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JAVASLATOK 

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 

javaslatokat: 

A. mivel a nemzetközi számviteli standardok (IAS) alkalmazásának elsődleges célja a 

vállalatok pénzügyi beszámolásának harmonizálása; 

B. mivel a pénzügyi és gazdasági válság szükségessé tette a nemzetközi pénzügyi 

beszámolási standardok fokozott átláthatóságát, a gazdasági rendszerek jobb irányítását és 

fokozott összehasonlíthatóságát célzó reformját; 

C. mivel alapvető fontosságú, hogy az Unió részt vegyen a nemzetközi beszámolási 

standardok kialakításáról szóló vitákban, valamint jelen legyen a számvitelt szabályozó 

nemzetközi testületek irányítási struktúrájában; 

D. mivel a kidolgozási és elfogadási eljárásban való aktív részvétel és a szereplők közötti 

együttműködés lehetővé teszi az új számviteli és beszámolási standardok végrehajtásával 

járó potenciális költségek jobb felmérését; 

E. mivel a számviteli politikával kapcsolatos döntések kihatnak az EU közszférájára és a 

tagállamok államháztartással kapcsolatos tájékoztatási rendszereire is; 

1. üdvözli, hogy a Bizottság értékelte az IAS-rendelet1 Unióban való végrehajtásának tíz 

esztendejét; 

2. üdvözli a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok célkitűzéseit, egészen pontosan a 

kkv-k fokozott határon átnyúló mobilitását, az adócsalás csökkentését és a globális 

tőkepiaci finanszírozáshoz való hozzáférést; 

3. úgy véli, hogy a pénzügyi információk megbízhatóságának, összehasonlíthatóságának és 

átláthatóságának fokozása átfogó célkitűzés; 

4. megállapítja, hogy a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok végrehajtása 

hozzájárult a pénzügyi adatok és kimutatások általános hatékonyságának, relevanciájának 

és minőségének javításához, és ez az egységes piac és a tőkepiacok előnyére vált; 

megjegyzi, hogy az Európai Értékpapír-piaci Hatóság koordináló szerepet játszva lehetővé 

tette az említett standardok Európa-szerte következetes alkalmazását; 

5. megjegyzi azonban, hogy a tagállamok nem hajtották végre maradéktalanul és nem 

támogatják teljes mértékben a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokat, ami 

aláássa a standardokban rejlő lehetőségeket; 

6. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy erőfeszítéseiket összpontosítsák a 

maradéktalan végrehajtásra, mivel ez a lépés szükséges ahhoz, hogy lehetővé váljon a 

tőkepiaci unió és járuljanak hozzá az egységes piac kiteljesedéséhez vezető 

folyamatokhoz; 

                                                 
1 COM (2015)0301, elfogadva 2015. június 18-án. 
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7. ajánlja, hogy a tagállamok tartsanak ki az Európai Értékpapír-piaci Hatóság útmutatásai 

mellett a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok akadálymentes és teljes 

végrehajtásának biztosítása érdekében; 

8. felszólítja a Bizottságot, hogy a multilaterális kereskedési rendszerekben (MTF) jegyzett 

kkv-k számára dolgozzon ki uniós szintű, egyszerűsített számviteli standardokat, 

különösen a kkv-k növekedési piacaira tekintettel; 

9. megjegyzi, hogy a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok összetettsége további 

költség-haszon elemzést, témába vágó hatásvizsgálatokat, valamint a meglévő tőkepiaci 

eredmények közlését teszi szükségessé, továbbá hogy az átlátható és egyszerűsített 

nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok lehetővé tennék, hogy a felhasználók 

jobban megértsék és használják a pénzügyi információkat; megjegyzi, hogy fenn kell 

tartani a körültekintő egyensúlyt az előírt adatközlések és a kkv-k tekintetében csökkentett 

bürokrácia között; 

10. hangsúlyozza ezzel összefüggésben, hogy a demokratikus ellenőrzés fontos szempont, és 

hogy a Parlamentet, a Bizottságot és a Tanácsot be kell vonni a pénzügyi beszámolási 

standardok kidolgozásába és az azok elfogadására irányuló eljárásba annak érdekében, 

hogy teljes mértékben garantálni lehessen a számviteli és beszámolási elvek koherenciáját 

és megfelelőségét; úgy véli, hogy mielőtt uniós jogszabállyá válnának, szükség lesz egy 

elfogadási eljárásra annak biztosítása érdekében, hogy egy magánszervezet által 

kidolgozott standardok megfeleljenek bizonyos kritériumoknak és megfeleljenek Európa 

gazdaságának; 

11. ebben az összefüggésben megjegyzi, hogy az Európai Parlamentnek kell eljátszania a 

nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok aktív támogatójának szerepét, mivel 

bebizonyosodott, hogy az előnyök meghaladják a költségeket; 

12. ezzel összefüggésben támogatja az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport 

(EFRAG) tanácsadó szerepét, amelynek révén Európa jelen volt a globális számviteli 

standardok kialakításakor, megvitatásakor, fejlesztésekor és felülvizsgálatakor, és 

befolyásolni tudta ezt a folyamatot; 

13. hangsúlyozza, hogy a szabványosított és egyszerűsített számviteli és beszámolási 

standardok Unióban történő végrehajtása nem csupán a piacok és a vállalkozások 

szempontjából fontos, hanem a „közjó” tekintetében is1; 

14. úgy véli, hogy a nemzetközi számviteli standardoknak és a nemzetközi pénzügyi és 

beszámolási standardoknak a közszféra pénzügyi kimutatásaira vonatkozó elfogadása által 

gyakorolt hatásokat tovább kell vizsgálni az állami és kormányzati számviteli és 

beszámolási rendszerek reformja fényében; 

15. hangsúlyozza, hogy a nemzetközi számviteli standardok és a nemzetközi pénzügyi 

beszámolási standardok végrehajtásából leszűrt, különösen az átláthatóság és az 

összehasonlíthatóság elvének megerősítésével kapcsolatos tapasztalatokat figyelembe kell 

venni a közszférában, és az uniós tagállamoknak referenciaértékként kell tekinteniük 

azokra az Európai Költségvetési Számviteli Standardok kidolgozása folyamán; úgy véli, a 

                                                 
1 A Maystadt-ajánlásoknak megfelelően. 
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Bizottságnak meg kellene fontolnia egy menetrend és/vagy cselekvési terv kidolgozását e 

célból; 

16. úgy véli továbbá, hogy a tagállami számviteli rendszerek valamennyi kormányzati szinten 

általánosan elfogadható számviteli standardokon alapuló eredményszemléletű 

számvitelének előmozdítása révén történő modernizálása következtében fokozódik a 

tagállami államháztartások átláthatósága és összehasonlíthatósága, és megbízhatóbbá 

válik a kormányzati pénzügyi beszámolás; arra ösztönzi a Bizottságot, hogy folytassa és 

fokozza erőfeszítéseit az európai költségvetési számviteli standardok kidolgozása 

érdekében; 

17. úgy véli, hogy megerősített számviteli és beszámolási eszközök kialakítása a pénzügyi és 

költségvetési reformok szélesebb összefüggésében az EPSAS-on keresztül 

megkönnyíthetik a politikai döntéshozatalt és a gazdasági kormányzást; 

18. hangsúlyozza, hogy a közszféra által az EPSAS-on keresztül nyújtott elsődleges 

számviteli adatok és pénzügyi beszámolás minőségének javítása hozzájárul majd a 

nyilvános elszámoltathatóság fokozásához és vállalásához, az államháztartások 

fenntarthatóságához, valamint a jobb pénzügyi átláthatósághoz és a költségvetés 

szigorúbb és átláthatóbb ellenőrzéséhez. 
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