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IEROSINĀJUMI 

Budžeta kontroles komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) piemērošanas galvenais mērķis ir 

saskaņot uzņēmumu finanšu pārskatus; 

B. tā kā finanšu un ekonomikas krīze ir radījusi vajadzību reformēt starptautiskos finanšu 

pārskatu standartus (SFPS), lai uzlabotu to pārredzamību, ekonomisko sistēmu pārvaldību 

un salīdzināmību; 

C. tā kā Eiropas Savienībai ir būtiski piedalīties debatēs par starptautisko pārskatu standartu 

noteikšanu, kā arī starptautisko grāmatvedības regulatīvo iestāžu pārvaldes struktūrās; 

D. tā kā, ja dalībnieki aktīvi piedalīsies un sadarbosies jauno grāmatvedības un pārskatu 

standartu izstrādes un apstiprināšanas procesā, tie varēs labāk izprast katra standarta 

ieviešanas potenciālās izmaksas; 

E. tā kā izvēlētā grāmatvedības politika ietekmē ES publisko jomu un dalībvalstu publisko 

finanšu informācijas sistēmas, 

1. atzinīgi vērtē Komisijas sagatavoto ziņojumu par SGS regulas desmit gadu piemērošanas 

Savienībā izvērtējumu1; 

2. atzinīgi vērtē SFPS izvirzītos mērķus, proti, panākt MVU lielāku pārrobežu mobilitāti, 

samazināt krāpšanos ar nodokļiem un nodrošināt piekļuvi finansējumam pasaules kapitāla 

tirgos; 

3. uzskata, ka finanšu informācijas ticamības, salīdzināmības un pārredzamības uzlabošana ir 

visaptverošs mērķis; 

4. atzīmē, ka SFPS ieviešana ir palīdzējusi uzlabot finanšu datu un pārskatu vispārējo 

efektivitāti, atbilstību un kvalitāti, kas nāk par labu vienotajam tirgum un kapitāla tirgiem; 

atzīmē Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestādes (EVTI) koordinējošo lomu, kas ļauj minētos 

standartus konsekventi piemērot visā Savienībā; 

5. tomēr atzīmē, ka SFPS nav pilnībā ieviesti un dalībvalstis tos nav pilnībā apstiprinājušas, 

un tas mazina šo standartu potenciālu; 

6. aicina Komisiju un dalībvalstis savos centienos galveno uzmanību pievērst pilnīgai 

standartu ieviešanai, jo tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu kapitāla tirgu savienības darbību, 

un sekmēt procesus, kuru mērķis ir pilnvērtīgs iekšējais tirgus; 

7. iesaka dalībvalstīm ievērot EVTI pamatnostādnes, lai nodrošinātu SFPS pilnīgu 

īstenošanu bez traucējumiem; 

8. aicina Komisiju izstrādāt vienkāršotus ES mēroga grāmatvedības standartus attiecībā uz 

                                                 
1 COM (2015)0301, pieņemts 2015. gada 18. jūnijā. 
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MVU, kuri ir iekļauti daudzpusējās tirdzniecības sistēmās (MTF), jo īpaši saistībā ar 

MVU izaugsmes tirgiem; 

9. norāda, ka SFPS sarežģītības augstā līmeņa dēļ ir nepieciešama rūpīga izmaksu un 

ieguvumu analīze, ietekmes novērtējums un informēšana par pašreizējiem kapitāla tirgus 

rezultātiem un ka pārredzami un vienkāršoti SFPS palīdzēs lietotājiem labāk izprast un 

lietot finanšu informāciju; norāda, ka ir jāsaglabā precīzs līdzsvars starp noteiktajām datu 

publiskošanas prasībām un pārmērīgas birokrātijas samazināšanu MVU; 

10. uzsver, ka šajā sakarībā demokrātiskā kontrole ir svarīgs elements un ka Parlamentam, 

Komisijai un Padomei ir jābūt iesaistītiem finanšu pārskatu standartu izstrādes un 

apstiprināšanas procesā, lai garantētu grāmatvedības un pārskatu principu vispārējo 

saskaņotību un piemērotību; uzskata, ka joprojām ir vajadzīgs apstiprināšanas process, lai 

nodrošinātu, ka pirms standarti, ko izstrādājis privāts uzņēmums, kļūst par ES tiesību 

aktiem, tie tiek apstiprināti kā atbilstoši konkrētiem kritērijiem un piemēroti Eiropas 

ekonomikai; 

11. norāda, ka šajā sakarībā Eiropas Parlamentam vajadzētu uzņemties SFPS aktīva 

popularizētāja lomu, jo pierādījumi liecina, ka ieguvumi no tiem pārsniedz izmaksas; 

12. šajā sakarībā atbalsta Eiropas Finanšu pārskatu padomdevējas grupas (EFRAG) 

padomdevējas funkciju, nodrošinot Eiropas klātbūtni un ietekmi starptautisko 

grāmatvedības standartu izstrādes procesā un diskusijās par to izstrādi un pārskatīšanu; 

13. norāda, ka standartizētu un vienkāršotu grāmatvedības un ziņošanas standartu īstenošana 

Savienībā ir ne tikai svarīga tirgiem un uzņēmumiem, bet arī dod labumu sabiedrībai1; 

14. uzskata, ka SGS un SFPS pieņemšanas ietekme uz publiskā sektora finanšu pārskatiem 

būtu vēlreiz jāpasver saistībā ar valstu un valdību grāmatvedības un ziņošanas sistēmu 

reformu; 

15. norāda, ka SGS un SFPS īstenošanā gūtā pieredze, jo īpaši attiecībā uz pārredzamības un 

salīdzināmības principu stiprināšanu, būtu jāņem vērā publiskajā sektorā un jāizmanto par 

kritēriju ES dalībvalstīm, lai izstrādātu Eiropas publiskā sektora grāmatvedības standartus 

(EPSAS); uzskata, ka šajā nolūkā Komisijai būtu jānāk klajā ar ceļvedi un/vai rīcības 

plānu; 

16. turklāt uzskata, ka dalībvalstu pārskatu sistēmu modernizācija visos pārvaldes līmeņos, 

veicinot tādas uzkrājumu grāmatvedības izmantošanu, kuras pamatā ir vispārpieņemtie 

grāmatvedības standarti, nodrošina dalībvalstu publisko kontu lielāku pārredzamību un 

salīdzināmību un valdību finanšu pārskatu ticamību; mudina Komisiju turpināt un 

pastiprināt savus centienus saistībā ar Eiropas publiskā sektora grāmatvedības 

standartiem; 

17. uzskata, ka finanšu un fiskālo reformu plašākā kontekstā pastiprinātu uzskaites un 

ziņošanas instrumentu izveide, izmantojot EPSAS, var atvieglot politisko lēmumu 

pieņemšanu un ekonomikas pārvaldību; 

                                                 
1 Maystadt ziņojumā sniegtos ieteikumus. 
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18. uzsver, ka to primāro uzskaites datu un finanšu pārskatu kvalitātes uzlabošana, ko sniedz 

publiskais sektors, izmantojot EPSAS, veidot un uzņemties publisko pārskatatbildību, 

panākt ilgtspējīgas publiskās finanses ar uzlabotu fiskālo pārredzamību un veikt stingrāku 

un pārredzamāku budžeta kontroli. 
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