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SUGESTÕES 

A Comissão do Controlo Orçamental insta a Comissão dos Assuntos Económicos e 

Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 

proposta de resolução que aprovar: 

A. Considerando que a aplicação das normas internacionais de contabilidade (IAS) tem por 

principal objetivo a harmonização da informação financeira das empresas; 

B. Considerando que a crise económica e financeira tornou indispensável uma reforma das 

normas internacionais de relato financeiro (IFRS) a bem de uma maior transparência, 

melhor governação dos sistemas económicos e maior comparabilidade; 

C. Considerando que é essencial que a União participe no debate sobre a definição das 

normas internacionais de relato, bem como na estrutura de governação de organismos 

internacionais de regulamentação contabilística; 

D. Considerando que uma participação e cooperação ativas entre intervenientes no processo 

de elaboração e de aprovação permite uma melhor compreensão dos custos potenciais 

resultantes da aplicação de toda e qualquer nova norma contabilística ou norma de relato 

financeiro; 

E. Considerando que as escolhas em matéria de política contabilística se repercutem na 

esfera pública da União Europeia e nos sistemas de relato em matéria de finanças públicas 

dos Estados-Membros; 

1. Saúda a avaliação pela Comissão do Regulamento IAS na União dez anos após a sua 

aplicação1; 

2. Acolhe com satisfação os objetivos fixados pelas IFRS, nomeadamente a maior 

mobilidade transfronteiriça para as PME, a redução da fraude fiscal e o acesso ao 

financiamento nos mercados de capitais; 

3. Considera que o reforço da fiabilidade, da comparabilidade e da transparência da 

informação financeira constitui um objetivo primordial; 

4. Observa que a aplicação das normas IFRS contribuiu para o reforço da eficácia, da 

pertinência e da qualidade globais das demonstrações e dos dados financeiros, em 

benefício do mercado único e dos mercados de capitais; toma nota do papel de 

coordenação desempenhado pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos 

Mercados (ESMA) para assegurar uma aplicação coerente destas normas no conjunto da 

União; 

5. Assinala, não obstante, que os Estados-Membros não aplicam plenamente as normas IFRS 

nem as aprovam na íntegra, o que compromete o potencial das normas; 

6. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que se centrem os seus esforços na aplicação 

completa, na medida em que este passo é necessário para possibilitar a união dos 

                                                 
1 COM (2015)0301 adotada em 18 de junho de 2015. 
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mercados de capitais e para contribuir para os processos conducentes à realização plena do 

mercado único; 

7. Recomenda que os Estados-Membros se atenham às diretrizes da ESMA para garantir a 

aplicação correta e completa das normas IFRS; 

8. Exorta a Comissão a desenvolver uma norma de contabilidade simplificada a nível da UE 

para as PME cotadas em sistemas de negociação multilateral (MTF) e, mais 

especificamente, nos mercados das PME em crescimento; 

9. Assinala que o elevado nível de complexidade das normas IFRS requer a realização de 

análises de custos/benefícios, de avaliações de impacto rigorosas e a comunicação dos 

resultados dos atuais mercados de capitais e que a transparência e a simplificação das 

normas IFRS proporcionaria uma melhor compreensão e uma melhor utilização da 

informação financeira pelos seus utilizadores; assinala que deve ser mantido um equilíbrio 

delicado entra a divulgação de dados requerida e a redução da carga administrativa para as 

PME; 

10. Sublinha, neste contexto, que o controlo democrático se reveste de grande importância e 

que o Parlamento, a Comissão e o Conselho devem participar na elaboração e no processo 

de aprovação de normas de informação financeira, a fim de garantir, a nível global, a 

coerência e a adequação dos princípios contabilísticos e dos princípios de informação 

financeira; considera que o processo de aprovação continua a ser necessário para 

assegurar que as normas elaboradas por organismos privados cumpram certos critérios e 

se adaptem à economia europeia antes de passarem a fazer parte integrante da legislação 

da UE; 

11. Observa, neste contexto, que o Parlamento Europeu deve desempenhar um papel de 

promotor ativo das normas IFRS, já que existem provas de que os benefícios são 

superiores aos custos; 

12. Apoia, neste contexto, o papel consultivo desempenhado pelo Grupo Consultivo para a 

Informação Financeira na Europa (EFRAG) no sentido de assegurar a presença e a 

influência da União no processo de elaboração e de debate de normas contabilísticas 

internacionais, bem como no respetivo desenvolvimento e revisão; 

13. Chama a atenção para o facto de a aplicação de normas contabilísticas e de normas de 

relato uniformizadas e simplificadas na União ter repercussões nas apenas nos mercados e 

nas empresas mas também no "bem público"1; 

14. Entende que o impacto da aplicação das normas IAS e das normas IFRS nas 

demonstrações financeiras do sector público deve ser perspetivada à luz da reforma dos 

sistemas contabilísticos e dos sistemas de relato dos governos e da administração pública; 

15. Salienta que os ensinamentos extraídos da aplicação das normas IAS e IFRS, 

nomeadamente no que respeita ao reforço dos princípios de transparência e de 

comparabilidade, devem ser tidos em consideração no sector público e servir de ponto de 

referência para os Estados-Membros tendo em vista a elaboração das Normas Europeias 

                                                 
1 Como proposto nas recomendações Maystadt. 
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de Contabilidade do Sector Público (EPSAS); considera que, para este efeito, a Comissão 

deve prever um roteiro e/ou um plano de ação; 

16. Entende, além disso, que a modernização dos sistemas contabilísticos dos Estados-

Membros em todos os níveis da administração graças à promoção de um método 

contabilístico de exercício alicerçado em normas de contabilidade comummente aceitáveis 

reforça a transparência e a comparabilidade das contas públicas nos Estados-Membros, 

bem como a fiabilidade da informação financeira fornecida pela administração pública; 

encoraja a Comissão a prosseguir e a intensificar os seus esforços a favor das Normas 

Europeias de Contabilidade do Sector Público; 

17. Considera que, no contexto mais vasto das reformas financeiras e orçamentais, a criação 

de instrumentos de contabilidade e de relato reforçados, através das Normas Europeias de 

Contabilidade do Sector Público, pode facilitar o processo decisório político e a 

governação económica; 

18. Sublinha que a melhoria da qualidade dos dados contabilísticos primários e da 

comunicação de informação financeira pelo sector público através das Normas Europeias 

de Contabilidade do Sector Público contribuirá para o desenvolvimento da obrigação 

pública de prestação de contas e da sustentabilidade das finanças públicas com uma maior 

transparência orçamental e um controlo orçamental mais rigoroso e transparente, bem para 

a assunção de responsabilidade neste contexto. 
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