, vil bidrage til udvikling 

og påtagelse af offentlig ansvarlighed, bæredygtige offentlige finanser med større 

finanspolitisk gennemsigtighed og strengere og mere gennemskuelig budgetkontrol. 
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