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WSKAZÓWKI 

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że głównym celem stosowania międzynarodowych standardów 

rachunkowości (MSR) jest harmonizacja sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw; 

B. mając na uwadze, że kryzys finansowy i gospodarczy spowodował konieczność reformy 

międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF) w celu 

zapewnienia większej przejrzystości, lepszego zarządzania systemami gospodarczymi i 

większej porównywalności; 

C. mając na uwadze, że kwestią o fundamentalnym znaczeniu dla Unii jest jej obecność w 

dyskusji na temat definicji międzynarodowych standardów sprawozdawczości, a także w 

strukturach zarządczych międzynarodowych organów regulacyjnych odpowiedzialnych za 

rachunkowość; 

D. mając na uwadze, że aktywne zaangażowanie i współdziałanie podmiotów w procesie 

opracowywania i zatwierdzania pozwoli na lepsze zrozumienie potencjalnych kosztów 

wprowadzenia jakichkolwiek nowych standardów rachunkowości i sprawozdawczości; 

E. mając na uwadze, że decyzje dotyczące polityki w dziedzinie rachunkowości wpływają na 

sferę publiczną UE i systemy informatyczne zarządzające finansami publicznymi w 

państwach członkowskich; 

1. z zadowoleniem przyjmuje dokonaną przez Komisję ocenę dekady, w której stosowano 

rozporządzenie w sprawie MSR w Unii1; 

2. z zadowoleniem przyjmuje cele wyznaczone przez MSSF, a dokładniej zwiększenie 

mobilności transgranicznej MŚP, ograniczenie liczby oszustw podatkowych i dostęp do 

finansowania na światowych rynkach kapitałowych; 

3. uważa, że nadrzędnym celem jest zwiększenie wiarygodności, porównywalności i 

przejrzystości informacji finansowych; 

4. stwierdza, że wdrożenie MSSF przyczynia się do poprawienia ogólnej skuteczności, 

znaczenia i jakości danych i sprawozdań finansowych, z korzyścią dla jednolitego rynku i 

rynków kapitałowych; stwierdza, że koordynacyjna rola Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) umożliwia spójne stosowanie tych standardów 

w całej Unii; 

5. zauważa jednak, że MSSF nie zostały w pełni wdrożone ani w pełni zatwierdzone przez 

państwa członkowskie, co obniża skuteczność tych standardów; 

6. apeluje do Komisji i do państw członkowskich o skoncentrowanie wysiłków na pełnym 

wdrożeniu, ponieważ jest to etap potrzebny do tego, aby umożliwić powstanie unii 

                                                 
1 COM(2015)0301, przyjęty w dniu 18 czerwca 2015 r. 
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rynków kapitałowych oraz przyczynić się do procesów prowadzących do powstania 

pełnoprawnego jednolitego rynku; 

7. zaleca, aby państwa członkowskie postępowały ściśle według wytycznych ESMA w celu 

zapewnienia płynnego i pełnego wdrożenia MSSF; 

8. apeluje do Komisji o opracowanie unijnego uproszczonego standardu rachunkowości dla 

MŚP notowanych na wielostronnych platformach obrotu (MTF), mając na względzie w 

szczególności rynki rozwoju MŚP; 

9. stwierdza, że duża złożoność MSSF wymaga uważnej analizy kosztów i korzyści, 

trafnych ocen skutków i informowania o wynikach istniejącego rynku kapitałowego, a 

przejrzyste i uproszczone MSSF umożliwiłyby lepsze zrozumienie i wykorzystanie 

informacji finansowych przez ich użytkowników; zwraca uwagę, że należy zachować 

odpowiednią równowagę między wymaganym ujawnianiem danych a ograniczeniem 

formalności administracyjnych dla MŚP; 

10. podkreśla, że w tym kontekście kontrola demokratyczna jest ważnym elementem oraz że 

Parlament, Komisja i Rada muszą być zaangażowane w opracowywanie standardów 

sprawozdawczości finansowej i proces ich zatwierdzania, aby zagwarantować ogólną 

spójność i adekwatność zasad rachunkowości i sprawozdawczości; stwierdza, że proces 

zatwierdzania pozostaje czynnikiem niezbędnym do zagwarantowania zgodności 

standardów opracowanych przez podmiot prywatny z określonymi kryteriami oraz ich 

przystawalności do gospodarki europejskiej przed włączeniem tych standardów do 

przepisów Unii; 

11. zwraca uwagę w tym kontekście, że Parlament Europejski powinien odgrywać rolę 

czynnego propagatora MSSF, ponieważ istnieją dowody na to, że korzyści znacznie 

przewyższają koszty; 

12. popiera w związku z tym doradczą rolę Europejskiej Grupy Doradczej ds. 

Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG), która gwarantuje, ze Europa jest obecna w 

procesie tworzenia i omawiania globalnych standardów rachunkowości i ma wpływ na ich 

rozwój i przegląd; 

13. podkreśla, że stosowanie znormalizowanych i uproszczonych standardów rachunkowości i 

sprawozdawczości w Unii jest istotne nie tylko z punktu widzenia rynków i 

przedsiębiorstw, ale także interesu publicznego1; 

14. jest zdania, że skutki przyjęcia MSR i MSSF dla sprawozdań finansowych sektora 

publicznego powinny zostać uwzględnione w świetle reformy publicznych i rządowych 

systemów rachunkowości i sprawozdawczości; 

15. podkreśla, że doświadczenie zdobyte dzięki stosowaniu MSR i MSSF, zwłaszcza jeśli 

chodzi o wzmocnienie zasady przejrzystości i porównywalności, powinno zostać wzięte 

pod uwagę w sektorze publicznym i posłużyć państwom członkowskim UE za ewentualny 

punkt odniesienia podczas opracowywania Europejskich standardów rachunkowości 

sektora publicznego (ESRSP); jest zdania, że w tym celu Komisja powinna opracować 

                                                 
1 Co wynika z zaleceń Maystadta. 
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harmonogram i/lub plan działania; 

16. uważa ponadto, że modernizacja systemów sprawozdawczości państw członkowskich na 

wszystkich szczeblach administracji dzięki wspieraniu rachunkowości memoriałowej 

opartej na powszechnie akceptowanych standardach rachunkowości prowadzi do większej 

przejrzystości i porównywalności rachunków publicznych w państwa członkowskich i 

wiarygodnej rządowej sprawozdawczości finansowej; zachęca Komisję do kontynuowania 

i pogłębiania starań na rzecz Europejskich standardów rachunkowości sektora 

publicznego; 

17. uważa, że w szerszym kontekście reform finansowych i budżetowych utworzenie 

solidniejszych instrumentów rachunkowości i sprawozdawczości za pośrednictwem 

ESRSP może ułatwić podejmowanie decyzji politycznych i zarządzanie gospodarką; 

18. podkreśla, że poprawa jakości źródłowych danych rachunkowych i sprawozdawczości 

finansowej sektora publicznego przyczyni się do rozwoju i przyjęcia publicznej 

odpowiedzialności, a także do rozwoju zrównoważonych finansów publicznych o 

większej przejrzystości fiskalnej oraz bardziej rygorystycznej i przejrzystej kontroli 

budżetowej. 
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