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SUGGESTIES 

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

A. overwegende dat de toepassing van de internationale standaard voor jaarrekeningen (IAS) 

voornamelijk tot doel heeft de financiële verslaglegging van ondernemingen te 

harmoniseren; 

B. overwegende dat door de financiële en economische crisis een herziening van de 

internationale standaarden voor financiële verslaglegging (IFRS) noodzakelijk werd om te 

zorgen voor meer transparantie, een beter beheer van de economische systemen en meer 

vergelijkbaarheid; 

C. overwegende dat het van fundamenteel belang is dat de Unie betrokken is bij het debat 

over de vastlegging van internationale standaarden voor verslaglegging, alsmede bij de 

bestuursstructuur van internationale regelgevende instanties voor financiële 

verslaglegging; 

D. overwegende dat de actieve deelname en samenwerking van de actoren bij de procedure 

voor de opstelling en goedkeuring een beter begrip van de potentiële kosten van de 

invoering van elke nieuwe standaard voor jaarrekeningen en jaarverslaggeving mogelijk 

maakt; 

E. overwegende dat beleidskeuzes inzake jaarrekeningen gevolgen hebben voor de openbare 

ruimte van de EU en de informatiesystemen inzake de overheidsfinanciën van de 

lidstaten; 

1. is ingenomen met de evaluatie door de Commissie van tien jaar toepassing van de 

IAS-verordening in de Unie;1 

2. is ingenomen met de middels IFRS vastgelegde doelstellingen, meer in het bijzonder de 

toegenomen grensoverschrijdende mobiliteit van kmo's, minder belastingfraude en 

toegang tot middelen op de mondiale kapitaalmarkten; 

3. is van mening dat het versterken van de betrouwbaarheid, vergelijkbaarheid en 

transparantie van financiële informatie een overkoepelende doelstelling is; 

4. constateert dat de toepassing van IFRS heeft bijgedragen tot het vergroten van de algehele 

doeltreffendheid, relevantie en kwaliteit van financiële gegevens en jaarrekeningen ten 

voordele van de interne markt en de kapitaalmarkten; merkt op dat de Europese Autoriteit 

voor effecten en markten (ESMA) een coördinerende rol vervult bij het bevorderen van 

een consequente toepassing van deze standaarden in de gehele Unie; 

5. constateert echter dat IFRS niet volledig worden toegepast en niet ten volle door de 

lidstaten worden ondersteund hetgeen het potentieel van de standaarden ondermijnt; 

                                                 
1 COM (2015)0301, vastgesteld op 18 juni 2015. 



 

PE576.690v02-00 4/6 AD\1091468NL.doc 

NL 

6. doet een beroep op de Commissie en de lidstaten om hun inspanningen te richten op de 

volledige toepassing, aangezien een dergelijke stap nodig is om de kapitaalmarktenunie 

mogelijk te maken en bij te dragen tot processen die leiden tot een volwaardige interne 

markt; 

7. beveelt aan dat de lidstaten zich houden aan de richtsnoeren van ESMA om te zorgen voor 

een soepele en volledige toepassing van IFRS; 

8. doet een beroep op de Commissie een voor de hele EU geldende, vereenvoudigde 

boekhoudkundige standaard te ontwikkelen voor kmo's die op multilaterale 

handelsfaciliteiten (MTF's) zijn genoteerd, met name voor wat betreft de groeimarkten 

voor kmo's; 

9. wijst erop dat de grote complexiteit van IFRS een verdere kosten-/batenanalyse, pertinente 

effectbeoordelingen en de bekendmaking van de resultaten van bestaande kapitaalmarkten 

noodzakelijk maakt, en dat het transparanter en eenvoudiger maken van IFRS ervoor zal 

zorgen dat de gebruikers de financiële informatie beter begrijpen en benutten; constateert 

dat een zorgvuldig evenwicht moet worden bewaard tussen de vereiste openbaarmaking 

van gegevens en minder bureaucratische rompslomp voor kmo's; 

10. onderstreept dat in dit verband democratisch toezicht een belangrijk onderdeel is en dat 

het Parlement, de Commissie en de Raad moeten worden betrokken bij de ontwikkeling 

van de standaarden inzake financiële verslaglegging en de goedkeuringsprocedure ten 

einde de algehele samenhang en geschiktheid van beginselen inzake jaarrekeningen en 

jaarverslaglegging te waarborgen; is van mening dat een goedkeuringsprocedure nodig 

blijft om te waarborgen dat de door het particuliere orgaan ontwikkelde standaarden aan 

bepaalde criteria voldoen en bij de Europese economie aansluiten, vooraleer zij EU-

wetgeving worden; 

11. merkt in dit verband op dat het Europees Parlement de rol van een actieve bevorderaar van 

IFRS moet vervullen, aangezien is aangetoond dat de voordelen groter zijn dan de kosten; 

12. ondersteunt in dit verband de adviserende rol van de European Financial Reporting 

Advisory Group (EFRAG) bij het waarborgen van de Europese betrokkenheid bij en 

invloed op de procedure voor de opstelling van en de discussies over wereldwijde 

standaarden voor jaarrekeningen, de ontwikkeling en herziening ervan; 

13. wijst erop dat de invoering van gestandaardiseerde en vereenvoudigde standaarden voor 

jaarrekeningen en jaarverslaglegging in de Unie niet alleen van belang is voor markten en 

ondernemingen, maar ook het algemeen belang dient1; 

14. is van mening dat de gevolgen van de goedkeuring van IAS en IFRS voor de 

jaarrekeningen van de overheidssector verder moeten worden bekeken in het licht van de 

hervorming van de systemen voor jaarrekeningen en jaarverslaglegging van regeringen en 

overheid; 

15. wijst erop dat de lering die uit de invoering van IAS en IFRS wordt getrokken, vooral ten 

aanzien van de versterking van de beginselen van transparantie en vergelijkbaarheid, in de 

                                                 
1  Aldus de aanbevelingen van het verslag-Maystadt. 
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overheidssector in aanmerking moet worden genomen en moet dienen als een 

referentiepunt met voor de lidstaten van de EU voor de ontwikkeling van Europese 

boekhoudnormen voor de overheidssector (EPSAS); is van oordeel dat de Commissie 

hiertoe een stappenplan en/of actieplan moet overwegen; 

16. is bovendien van oordeel dat de modernisering van de boekhoudsystemen van de lidstaten 

op alle bestuursniveaus via het bevorderen van boekhouding op transactiebasis op basis 

van algemeen aanvaardbare boekhoudkundige normen, leidt tot meer transparantie en 

vergelijkbaarheid van de overheidsfinanciën in de lidstaten en betrouwbare financiële 

verslaglegging door regeringen; moedigt de Commissie aan haar inspanningen met het 

oog op de invoering van Europese boekhoudnormen voor de overheidssector voort te 

zetten en te intensiveren; 

17. is van mening dat, in een bredere context van financiële en fiscale hervormingen, de 

politieke besluitvorming en het economisch bestuur kunnen worden vergemakkelijkt 

dankzij het opzetten van versterkte instrumenten voor jaarrekeningen en 

jaarverslaglegging via EPSAS; 

18. onderstreept dat een betere kwaliteit van de primaire boekhoudkundige gegevens en de 

financiële verslaglegging door de overheidssector via EPSAS zal bijdragen aan de 

ontwikkeling en bestendiging van de verantwoordingsplicht door de overheid, duurzame 

overheidsfinanciën met grotere fiscale transparantie en een strengere en meer transparante 

begrotingscontrole. 
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