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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerptekst 

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 

vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 

voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 

een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 

(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 

correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 

diensten. 

 

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 

ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 

derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 

kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 

bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 

Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 

schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].  
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 

vaststelling van een Unieprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het 

gebied van financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen voor de periode 

2014-2020 

(COM(2012)0782 – C7-0417/2012 – 2012/0364(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2012)0782), 

– gezien artikel 294, alinea 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 

ingediend (C7-0417/2012), 

– gezien artikel 294, alinea 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 20 maart 20131, 

– gezien artikel 55 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en het advies van 

de Commissie juridische zaken (A7-0315/2013), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

 

Amendement  1 

Ontwerpwetgevingsresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

 1 bis. wijst erop dat de in het 

                                                 
1 PB C 161 van 6.6.2013, blz. 64. 
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wetgevingsvoorstel genoemde financiële 

middelen slechts een indicatie voor de 

wetgevingsautoriteit vormen en dat deze 

niet kunnen worden vastgesteld zolang er 

geen overeenstemming is bereikt over het 

voorstel voor een verordening tot 

vaststelling van het meerjarig financieel 

kader voor de jaren 2014-2020; merkt in 

dit verband op dat het 

financieringsprogramma nauw moet 

worden gekoppeld aan de doelstellingen 

van een hervorming van de begunstigde 

organen in het belang van de Unie; 

 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) De crisis die sinds 2008 op de 

financiële markten is losgebarsten, heeft 

ervoor gezorgd dat de kwestie van de 

financiële verslaggeving en de controle van 

jaarrekeningen bovenaan de politieke 

agenda van de Unie is komen te staan. Een 

goed functionerend gemeenschappelijk 

kader voor de financiële verslaggeving is 

van essentieel belang voor de interne 

markt, voor de goede werking van de 

kapitaalmarkten en voor de 

totstandbrenging van een geïntegreerde 

markt voor financiële diensten in de EU. 

(2) De crisis die sinds 2008 op de 

financiële markten is losgebarsten, heeft 

ervoor gezorgd dat de kwestie van de 

financiële verslaggeving en de controle van 

jaarrekeningen bovenaan de politieke 

agenda van de Unie is komen te staan. Een 

goed functionerend gemeenschappelijk 

kader voor de financiële verslaggeving is 

van essentieel belang voor de interne 

markt, voor de goede werking van de 

kapitaalmarkten en voor de 

totstandbrenging van een geïntegreerde 

markt voor financiële diensten in de EU. 

Uit de voorlopige bevindingen van het 

onderzoek van de UK Competition 

Commission naar de markt voor 

verplichte controles van FTSE 350-

ondernemingen van 22 februari 2013 

blijkt dat met name auditors ervoor 

zouden moeten zorgen dat zij volkomen 

onafhankelijk zijn van emittenten, om de 

doeltreffende werking van de 

kapitaalmarkten in de Unie te bevorderen 

en ten behoeve van de aandeelhouders en 

niet van het management van de emittent 
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te werken. 

 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) Jaarrekeningen spelen niet alleen 

een centrale rol door beleggers 

belangrijke informatie over de balans, de 

winst- en verliesrekening en de cashflow 

te geven, maar zijn ook een belangrijk 

element van het corporate governance-

kader. Artikel 17 van Richtlijn 

2012/30/EU van het Europees Parlement 

en de Raad bepaalt dat bestuurders 

slechts uitkeringen uit ongekwalificeerde 

jaarrekeningen mogen verrichten op 

voorwaarde dat zij een "getrouw beeld" 

geven, en slechts uitkeringen uit 

gekwalificeerde jaarrekeningen mogen 

verrichten indien zij een "getrouw beeld" 

geven met voorbehoud van zaken die niet 

essentieel zijn voor de wettigheid van een 

uitkering. Overeenkomstig die richtlijn 

mogen bestuurders en auditors 

jaarrekeningen slechts goedkeuren als die 

een "getrouw beeld" van de financiële 

toestand van een onderneming geven, 

hetgeen een objectief meetbare standaard 

is. 

 ____________________ 

 1. Richtlijn 2012/30/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 25 oktober 

2012 strekkende tot het coördineren van 

de waarborgen welke in de lidstaten 

worden verlangd van de vennootschappen 

in de zin van artikel 54, tweede alinea, 

van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, om de belangen te 

beschermen zowel van de deelnemers in 

deze vennootschappen als van derden met 

betrekking tot de oprichting van de 
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naamloze vennootschap, alsook de 

instandhouding en wijziging van haar 

kapitaal, zulks teneinde die waarborgen 

gelijkwaardig te maken (PB L 315 van 

14.11.2012, blz. 74). 

 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 ter) Het is belangrijk om de 

fundamentele verschillen tussen de 

boekhoudtradities in de VS en de Unie te 

erkennen. Het Amerikaanse, op regels 

gebaseerde systeem, dat in 1933 is 

ingevoerd, steunt op de engere zienswijze 

dat rekeningen louter tijdige en 

betrouwbare informatie over de financiële 

toestand van een bedrijf aan de 

kapitaalmarkten moeten verstrekken. Het 

op beginselen gebaseerde systeem van de 

Unie omvat niet alleen dit vereiste, maar 

speelt een veel centralere rol als het erom 

gaat te voorkomen dat bestuurders de 

jaarrekeningen op onwettige wijze 

goedkeuren. Er zij opgemerkt dat de 

Amerikaanse Generally Accepted 

Accounting Principles (GAAP) nooit 

hebben vereist dat de jaarrekeningen een 

getrouw beeld geven en dat een dergelijk 

vereiste ontbreekt in het conceptuele 

kader van de International Accounting 

Standards Board, hoewel dit het 

doorslaggevende beginsel van de 

jaarrekeningenwetgeving van de Unie is. 

In de huidige IASB is geprobeerd een op 

beginselen gebaseerd systeem in te 

voeren, maar er is onenigheid over de 

vraag of convergentie met een in 

juridische zin afwijkend systeem mogelijk 

is. 
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Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 quater) Jaarrekeningen zijn niet alleen 

essentieel voor de bescherming van 

aandeelhouders en crediteuren, maar 

vormen ook het fundament van de 

prudentiële regelgeving in die zin dat alle 

wetgevingsinitiatieven inzake financiële 

dienstverlening, waaronder Verordening 

(EU) nr. 648/20121 en Verordening (EU) 

nr. 575/20132 van het Europees 

Parlement en de Raad, op de 

jaarrekeningen van ondernemingen 

berusten. De regelgevers verlaten zich op 

boekhoudtermen om te begrijpen welke 

risico's een bedrijf neemt en wat dus van 

die onderneming wordt vereist.  

 _________________ 

 1Verordening (EU) nr. 648/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 4 juli 

2012 betreffende otc-derivaten, centrale 

tegenpartijen en transactieregisters (PB L 

201 van 27.7.2012, blz. 1). 

 2Verordening (EU) Nr. 575/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 26 

juni 2013 betreffende prudentiële 

vereisten voor kredietinstellingen en 

beleggingsondernemingen en tot wijziging 

van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 

176 van 27.6.2013, blz. 1). 

 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) In een mondiale economie is er 

behoefte aan een wereldtaal op 

boekhoudgebied. De door de International 

Accounting Standards Board (IASB) 

ontwikkelde internationale standaarden 

voor financiële verslaggeving (IFRS, 

International Financial Reporting 

Standards) zijn in tal van rechtsgebieden 

over de gehele wereld ingevoerd en in 

gebruik. Dergelijke internationale 

standaarden voor jaarrekeningen moeten 

worden ontwikkeld in het kader van een 

transparant proces met democratische 

verantwoording. Om ervoor te zorgen dat 

de belangen van de Unie worden gediend 

en dat de mondiale standaarden 

hoogwaardig en verenigbaar zijn met het 

Unierecht, is het absoluut noodzakelijk dat 

met de belangen van de Unie naar behoren 

rekening wordt gehouden bij het vaststellen 

van internationale standaarden. 

(3) In een mondiale economie is er 

behoefte aan een wereldtaal op 

boekhoudgebied, maar moet tegelijk 

rekening worden gehouden met de vele 

verschillende boekhoudtradities en -talen 

die reeds worden gehanteerd. De G20 

heeft herhaaldelijk aangedrongen op 

wereldwijde standaarden en convergentie 

van bestaande en toekomstige 

standaarden voor financiële 

verslaggeving. De door de IASB 

ontwikkelde internationale standaarden 

voor financiële verslaggeving 

(International Financial Reporting 

Standards, IFRS) zijn in tal van 

rechtsgebieden over de gehele wereld 

ingevoerd en in gebruik, maar er zijn 

momenteel geen procedures om ervoor te 

zorgen dat de IFRS in die rechtsgebieden 

volledig ten uitvoer zijn gelegd. Dergelijke 

internationale standaarden voor 

jaarrekeningen moeten worden ontwikkeld 

in het kader van een transparant proces met 

democratische verantwoording. Om ervoor 

te zorgen dat de belangen van de Unie 

worden gediend en dat de mondiale 

standaarden hoogwaardig en verenigbaar 

zijn met het Unierecht, is het absoluut 

noodzakelijk dat met de belangen van de 

Unie naar behoren rekening wordt 

gehouden bij het vaststellen van 

internationale standaarden. Deze belangen 

omvatten de handhaving van het beginsel 

dat jaarrekeningen een "getrouw beeld" 

moeten geven en het toewerken naar een 

standaarddefinitie en een 

standaardtoepassing van het begrip 

"continuïteit".  

 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 

1606/2002 van het Europees Parlement en 

de Raad van 19 juli 2002 betreffende de 

toepassing van internationale standaarden 

voor jaarrekeningen moeten de IFRS in het 

Unierecht worden opgenomen om te 

worden toegepast door ondernemingen met 

effecten die op een gereglementeerde 

markt in de Unie genoteerd zijn, mits die 

IFRS voldoen aan de criteria van die 

verordening. De IFRS zijn dus van groot 

belang voor de werking van de interne 

markt en de Unie heeft er derhalve 

rechtstreeks belang bij ervoor te zorgen dat 

het proces dat tot de opstelling en 

goedkeuring van IFRS leidt, standaarden 

oplevert die consistent zijn met de 

vereisten van het rechtskader van de 

interne markt. 

(4) Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 

1606/2002 van het Europees Parlement en 

de Raad van 19 juli 2002 betreffende de 

toepassing van internationale standaarden 

voor jaarrekeningen moeten de IFRS 

uitsluitend in het Unierecht worden 

opgenomen om te worden toegepast door 

ondernemingen met effecten die op een 

gereglementeerde markt in de Unie 

genoteerd zijn mits die IFRS voldoen aan 

de criteria van die verordening, met 

inbegrip van het vereiste dat jaarrekening 

een "getrouw beeld" geven, zoals bepaald 

in artikel 4, lid 3, van Richtlijn 

2013/34/EU van het Europees Parlement 

en de Raad1. De IFRS zijn dus van groot 

belang voor de werking van de interne 

markt en de Unie heeft er derhalve 

rechtstreeks belang bij ervoor te zorgen dat 

het proces dat tot de opstelling en 

goedkeuring van IFRS leidt, standaarden 

oplevert die consistent zijn met de 

vereisten van het rechtskader van de 

interne markt. De in Verordening (EG) nr. 

1606/2002 van het Europees Parlement en 

de Raad2 neergelegde criteria, die het 

conceptuele kader van de IASB omvatten, 

zijn nu op een aantal punten significant 

gewijzigd, met name wat betreft het 

concept "prudentie", dat inhoudt dat niet-

gerealiseerde winsten niet mogen worden 

geboekt, en wat betreft "stewardship", dat 

de kapitaalinstandhouding omvat. 

 ________________ 

 1Richtlijn 2013/34/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 juni 2013 

betreffende de jaarlijkse financiële 

overzichten, geconsolideerde financiële 

overzichten en relevante verslagen van 

bepaalde ondernemingsvormen, tot 

wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van 

het Europees Parlement en de Raad en tot 

intrekking van de Richtlijnen 78/660/EEG 

en 83/349/EEG van de Raad (PB L 182 
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van 29.6.2013, blz. 19). 

 2Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

19 juli 2002 betreffende de toepassing van 

internationale standaarden voor 

jaarrekeningen (PB L 243 van 11.9.2002, 

blz. 1). 

 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) De IFRS worden vastgesteld door de 

IASB en daarmee verband houdende 

interpretaties door het IFRS Interpretations 

Committee, twee organen binnen de 

International Financial Reporting 

Standards Foundation. Daarom is het 

belangrijk passende 

financieringsregelingen vast te stellen voor 

de IFRS Foundation. 

(5) De IFRS worden vastgesteld door de 

IASB en daarmee verband houdende 

interpretaties door het IFRS Interpretations 

Committee, twee organen binnen de 

International Financial Reporting 

Standards Foundation. Daarom is het 

belangrijk passende 

financieringsregelingen vast te stellen voor 

de IFRS Foundation. Deze 

financieringsregelingen hangen af van de 

vraag of de IFRS Foundation en de IASB 

de voorstellen van de Unie met betrekking 

tot hun bestuur uitvoeren; of de 

boekhoudconcepten van de Unie, met 

name wat "prudentie" en het vereiste 

"getrouwe beeld" betreft, bij de 

herziening van het conceptuele kader 

voldoende in aanmerking worden 

genomen;  of de IASB besluit deze 

concepten niet op te nemen in het 

herziene conceptueel kader; en of de 

IASB zijn beslissing onderbouwt, met 

name door aan te geven welke 

rechtsgebieden, niet-gouvernementele 

organisaties, bedrijven of andere 

belanghebbenden bezwaar tegen deze 

concepten hebben aangetekend. 

 

 



 

RR\1005014NL.doc 13/33 PE508.016v02-00 

 NL 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) De European Financial Reporting 

Advisory Group (EFRAG) is opgericht in 

2001 door Europese organisaties die 

emittenten, investeerders, beleggers en 

boekhoudkundige beroepen die een rol 

spelen in het proces van de financiële 

verslaggeving, vertegenwoordigen. 

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 

1606/2002 adviseert de EFRAG de 

Commissie of een te bekrachtigen door de 

IASB vastgestelde standaard voor 

jaarrekeningen of door het IFRS 

Interpretations Committee vastgestelde 

interpretatie aan de in genoemde 

verordening vastgelegde 

goedkeuringscriteria voldoet. Op 

internationaal niveau vervult de EFRAG 

ook steeds meer de rol van "Europese 

spreekbuis op boekhoudgebied". In die 

hoedanigheid levert de EFRAG een 

bijdrage aan het IASB-proces voor het 

vaststellen van standaarden. 

(6) De European Financial Reporting 

Advisory Group (EFRAG) is opgericht in 

2001 door Europese organisaties die 

emittenten en boekhoudkundige beroepen 

die een rol spelen in het proces van de 

financiële verslaggeving, 

vertegenwoordigen. Overeenkomstig 

Verordening (EG) nr. 1606/2002 adviseert 

de EFRAG de Commissie of een te 

bekrachtigen door de IASB vastgestelde 

standaard voor jaarrekeningen of door het 

IFRS Interpretations Committee 

vastgestelde interpretatie aan de in 

genoemde verordening vastgelegde 

goedkeuringscriteria voldoet. 

 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) Op basis van de afspraken met de 

Commissie (2006) en het financieel 

besluit 2010-2013 vervult de EFRAG op 

het wereldtoneel steeds meer de rol van 

Europese spreekbuis op boekhoudgebied. 

In die hoedanigheid levert de EFRAG een 

bijdrage aan het IASB-proces voor het 

vaststellen van standaarden. Wil de 

EFRAG een dergelijke rol kunnen 
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vervullen, moeten gezien de huidige grote 

meningsverschillen tussen de lidstaten 

alle standpunten in de Unie worden 

gehoord, waarbij nationale opstellers van 

standaarden en toezichthouders alsmede 

andere belanghebbenden aan het woord 

komen.  Alle interacties van de EFRAG 

met de IASB dienen volledig transparant 

te worden gemaakt en alle besluiten van 

de EFRAG moeten na volledige 

raadpleging van de nationale opstellers 

van standaarden worden genomen. 

 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Gelet op de belangrijke rol die de 

EFRAG vervult ter ondersteuning van de 

wetgeving en het beleid met betrekking tot 

de interne markt en bij de behartiging van 

de Europese belangen bij het vaststellen 

van standaarden op internationaal 

niveau, is het noodzakelijk dat de Unie een 

stabiele financiering van de EFRAG 

garandeert en derhalve aan de financiering 

ervan bijdraagt. 

(7) Gelet op de rol die de EFRAG vervult 

in de beoordeling of IFRS voldoen aan de 

vereisten van het vennootschapsrecht en 

het beleid van de Unie, zoals vastgesteld in 

Verordening (EG) nr. 1606/2002, is het 

noodzakelijk dat de Unie een stabiele 

financiering van de EFRAG garandeert en 

derhalve aan de financiering ervan 

bijdraagt. Omdat de EFRAG naast zijn 

basistaken overeenkomstig Verordening 

(EG) nr. 1606/202 steeds meer 

verantwoordelijkheid op zich neemt in de 

zin van beïnvloeding van de IASB, zou de 

Commissie uiterlijk per 31 maart 2014 

een wetgevingsvoorstel moeten indienen  

op basis van onder meer de conclusies van 

de bijzonder adviseur van de commissaris 

voor Interne markt en diensten. Dat 

wetgevingsvoorstel zou moeten ingaan op 

de wijzigingen die nodig zijn wat betreft 

het bestuur van de EFRAG, de rol met 

betrekking tot het opstellen van de IFRS, 

alsmede de verhouding tussen de EFRAG, 

de nationale opstellers van standaarden 

en de ARC. De financieringsregelingen 

voor de lange termijn voor de EFRAG 
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moeten worden bevestigd wanneer de 

wijzigingen welke in het 

wetgevingsvoorstel zijn opgenomen, zijn 

aangebracht. 

 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Organen die op het gebied van het 

opstellen en de controle van jaarrekeningen 

werkzaam zijn, zijn sterk afhankelijk van 

financiering en spelen in de Unie een 

belangrijke rol die van doorslaggevend 

belang is voor de werking van de interne 

markt. De voorgestelde begunstigden van 

het bij Besluit nr. 716/2009/EG 

vastgestelde programma werden 

medegefinancierd door middel van uit de 

Uniebegroting afkomstige subsidies voor 

huishoudelijke uitgaven, waardoor zij 

minder van particuliere en ad-

hocfinanciering afhankelijk werden en 

aldus hun capaciteit en geloofwaardigheid 

konden vergroten. 

(10) Organen die op het gebied van het 

opstellen en de controle van jaarrekeningen 

werkzaam zijn, zijn sterk afhankelijk van 

financiering en spelen in de Unie een 

belangrijke rol die van doorslaggevend 

belang is voor de werking van de interne 

markt. De voorgestelde begunstigden van 

het bij Besluit nr. 716/2009/EG 

vastgestelde programma werden 

medegefinancierd door middel van uit de 

Uniebegroting afkomstige subsidies voor 

huishoudelijke uitgaven, waardoor zij 

financieel minder van particuliere en ad-

hocbronnen afhankelijk werden en aldus 

hun capaciteit en geloofwaardigheid 

konden vergroten. Openbare financiering 

op zich mag echter niet worden geacht 

deze onafhankelijkheid van de 

particuliere sector te hebben bevestigd. 

Met name moet meer transparantie met 

betrekking tot het lidmaatschap van het 

bestuur van onder meer de IASB en de 

EFRAG worden vereist om ervoor te 

zorgen dat alle belanghebbenden in het 

goedkeuringsproces zijn 

vertegenwoordigd. Alle werknemers van 

de EFRAG en de IASB moeten verplicht 

worden opgave te doen van andere 

financiële of professionele belangen of 

verbintenissen. 

Motivering 

Het is belangrijk te benadrukken dat openbare financiering niet noodzakelijk betekent dat de 
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begunstigden niet langer door particuliere belangen worden beïnvloed. 

 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) De ervaring heeft geleerd dat 

medefinanciering door de Unie garandeert 

dat begunstigden een duidelijke, stabiele, 

gediversifieerde, degelijke en toereikende 

financiering krijgen en er tevens toe 

bijdraagt dat zij hun taken van algemeen 

belang op een onafhankelijke en efficiënte 

manier kunnen vervullen. Er moet derhalve 

worden doorgegaan met het beschikbaar 

stellen van voldoende middelen in de vorm 

van een bijdrage van de Unie voor de 

vaststelling van internationale standaarden 

voor financiële verslaggeving en controle 

van jaarrekeningen, en in het bijzonder 

voor de IFRS Foundation, de EFRAG en 

de PIOB. 

(11) De ervaring heeft geleerd dat 

medefinanciering door de Unie garandeert 

dat begunstigden een duidelijke, stabiele, 

gediversifieerde, degelijke en toereikende 

financiering krijgen en er tevens toe 

bijdraagt dat zij hun taken van algemeen 

belang op een onafhankelijke en efficiënte 

manier kunnen vervullen. Er moet derhalve 

worden doorgegaan met het beschikbaar 

stellen van voldoende middelen in de vorm 

van een bijdrage van de Unie voor de 

vaststelling van internationale standaarden 

voor financiële verslaggeving en controle 

van jaarrekeningen, en in het bijzonder 

voor de IFRS Foundation, de EFRAG en 

de PIOB. Deze financieringsregelingen 

hangen of van de vraag of de IFRS 

Foundation, de IASB en de EFRAG de 

voorstellen van de Unie met betrekking tot 

hun bestuur uitvoeren; of de 

boekhoudconcepten van de Unie, met 

name wat "prudentie" en het vereiste 

"getrouwe beeld" betreft, bij de 

herziening van het conceptuele kader 

voldoende in aanmerking worden 

genomen; of de IASB besluit deze 

concepten niet op te nemen in het 

herziene conceptueel kader; en of de 

IASB zijn beslissing onderbouwt, met 

name door aan te geven welke 

rechtsgebieden, ngo’s, bedrijven of andere 

belanghebbenden bezwaar tegen deze 

concepten hebben aangetekend. De 

begunstigden dienen te zorgen voor een 

zuinig gebruik van overheidsgeld. 
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Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Naast de financieringswijze is ook het 

bestuur van de IFRS Foundation en de 

EFRAG hervormd om ervoor te zorgen dat 

hun structuren en processen van dien aard 

zijn dat zij hun taken van algemeen belang 

op een onafhankelijke, efficiënte, 

transparante en democratisch verantwoorde 

wijze kunnen vervullen. Wat de IFRS 

Foundation betreft, is in 2009 de 

Monitoring Board in het leven geroepen 

om de publieke verantwoording en het 

publieke toezicht te garanderen, is voor een 

effectievere Standards Advisory Council 

gezorgd, is de transparantie verbeterd en is 

de rol van effectbeoordelingen als 

onderdeel van de geijkte procedures bij de 

IASB geformaliseerd. 

(12) Naast de financieringswijze is ook het 

bestuur van de IFRS Foundation en de 

EFRAG hervormd om ervoor te zorgen dat 

hun structuren en processen van dien aard 

zijn dat zij hun taken van algemeen belang 

op een onafhankelijke, efficiënte, 

transparante en democratisch verantwoorde 

wijze kunnen vervullen. Wat de IFRS 

Foundation betreft, is in 2009 de 

Monitoring Board in het leven geroepen 

om de publieke verantwoording en het 

publieke toezicht te garanderen, is voor een 

effectievere Standards Advisory Council 

gezorgd, is de transparantie verbeterd en is 

de rol van effectbeoordelingen als 

onderdeel van de geijkte procedures bij de 

IASB geformaliseerd. Het streven naar 

verbetering van de wijze waarop deze 

organen worden bestuurd zal worden 

voortgezet. De Commissie dient 

wijzigingen voor te stellen met betrekking 

tot het bestuur van de EFRAG, daarbij 

ook rekening houdend met de 

aanbevelingen van de bijzonder adviseur 

van de commissaris voor de interne markt, 

alsook met betrekking tot het bestuur van 

de IFRS Foundation en de IASB op basis 

van de aanbevelingen van de 

onafhankelijke deskundigen die door de 

Commissie waren belast met het opstellen 

van een algemene analyse van de impact 

van het gebruik gedurende acht jaar van 

IFRS in de Unie bij de voorbereiding en 

het gebruik van financiële verklaringen 

door de particuliere sector. Deze analyse 

zal een van de bronnen vormen waaruit 

de Commissie zal putten bij haar evaluatie 

van de IAS-verordening in de loop van 
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2014. Aangezien het convergentieproject 

met de VS is vastgelopen, dient de IASB 

de aanwezigheid van de VS in de IASB te 

heroverwegen. 

 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Het bij deze verordening vastgestelde 

medefinancieringsprogramma wordt geacht 

bij te dragen tot het garanderen van de 

vergelijkbaarheid en transparantie van 

jaarrekeningen van ondernemingen in de 

gehele EU, tot de mondiale harmonisatie 

van de standaarden voor financiële 

verslaggeving door de internationale 

acceptatie van de IFRS in de hand te 

werken, en tot de bevordering van de 

convergentie en van hoogwaardige 

internationale controlestandaarden in alle 

lidstaten. Dit programma levert ook een 

bijdrage aan de Europa 2020-strategie door 

de eengemaakte markt voor financiële 

diensten en kapitaal te versterken; het 

draagt tevens bij aan de externe dimensie 

van deze strategie. 

(15) Het bij deze verordening vastgestelde 

medefinancieringsprogramma wordt geacht 

ertoe bij te dragen dat de vergelijkbaarheid 

en transparantie van jaarrekeningen van 

ondernemingen in de gehele EU worden 

gegarandeerd en dat de Unie in de context 

van de mondiale harmonisatie van de 

standaarden voor financiële verslaggeving 

haar behoeften kenbaar kan maken. Als 

Europa met één stem spreekt, zou dat de 

internationale acceptatie van de IFRS in de 

hand werken en convergentie en 

hoogwaardige internationale 

controlestandaarden in alle lidstaten 

bevorderen. Dit programma levert ook een 

bijdrage aan de Europa 2020-strategie door 

de eengemaakte markt voor financiële 

diensten en kapitaal te versterken; het 

draagt tevens bij aan de externe dimensie 

van deze strategie.  

 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Deze verordening dient te voorzien in 

de mogelijkheid om medefinanciering te 

verlenen voor activiteiten van bepaalde 

organen die een doelstelling nastreven die 

(16) Deze verordening dient te voorzien in 

de mogelijkheid om medefinanciering te 

verlenen voor activiteiten van bepaalde 

organen die een doelstelling nastreven die 
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past in en bevorderlijk is voor het 

Uniebeleid op het gebied van het 

ontwikkelen van standaarden, het 

bekrachtigen van standaarden of het 

toezien op de processen voor het 

vaststellen van standaarden op het gebied 

van financiële verslaggeving en controle 

van jaarrekeningen. 

past in en bevorderlijk is voor het 

Uniebeleid op het gebied van het 

ontwikkelen van standaarden, het 

bekrachtigen van standaarden of het 

toezien op de processen voor het 

vaststellen van standaarden op het gebied 

van financiële verslaggeving en controle 

van jaarrekeningen. Deze 

medefinanciering zou uitsluitend aan de 

organen in kwestie moeten worden 

verleend als duidelijk is dat de 

boekhoudconcepten van de Unie, met 

name wat "prudentie" en het vereiste 

"getrouwe beeld" betreft, bij de 

herziening van het conceptuele kader 

voldoende in aanmerking worden 

genomen. 

 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Er wordt Uniefinanciering voorgesteld 

voor een duidelijk omschreven en beperkt 

aantal van de belangrijkste organen op het 

gebied van financiële verslaggeving en 

controle van jaarrekeningen. Binnen het 

huidige institutionele kader moeten de 

nieuwe financieringsregelingen zorgen 

voor een stabiele, gediversifieerde, 

degelijke en toereikende financiering zodat 

deze organen hun taken die verband 

houden met de Unie of die het algemeen 

belang dienen, op een onafhankelijke en 

efficiënte manier kunnen vervullen. 

(17) Er wordt Uniefinanciering voorgesteld 

voor een duidelijk omschreven en beperkt 

aantal van de belangrijkste organen op het 

gebied van financiële verslaggeving en 

controle van jaarrekeningen. Binnen het 

huidige institutionele kader moeten de 

nieuwe financieringsregelingen zorgen 

voor een stabiele, gediversifieerde, 

degelijke en toereikende financiering zodat 

deze organen hun taken die verband 

houden met de Unie of die het algemeen 

belang dienen, op een onafhankelijke en 

efficiënte manier kunnen vervullen. 

Genoemde organen kunnen slechts 

Europese financiering krijgen als zij 

jaarlijks aan het Europees Parlement en 

de Commissie op transparante wijze 

verslag uitbrengen over andere 

financieringsbronnen. 
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Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Om de belangen van de Unie op het 

gebied van financiële verslaggeving en 

controle van jaarrekeningen te dienen en 

zich soepel aan eventuele bestuurlijke en 

institutionele veranderingen op deze 

terreinen te kunnen aanpassen, moet aan 

de Commissie de bevoegdheid worden 

overgedragen om overeenkomstig 

artikel 290 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie 

handelingen vast te stellen voor de selectie 

van nieuwe begunstigden van het 

programma. It is of particular importance 

that the Commission carry out 

appropriate consultations during its 

preparatory work, including at expert 

level. De Commissie moet bij de 

voorbereiding en opstelling van de 

gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 

dat de desbetreffende documenten tijdig 

en op gepaste wijze gelijktijdig worden 

toegezonden aan het Europees Parlement 

en de Raad. 

Schrappen 

 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (20 bis) Vóór 31 maart 2014 moet er een 

beoordeling worden uitgevoerd om na te 

gaan of bestaande IFRS, en met name het 

conceptuele kader van de IASB, aan de 

vereisten van het vennootschapsrecht van 

de Unie voldoen. Bij deze beoordeling 
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moet de Commissie nagaan of er 

strengere aansprakelijkheidsnormen voor 

bestuurders en auditors kunnen worden 

ingevoerd, alsook een wettelijk bindende 

"getrouw beeld"-uitzonderingsbepaling 

die inhoudt dat de overeenkomstig de 

IFRS opgestelde rekeningen niet mogen 

worden goedgekeurd als zij geen getrouw 

beeld geven. Bij de beoordeling moet er 

ook op worden toegezien dat de 

bestuursregelingen in de EFRAG en de 

IASB worden hervormd opdat alle 

particuliere belangen en verbintenissen 

volledig openbaar worden gemaakt. 

 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Onder het programma vallen de 

activiteiten waarbij standaarden worden 

opgesteld of een bijdrage wordt geleverd 

aan de opstelling ervan, standaarden 

worden toegepast, beoordeeld of 

gemonitord, dan wel toezicht wordt 

gehouden op processen in verband met de 

vaststelling van standaarden ter 

ondersteuning van de uitvoering van het 

Uniebeleid inzake financiële verslaggeving 

en controle van jaarrekeningen. 

2. Onder het programma vallen de 

activiteiten van de IFRS Foundation, die 

via de IASB IFRS ontwikkelt, van de 

EFRAG die als onderdeel van de steun 

van de Unie beoordeelt of een IFRS-

standaard aansluit bij het 

vennootschapsrecht van de Unie en 

meewerkt aan het opstellen van 

standaarden, en van de PIOB, die toezicht 

houdt op internationale standaarden voor 

audit, ethiek en opleiding voor het 

auditberoep, ter ondersteuning van de 

uitvoering van beleidsmaatregelen van de 

Unie inzake financiële verslaggeving en 

controle van jaarrekeningen. 

 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 2 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Organen die op het gebied van het 

opstellen en de controle van 

jaarrekeningen werkzaam zijn en via het 

programma financiering van de Unie 

ontvangen, hebben een 

zorgvuldigheidsplicht om hun 

onafhankelijkheid en het zuinige gebruik 

van overheidsgeld te garanderen, 

ongeacht de verschillende bronnen 

waaruit zij financiering ontvangen.  

 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De doelstelling van het programma is de 

verbetering van de voorwaarden voor de 

werking van de interne markt door de 

transparante en onafhankelijke opstelling 

van internationale standaarden voor 

financiële verslaggeving en internationale 

controlestandaarden te ondersteunen. 

1. De doelstelling van het programma is de 

voorwaarden voor de werking van de 

interne markt te verbeteren, de 

toezichthouders beter in staat te stellen de 

prudentiële regelgeving te handhaven en 

de corporate governance te versterken 
door de transparante en onafhankelijke 

opstelling van internationale standaarden 

voor financiële verslaggeving en 

internationale controlestandaarden te 

ondersteunen. 

 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Deze doelstelling zal met name worden 

getoetst aan de hand van het aantal 

landen dat van de International Financial 

Reporting Standards (IFRS) en de 

Schrappen 
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International Standards on Auditing 

(ISA) gebruikmaakt. 

Motivering 

Zo'n aantal heeft geen nut en kan niet worden beschouwd als een doeltreffende benchmark om 

het succes van IFRS of ISA's aan te tonen. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 9 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen voor de selectie 

van nieuwe begunstigden van het 

programma en de dienovereenkomstige 

wijziging van alinea 1. 

Schrappen 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Iedere nieuwe begunstigde is een 

rechtspersoon zonder winstoogmerk die 

een in het kader en ter ondersteuning van 

het Uniebeleid inzake financiële 

verslaggeving en controle van 

jaarrekeningen passende doelstelling 

nastreeft, en is een rechtstreekse opvolger 

van een van de in lid 1 genoemde 

begunstigden. 

3. Financiering van nieuwe begunstigden, 

ook al zijn zij de rechtstreekse opvolger 

van een van de in lid 1 genoemde 

begunstigden, dient door het Europees 

Parlement en de Raad te worden 

goedgekeurd overeenkomstig artikel 294 

VWEU. 

 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De financiering in het kader van het 

programma wordt verstrekt in de vorm van 

subsidies voor huishoudelijke uitgaven. 

De financiering in het kader van het 

programma wordt verstrekt in de vorm van 

subsidies voor huishoudelijke uitgaven en  

wordt jaarlijks toegekend; de verlenging 

ervan hangt af van de inachtneming van 

de criteria betreffende de doelstellingen 

en de inhoud van de standaarden, alsook 

de criteria betreffende de ontwikkelingen 

in de governance van de Unie, namelijk 

met betrekking tot de EFRAG, de IFRS 

Foundation en de IASB. 

 

 2. De criteria betreffende de standaarden 

en de governance moeten op de volgende 

beginselen stoelen: 

 a) met betrekking tot de EFRAG en 

andere belanghebbenden op het gebied 

van boekhoudstandaarden in de Unie: 

 i) er moet worden voldaan aan de criteria 

van "Uniaal belang" en "getrouw beeld" 

overeenkomstig artikel 4, lid 3, van 

Verordening (EG) nr. 1606/2002, die 

onverwijld en uiterlijk per 31 maart 2014 

moet worden herzien op basis van een 

voorstel van de Commissie; het volstaat 

niet de kwaliteit van de standaarden te 

beoordelen aan de hand van de eigen 

criteria van de IASB, maar er moet 

worden nagegaan of zij op 

bewijsmateriaal berusten en aansluiten bij 

de behoeften van de Unie, waarbij 

rekening wordt gehouden met de 

verschillende boekhoudkundige 

economische modellen en zienswijzen in 

de Unie, en welke impact zij op de 

economie en de financiële stabiliteit 

zullen hebben;  

 ii) er moet worden voldaan aan het 

vereiste van diversifiëring van 

deskundigengroepen zoals de groep van 

technische deskundigen (TEG) van de 

EFRAG (aanbeveling-Maystadt); 
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 iii) er moet worden voldaan aan het 

vereiste dat de EFRAG haar 

werkzaamheden beperkt tot IFRS-

standaarden (aanbeveling-Maystadt); en  

 b) met betrekking tot de IFRS Foundation 

en de IASB moet worden voldaan aan het 

vereiste dat in het conceptuele kader – dat 

momenteel wordt gewijzigd – waar 

passend opnieuw de beginselen van 

prudentie en betrouwbaarheid worden 

opgenomen, tezamen met alle wijzigingen 

op de standaarden die nodig zijn om deze 

herziening van het conceptuele kader te 

weerspiegelen, teneinde met name de 

huidige bedrijfsmodellen beter weer te 

geven, op basis van economische feiten in 

plaats van concepten, en aldus al te grote 

complexiteit te vermijden, en in de 

financiële verklaringen geen 

kortetermijn- of volatiliteitsbenaderingen 

op te nemen. 

 3. De Commissie beoordeelt jaarlijks of 

aan de in lid 1 genoemde criteria is 

voldaan en of de begunstigden de in het 

programma vermelde doelstellingen 

hebben verwezenlijkt . De Commissie 

brengt in haar in artikel 7, lid 2, 

genoemde jaarlijkse werkprogramma en 

in haar wetgevingsvoorstel met betrekking 

tot de governance van de EFRAG verslag 

uit van deze beoordelingen, zoals bepaald 

in lid 2, a), i). Wat betreft de EFRAG en 

andere belanghebbenden op het gebied 

van boekhoudstandaarden in de EU 

beoordeelt de Commissie tevens of de 

belangen van de Unie naar behoren in 

aanmerking worden genomen in het 

internationale proces van het vaststellen 

van standaarden en bij de handhaving 

hiervan. Deze belangen omvatten het 

beginsel van “prudentie”, het behoud van 

het vereiste van het "getrouwe beeld" en 

het in aanmerking nemen van de 

gevolgen voor de financiële stabiliteit en 

de economie. De beoordeling door de 

Commissie wordt voorgelegd aan het 

Europees Parlement, dat hieraan zijn 
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goedkeuring moet hechten. 

 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Begunstigden van financiering die in het 

kader van het programma wordt toegekend, 

vermelden op een prominente plaats, 

bijvoorbeeld op een website, in publicaties 

of in een jaarverslag, dat zij uit de 

begroting van de Europese Unie financiële 

middelen hebben ontvangen. 

1. Begunstigden van financiering die in het 

kader van het programma wordt toegekend, 

vermelden op een prominente plaats, 

bijvoorbeeld op een website, in publicaties 

of in een jaarverslag, dat zij financiële 

middelen uit de begroting van de 

Europese Unie hebben ontvangen, en 

geven een gedetailleerd overzicht van de 

andere financiering uit alternatieve 

bronnen. 

 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Ook reis- en aanverwante kosten 

worden openbaar gemaakt. Vluchten in 

businessclass mogen alleen met middelen 

van de Unie worden vergoed als zij meer 

dan vier uur duren. 

 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De beschikbare financiële middelen voor 

de uitvoering van deze verordening 

De beschikbare financiële middelen voor 

de uitvoering van deze verordening 
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bedragen 58.010.000 EUR tegen lopende 

prijzen voor de periode 2014-2020. 

bedragen 58.010.000 EUR tegen lopende 

prijzen voor de periode 2014-2020. Dit 

bedrag kan worden verminderd of 

aangepast indien de Commissie vaststelt 

dat de begunstigden de in artikel 4, lid 1, 

genoemde doelstellingen niet hebben 

gehaald.  

 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Voor de uitvoering van het programma 

stelt de Commissie jaarlijkse 

werkprogramma's vast. Daarin worden de 

nagestreefde doelstellingen, de beoogde 

resultaten, de wijze van uitvoering en de 

totaalbedragen opgenomen. Zij bevatten 

ook een omschrijving van de te financieren 

acties, een indicatie van het voor elke actie 

toegewezen bedrag en een indicatief 

tijdschema voor de uitvoering. In geval van 

subsidies behelzen zij de prioriteiten, de 

wezenlijke evaluatiecriteria en het 

maximale medefinancieringspercentage. 

2. Voor de uitvoering van het programma 

stelt de Commissie jaarlijkse 

werkprogramma’s vast door middel van 

gedelegeerde handelingen. Daarin worden 

de nagestreefde doelstellingen, de beoogde 

resultaten, de wijze van uitvoering en de 

totaalbedragen opgenomen. Zij bevatten 

ook een omschrijving van de te financieren 

acties, een indicatie van het voor elke actie 

toegewezen bedrag en een indicatief 

tijdschema voor de uitvoering. In geval van 

subsidies behelzen zij de prioriteiten, de 

wezenlijke evaluatiecriteria en het 

maximale medefinancieringspercentage. 

Het jaarlijkse werkprogramma is tevens 

gebaseerd op een beknopte analyse van 

het vorige jaarlijkse werkprogramma. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Uiterlijk per 31 maart 2014 dient de 

Commissie een eerste verslag in over de 

noodzakelijke bestuurshervormingen op 

het gebied van jaarrekeningen en 

financiële informatie (EFRAG en ARC), 
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gebaseerd op onder meer de conclusies 

van de bijzonder adviseur van de 

commissaris voor Interne markt en 

diensten, die uiterlijk in november 2013 

worden verwacht. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter. De Commissie evalueert 

Verordening (EG) nr. 1606/2002, waarbij 

zij ook rekening houdt met de algemene 

analyse van de impact van het gebruik 

gedurende acht jaar van IFRS in de Unie. 

Op basis van deze evaluatie dient de 

Commissie uiterlijk per 31 maart 2014 

een verslag in bij het Europees Parlement 

en de Raad, vergezeld van een 

wetgevingsvoorstel tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 1606/2002 en zo 

nodig een wetgevingsvoorstel inzake 

hervormingen op het gebied van 

jaarrekeningen en financiële informatie. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 quater. Wat betreft de PIOB (of zijn 

opvolger) houdt de Commissie toezicht op 

de jaarlijkse ontwikkelingen in de 

diversificatie van de financiering die voor 

het eerst in 2013 en vervolgens op 

jaarbasis plaatsvindt. Indien de 

financiering door de International 

Federation of Accountants opnieuw meer 

dan twee derde van de totale financiering 

bereikt, legt de Commissie aan het 

Europees Parlement en aan de Raad een 
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voorstel voor om de jaarlijkse bijdrage te 

beperken tot 300 000 euro voor elk van de 

resterende jaren van de 

financieringsperiode. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 quinquies. Uiterlijk op 31 juni 2019 

dient de Commissie bij het Europees 

Parlement en de Raad een verslag in over 

het bereiken van de doelstellingen van het 

programma. In dit verslag beoordeelt de 

Commissie onder meer de algehele 

relevantie en samenhang van het 

programma, de effectiviteit van de 

uitvoering ervan en de algehele en 

individuele effectiviteit van het 

werkprogramma van de begunstigden 

waar het gaat om de verwezenlijking van 

de in artikel 2 genoemde doelstellingen. 

 

 

5.6.2013 

ADVIES VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN 

aan de Commissie economische en monetaire zaken 

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 

vaststelling van een Unieprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het 

gebied van financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen voor de periode 2014-

2020 

(COM(2012)0782 – C7-0417/2012 – 2012/0364(COD)) 

Rapporteur voor advies: Dimitar Stoyanov 
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BEKNOPTE MOTIVERING 

Het Europees Parlement en de Raad hebben in 2009 een Gemeenschapsprogramma ter 

ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële diensten, financiële 

verslaggeving en controle van jaarrekeningen vastgesteld. Dit programma moet waarborgen 

dat voldoende middelen beschikbaar worden gesteld door middel van een bijdrage van de 

Gemeenschap aan de werking van de Comités van toezichthouders en aan de vaststelling van 

internationale standaarden voor financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen, in 

het bijzonder voor de IASCF, inclusief EFRAG en de PIOB. Het programma loopt in 2013 af. 

Doel van het Commissievoorstel is het programma voor het volgende financiële kader 

(2014-2020) te hernieuwen waardoor gedurende deze periode rechtstreeks uit de 

Uniebegroting aan de financiering van de begunstigden van het programma kan worden 

bijgedragen. Cofinanciering door de Gemeenschap zorgt ervoor dat de begunstigden hun 

taken van algemeen belang op een onafhankelijke en efficiënte manier kunnen uitoefenen, 

omdat zij op deze wijze een duidelijke, stabiele, gediversifieerde, zekere en toereikende 

financiering ontvangen, waarmee zij in staat zijn bij de ontwikkeling van hoogwaardige 

standaarden gebruik te maken van de nodige expertise van deskundigen. Goedkeuring van dit 

voorstel van de Commissie voor een verordening is essentieel omdat verbetering van het 

functioneren van genoemde organen en het ondersteunen van hun werkzaamheden en 

activiteiten op het gebied van financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen een 

positief effect zal hebben op de werking van de interne markt. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie economische 

en monetaire zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen: 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Begunstigden van financiering die in het 

kader van het programma wordt toegekend, 

vermelden op een prominente plaats, 

bijvoorbeeld op een website, in publicaties 

of in een jaarverslag, dat zij uit de 

begroting van de Europese Unie financiële 

middelen hebben ontvangen.  

Begunstigden van financiering die in het 

kader van het programma wordt toegekend, 

vermelden op een prominente plaats, 

bijvoorbeeld op een website, in publicaties 

of in een jaarverslag, dat zij financiële 

middelen uit de begroting van de Europese 

Unie hebben ontvangen; zij vermelden 

tevens hoe groot de financiering is en 
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welk aandeel die van het totaal uitmaakt.  

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Een overeenkomstig artikel 3, lid 2, 

vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 

alleen in werking indien het Europees 

Parlement of de Raad binnen een termijn 

van twee maanden na de kennisgeving van 

de handeling aan het Europees Parlement 

en de Raad daartegen geen bezwaar heeft 

gemaakt, of indien zowel het Europees 

Parlement als de Raad voor het verstrijken 

van de termijn van twee maanden de 

Commissie hebben medegedeeld dat zij 

daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 

termijn wordt op initiatief van het 

Europees Parlement of de Raad met twee 

maanden verlengd. 

(5) Een overeenkomstig artikel 3, lid 2, 

vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 

alleen in werking indien het Europees 

Parlement of de Raad binnen een termijn 

van drie maanden na de kennisgeving van 

de handeling aan het Europees Parlement 

en de Raad daartegen geen bezwaar heeft 

gemaakt, of indien zowel het Europees 

Parlement als de Raad voor het verstrijken 

van de termijn van twee maanden de 

Commissie hebben medegedeeld dat zij 

daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 

termijn wordt op initiatief van het 

Europees Parlement of de Raad met drie 

maanden verlengd. 

Motivering 

De bezwaartermijn moet verlengd worden om het Parlement en de Raad de mogelijkheid te 

bieden de gedelegeerde handeling grondig te bestuderen en na te gaan of zij in de gegeven 

versie kan worden goedgekeurd. 
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