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Изменение  1 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Позоваване 1 a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 - като взе предвид доклада от 25 

февруари 2009 г. на групата на високо 

равнище относно финансовия надзор в 

ЕС под председателството на Жак 

дьо Ларозиер, 

Or. en 

 

Изменение  2 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Позоваване 2 a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 - като взе предвид Директива 

2012/30/ЕС на Европейския парламент 

и на Съвета от 25 октомври 

2012 година за съгласуване на 

гаранциите, които се изискват в 

държавите членки за дружествата 

по смисъла на член 54, втора алинея 

от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, за защита на 

интересите както на съдружниците, 

така и на трети лица по отношение 

учредяването на акционерни 

дружества и поддържането и 

изменението на техния капитал с цел 

тези гаранции да станат 

равностойни, 
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Or. en 

 

Изменение  3 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Позоваване 11 a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 - като взе предвид документа за 

обсъждане DP/2013/1 на СМСС от 

юли 2013 г., озаглавен „Преглед на 

концептуалната рамка за финансово 

отчитане“, и искането от юли 2015 г. 

от СМСС за представяне на 

становища относно прегледа, 

извършен от членовете на 

управителния съвет, на структурата 

и ефективността, 

Or. en 

 

Изменение  4 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Позоваване 11 б (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 - като взе предвид коментарите на 

Европейската комисия от 1 декември 

2015 г. относно прегледа, извършен от 

членовете на управителния съвет на 

СМСС, на структурата и 

ефективността, 

Or. en 
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Изменение  5 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Позоваване 11 в (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 - като взе предвид Международния 

стандарт за финансово отчитане 

(МСФО) 9 „Финансови 

инструменти“, публикуван на 24 юли 

2014 г. от СМСС, консултацията с 

ЕКГФО относно одобрението на 

МСФО 9, оценката на ЕКГФО 

относно МСФО 9 въз основа на 

принципа на „вярна и точна 

представа“, документите, свързани 

със заседанието на Счетоводния 

регулаторен комитет (СРК) относно 

МСФО 9, и писмата с коментари от 

ЕЦБ и ЕБО относно одобряването на 

МСФО 9, 

Or. en 

 

Изменение  6 

Перванш Берес 

 

Предложение за резолюция 

Позоваване 12 

 

Предложение за резолюция Изменение 

- като взе предвид коментарите на 

комисията по икономически и 

парични въпроси от 14 януари 2014 г. 

относно документа за обсъждане, 

озаглавен „Преглед на концептуалната 

рамка за финансово отчитане“, 

- като взе предвид писмото от 14 

януари 2014 г., изпратено от името на 

координаторите на комисията по 

икономически и парични въпроси, в 

което се съдържат коментари 

относно документа за обсъждане на 

СМСС, озаглавен „Преглед на 

концептуалната рамка за финансово 

отчитане“, 

Or. en 
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Изменение  7 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Позоваване 14 a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 - като взе предвид таблицата на 

ЕОЦКП относно изпълнението на 

препоръките на ЕОЦКП за прилагане 

на изискването за предоставяне на 

финансова информация от 19 януари 

2016 г. (ESMA/2015/203 REV), 

Or. en 

 

Изменение  8 

Хонас Фернандес 

 

Предложение за резолюция 

Съображение A 

 

Предложение за резолюция Изменение 

А. като има предвид, че 

Международните стандарти за 

финансово отчитане (МСФО) и 

Международните стандарти за одит 

(МСО) са от съществено значение за 

ефикасното функциониране на 

вътрешния пазар, както и на 

капиталовите пазари; като има предвид, 

че МСФО и МСО са обществено благо; 

А. като има предвид, че 

Международните стандарти за 

финансово отчитане (МСФО) и 

Международните стандарти за одит 

(МСО) са от съществено значение за 

ефикасното функциониране на 

вътрешния пазар, както и на 

капиталовите пазари, и съответно за 

поддържането на финансовата 

стабилност; като има предвид, че 

МСФО и МСО са обществено благо; 

Or. es 

 

Изменение  9 

Сайед Камал 
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Предложение за резолюция 

Съображение A 

 

Предложение за резолюция Изменение 

А. като има предвид, че 

Международните стандарти за 

финансово отчитане (МСФО) и 

Международните стандарти за одит 

(МСО) са от съществено значение за 

ефикасното функциониране на 

вътрешния пазар, както и на 

капиталовите пазари; като има предвид, 

че МСФО и МСО са обществено благо; 

А. като има предвид, че 

Международните стандарти за 

финансово отчитане (МСФО) и 

Международните стандарти за одит 

(МСО) са необходим елемент за 

ефикасното функциониране на 

вътрешния пазар, както и на 

капиталовите пазари; като има предвид, 

че МСФО и МСО могат да се 

разглеждат като обществено благо; 

Or. en 

 

Изменение  10 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Съображение A 

 

Предложение за резолюция Изменение 

А. като има предвид, че 

Международните стандарти за 

финансово отчитане (МСФО) и 

Международните стандарти за одит 

(МСО) са от съществено значение за 

ефикасното функциониране на 

вътрешния пазар, както и на 

капиталовите пазари; като има предвид, 

че МСФО и МСО са обществено благо; 

А. като има предвид, че 

Международните стандарти за 

финансово отчитане (МСФО) и 

Международните стандарти за одит 

(МСО) са инструменти от съществено 

значение за ефикасното функциониране 

на вътрешния пазар, както и на 

капиталовите пазари; като има предвид, 

че МСФО и МСО са обществено благо и 

че съответно те следва да повишат 

финансовата стабилност и да бъдат 

от полза за общото благо, а не само за 

интересите на инвеститорите и 

кредиторите; 

Or. en 
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Изменение  11 

Фабио де Маси 

 

Предложение за резолюция 

Съображение A 

 

Предложение за резолюция Изменение 

А. като има предвид, че 

Международните стандарти за 

финансово отчитане (МСФО) и 

Международните стандарти за одит 

(МСО) са от съществено значение за 

ефикасното функциониране на 

вътрешния пазар, както и на 

капиталовите пазари; като има предвид, 

че МСФО и МСО са обществено благо; 

А. като има предвид, че 

Международните стандарти за 

финансово отчитане (МСФО) и 

Международните стандарти за одит 

(МСО) са от съществено значение за 

ефикасното функциониране на 

вътрешния пазар, както и на 

капиталовите пазари; като има предвид, 

че МСФО и МСО са обществено благо; 

като има предвид съответно, че 

органите, определящи стандартите, 

следва да се преобразуват в публични 

организации; 

Or. en 

 

Изменение  12 

Хонас Фернандес 

 

Предложение за резолюция 

Съображение A a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Аа. като има предвид, че 

фалшифицирането на 

счетоводството на предприятията 

представлява заплаха за 

икономическата и финансовата 

стабилност, както и че то подкопава 

доверието на гражданите към модела 

на социална пазарна икономика; 

Or. es 

Изменение  13 

Сайед Камал 
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Предложение за резолюция 

Съображение Б 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Б. като има предвид, че МСФО 

повишават отчетността, като намаляват 

недостига на информация между 

инвеститорите и дружествата, 

защитават инвестициите и гарантират 

прозрачност като повишават 

съпоставимостта в международен план 

и качеството на финансовата 

информация и като осигуряват 

възможност на инвеститорите и на 

други участници на пазара да вземат 

информирани икономически решения, и 

по този начин МСФО влияят върху 

поведението на участниците на 

финансовите пазари и оказват 

въздействие върху стабилността на тези 

пазари; 

Б. като има предвид, че МСФО могат 

да повишат отчетността, като 

намаляват недостига на информация 

между инвеститорите и дружествата, 

защитават инвестициите и гарантират 

прозрачност, като повишават 

съпоставимостта в международен план 

и качеството на финансовата 

информация и като осигуряват 

възможност на инвеститорите и на 

други участници на пазара да вземат 

информирани икономически решения, и 

че по този начин МСФО влияят върху 

поведението на участниците на 

финансовите пазари и оказват 

въздействие върху стабилността на тези 

пазари; отчита при все това, че този 

счетоводен модел, който е „полезен за 

вземането на решения“, не е изцяло в 

съответствие с функцията на 

счетоводната дейност да определя 

„капиталовата адекватност“, 

описана в съдебната практика на 

Съда на ЕС и в Директивата за 

счетоводството, което навежда на 

мисълта, че концептуалната основа 

за счетоводството съгласно рамката 

на МСФО не обхваща целта на 

счетоводните отчети съгласно 

законодателството на ЕС, за която 

стандартът е вярната и точна 

представа за конкретните цифри, 

както се посочва в отговора от лорд 

Хил от 25 февруари 2016 г. на въпроса 

с искане за писмен отговор E-

016071/2015; 

Or. en 

 

Изменение  14 

Перванш Берес 
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Предложение за резолюция 

Съображение Б 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Б. като има предвид, че МСФО 

повишават отчетността, като намаляват 

недостига на информация между 

инвеститорите и дружествата, 

защитават инвестициите и гарантират 

прозрачност като повишават 

съпоставимостта в международен план 

и качеството на финансовата 

информация и като осигуряват 

възможност на инвеститорите и на 

други участници на пазара да вземат 

информирани икономически решения, и 

по този начин МСФО влияят върху 

поведението на участниците на 

финансовите пазари и оказват 

въздействие върху стабилността на тези 

пазари; 

Б. като има предвид, че целта на 

МСФО е да повишат отчетността, като 

намаляват недостига на информация 

между инвеститорите и дружествата, да 

защитават инвестициите и да 

гарантират прозрачност, като повишават 

съпоставимостта в международен план 

и качеството на финансовата 

информация, както и да осигуряват 

възможност на инвеститорите и на 

други участници на пазара да вземат 

информирани икономически решения и 

по този начин да влияят върху 

поведението на участниците на 

финансовите пазари и оказват 

въздействие върху стабилността на тези 

пазари; 

Or. en 

 

Изменение  15 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Съображение Б 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Б. като има предвид, че МСФО 

повишават отчетността, като намаляват 

недостига на информация между 

инвеститорите и дружествата, 

защитават инвестициите и гарантират 

прозрачност като повишават 

съпоставимостта в международен план 

и качеството на финансовата 

информация и като осигуряват 

възможност на инвеститорите и на 

други участници на пазара да вземат 

информирани икономически решения, и 

по този начин МСФО влияят върху 

Б. като има предвид, че се счита, че 

МСФО повишават отчетността, като 

намаляват недостига на информация 

между инвеститорите и дружествата, 

защитават инвестициите и гарантират 

прозрачност, като повишават 

съпоставимостта в международен план 

и качеството на финансовата 

информация и като осигуряват 

възможност на инвеститорите и на 

други участници на пазара да вземат 

информирани икономически решения, и 

че по този начин МСФО влияят върху 
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поведението на участниците на 

финансовите пазари и оказват 

въздействие върху стабилността на тези 

пазари; 

поведението на участниците на 

финансовите пазари и оказват 

въздействие върху стабилността на тези 

пазари; 

Or. en 

 

Изменение  16 

Сайед Камал 

 

Предложение за резолюция 

Съображение Б a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Ба. като има предвид, че в 

Директивата за счетоводството се 

заявява, че счетоводните отчети са 

„от особено значение за защита на 

акционерите, съдружниците и трети 

страни“ и че „тези предприятия не 

осигуряват защита за трети страни 

в степен, надвишаваща размера на 

нетните им активи“; като има 

предвид, че в Директивата за 

счетоводството също така се 

заявява, че нейната цел е „да се 

защитят съществуващите интереси 

в капиталовите дружества“, като се 

осигури, че дивидентите не се 

изплащат от акционерния капитал;  

като има предвид, че общата цел на 

счетоводните отчети може да се 

постигне единствено ако 

конкретните цифри в отчетите 

дават вярна и точна представа за 

активите, пасивите, финансовото 

състояние и резултатите от 

дейността на предприятието; 

Or. en 

 

Изменение  17 

Сайед Камал 
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Предложение за резолюция 

Съображение В 

 

Предложение за резолюция Изменение 

В. като има предвид, че Съветът по 

международни счетоводни стандарти 

(СМСС) функционира като част от 

Фондацията за МСФО – частна 

корпорация с нестопанска цел – и е 

организацията, определяща стандартите, 

като следва да разполага с прозрачни, 

независими и демократични 

процедури, които подлежат на 

публична отчетност; 

В. като има предвид, че Съветът по 

международни счетоводни стандарти 

(СМСС) функционира като част от 

Фондацията за МСФО – частна 

корпорация с нестопанска цел – и е 

организацията, определяща стандартите, 

чиито процедури трябва да бъдат 
прозрачни, независими и да подлежат 

на пряка публична отчетност; 

Or. en 

 

Изменение  18 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Съображение В 

 

Предложение за резолюция Изменение 

В. като има предвид, че Съветът по 

международни счетоводни стандарти 

(СМСС) функционира като част от 

Фондацията за МСФО – частна 

корпорация с нестопанска цел – и е 

организацията, определяща стандартите, 

като следва да разполага с прозрачни, 

независими и демократични процедури, 

които подлежат на публична отчетност; 

В. като има предвид, че Съветът по 

международни счетоводни стандарти 

(СМСС) функционира като част от 

Фондацията за МСФО – частна 

корпорация с нестопанска цел, 

регистрирана в Лондон/Обединено 

кралство и Делауеър/САЩ – и е 

организацията, определяща стандартите, 

като следва да разполага с прозрачни, 

независими и демократични процедури, 

които подлежат на публична отчетност; 

като има предвид, че Европейският 

съюз покрива приблизително 14% от 

бюджета на Фондацията за МСФО и 

съответно оказва най-голям финансов 

принос в сравнение с останалите 

участници; 

Or. en 
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Изменение  19 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Съображение Г 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Г. като има предвид, че свободното 

движение на капитали в световен 

мащаб изисква глобална система от 

счетоводни стандарти; като има 

предвид, че МСФО се прилагат в 116 

юрисдикции, но не и в САЩ за 

националните емитенти; 

Г. като има предвид, че движението на 

капитали в световен мащаб изисква 

глобална система от счетоводни 

стандарти; като има предвид, че МСФО 

се прилагат в 116 юрисдикции, но не и в 

САЩ за националните емитенти; 

Or. en 

 

Изменение  20 

Перванш Берес 

 

Предложение за резолюция 

Съображение Г 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Г. като има предвид, че свободното 

движение на капитали в световен мащаб 

изисква глобална система от счетоводни 

стандарти; като има предвид, че МСФО 

се прилагат в 116 юрисдикции, но не и в 

САЩ за националните емитенти; 

Г. като има предвид, че свободното 

движение на капитали в световен мащаб 

изисква глобална система от счетоводни 

стандарти; като има предвид, че МСФО 

се прилагат в 116 юрисдикции при 

различни условия (пълно, частично 

или факултативно въвеждане или 

сближаване), но не и в САЩ за 

националните емитенти; 

Or. en 

 

Изменение  21 

Барбара Капел 
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Предложение за резолюция 

Съображение Г a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Гa. като има предвид, че 

„Споразумението от Норуолк“ от 

октомври 2002 г. между СМСС и 

Съвета по финансово-счетоводни 

стандарти (СФСО) предлага 

сближаване между двата органа, 

регулиращи счетоводните 

стандарти; 

Or. de 

 

Изменение  22 

Сайед Камал 

 

Предложение за резолюция 

Съображение Д 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Д. като има предвид, че в процеса на 

одобрение на ЕС се оценява 

спазването от страна на МСФО на 

критериите от Регламента за МСС, в 

частност чрез изискването, че 

финансовите отчети следва да дават 

„вярна и точна“ представа за активите и 

пасивите на дружеството, за неговото 

финансово състояние и за печалбите или 

загубите му; като има предвид, че 

МСФО следва да допринасят за 

общественото благо в Европа и следва 

да отговарят на основни критерии, 

свързани с качеството на информацията, 

необходима за финансовите отчети; 

Д. като има предвид, че в ЕС даден 

МСФО не може да бъде одобрен за 

използване, ако е в противоречие с 

принципа на вярна и точна 

представа, който изисква финансовите 

отчети да дават „вярна и точна“ 

представа за активите и пасивите на 

дружеството, за неговото финансово 

състояние и за печалбите или загубите 

му; като има предвид, че МСФО следва 

да допринасят за общественото благо в 

Европа и следва да отговарят на 

основни критерии, свързани с 

качеството на информацията, 

необходима за финансовите отчети; 

Or. en 

 

Изменение  23 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 
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Предложение за резолюция 

Съображение Д 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Д. като има предвид, че в процеса на 

одобрение на ЕС се оценява спазването 

от страна на МСФО на критериите от 

Регламента за МСС, в частност чрез 

изискването, че финансовите отчети 

следва да дават „вярна и точна“ 

представа за активите и пасивите на 

дружеството, за неговото финансово 

състояние и за печалбите или загубите 

му; като има предвид, че МСФО следва 

да допринасят за общественото благо в 

Европа и следва да отговарят на 

основни критерии, свързани с 

качеството на информацията, 

необходима за финансовите отчети; 

Д. като има предвид, че в процеса на 

одобрение на ЕС се оценява спазването 

от страна на МСФО на критериите от 

Регламента за МСС, в частност чрез 

изискването, че финансовите отчети 

следва да дават „вярна и точна“ 

представа за активите и пасивите на 

дружеството, за неговото финансово 

състояние и за печалбите или загубите 

му; като има предвид, че МСФО следва 

да допринасят за общественото благо в 

Европа и следва да отговарят на 

основни критерии, свързани с 

качеството на информацията, 

необходима за финансовите отчети; 

като има предвид, че МСФО трябва 

да бъдат в съответствие с 

Директивата за счетоводството и 

Директивата за поддържането на 

капитала, за да се избегне 

изплащането на дивиденти и бонуси 

въз основа на нереализирани печалби, 

т.е. в крайна сметка от капитала на 

дружеството; 

Or. en 

 

Изменение  24 

Фабио де Маси 

 

Предложение за резолюция 

Съображение Е 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Е. като има предвид, че Комисията, 

Съветът и Европейският парламент 

участват в процеса на одобряване, 

основаващ се на консултации от страна 

на Европейската консултативна група за 

финансова отчетност (ЕКГФО), частен 

Е. като има предвид, че Комисията, 

Съветът и Европейският парламент 

участват в процеса на одобряване, 

основаващ се на консултации от страна 

на Европейската консултативна група за 

финансова отчетност (ЕКГФО), частен 
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технически съветник на Комисията, и на 

работата на Счетоводния регулаторен 

комитет (СРК), съставен от 

представители от държавите членки; 

технически съветник на Комисията, и на 

работата на Счетоводния регулаторен 

комитет (СРК), съставен от 

представители от държавите членки; 

като има предвид, че ЕКГФО следва 

да се преобразува в публична агенция в 

срок до 2020 г.; 

Or. en 

 

Изменение  25 

Сайед Камал 

 

Предложение за резолюция 

Съображение Ж 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Ж. като има предвид, че в рамките на 

ЕС различните заинтересовани страни, 

по-специално дългосрочните 

инвеститори, повдигнаха въпроса 

относно съгласуваността на МСФО с 

принципите на предпазливост и 

разпореждане; като има предвид, че е 

поставен също така акцент върху 

укрепването на позицията на Европа с 

цел да се осигури съгласуваност в 

процеса на разработване на стандарти; 

Ж. като има предвид, че в рамките на 

ЕС различните заинтересовани страни, 

по-специално дългосрочните 

инвеститори, повдигнаха въпроса 

относно съгласуваността на МСФО с 

правните изисквания на Директивата 

за счетоводството, и по-специално 

принципите на предпазливост и 

разпореждане; като има предвид, че е 

поставен също така акцент върху 

укрепването на позицията на Европа с 

цел да се осигури, че тези принципи се 

отчитат в пълна степен и се 

интегрират в целия процес на 

разработване на стандарти; 

Or. en 

 

Изменение  26 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Съображение Ж 
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Предложение за резолюция Изменение 

Ж. като има предвид, че в рамките на 

ЕС различните заинтересовани страни, 

по-специално дългосрочните 

инвеститори, повдигнаха въпроса 

относно съгласуваността на МСФО с 

принципите на предпазливост и 

разпореждане; като има предвид, че е 

поставен също така акцент върху 

укрепването на позицията на Европа с 

цел да се осигури съгласуваност в 

процеса на разработване на стандарти; 

Ж. като има предвид, че в рамките на 

ЕС различните заинтересовани страни, 

по-специално дългосрочните 

инвеститори, повдигнаха въпроса 

относно съгласуваността на МСФО с 

принципите на предпазливост и 

разпореждане; като има предвид, че 

участието на Европейския 

парламент в процеса на разработване 

на стандарти не е достатъчно и не е 

пропорционално на размера на 

финансовия принос от бюджета на 

ЕС за Фондацията за МСФО;  като 

има предвид, че е поставен също така 

акцент върху укрепването на позицията 

на Европа с цел да се осигури 

съгласуваност в процеса на 

разработване на стандарти; 

Or. en 

 

Изменение  27 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Съображение З 

 

Предложение за резолюция Изменение 

З. като има предвид, че в резултат на 

финансовите кризи в последно време в 

дневния ред на Г-20 и на ЕС беше 

включена ролята, която МСФО играе 

по отношение на финансовата 

стабилност и растежа, в частност 

правилата за признаване на загубите, 

понесени в банковата система; 

З. като има предвид, че – както се 

отчита от Г-20, в доклада „Дьо 

Ларозиер“ и от ЕС – неотдавнашната 

финансова криза беше предизвикана 

или задълбочена наред с другото от 

неподходящи счетоводни правила; 

като има предвид, че принципът на 

оценяване по пазарни цени и в 

частност правилата за признаване на 

загубите, понесени в банковата система, 

оказаха проциклично въздействие 

върху икономиката и заедно със 

задбалансовото счетоводно 

отчитане, прекомерно големите 
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бонуси и политиките на изплащане 

на дивиденти допринесоха за 

финансовата нестабилност; 

 като има предвид, че по отношение 

на счетоводството Г-20 призова: 

 - да се намали сложността на 

счетоводните стандарти за 

финансовите инструменти и да се 

подобри отчитането в 

счетоводството на прогнозите за 

загубите от кредити чрез 

интегрирането на по-широк набор от 

информация за кредитите; 

 - да се подобрят счетоводните 

стандарти за обезпечаването, както 

и за задбалансовите експозиции и 

несигурността при оценяването; 

 - да се постигне яснота и 

последователност при прилагане на 

стандартите за оценка в 

международен план в сътрудничество 

с надзорните органи, като се 

осъществи значителен напредък към 

постигането на единен набор от 

висококачествени световни 

счетоводни стандарти, 

 - да се подобри участието на 

заинтересованите страни, 

включително пруденциалните 

банкови регулатори и бързо 

развиващите се пазари, чрез 

преразглеждане на уредбата на СМСС 

в рамките на независимия процес на 

определяне на счетоводните 

стандарти; 

Or. en 

 

Изменение  28 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Съображение З a (ново) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 За. като има предвид, че в доклада 

„Дьо Ларозиер“ бяха подчертани 

основни пропуски по отношение на 

счетоводните стандарти преди 

кризата, включително: 

 - процикличността, произтичаща от 

принципа на оценяване по пазарни 

цени и на отчитане на печалбите и 

загубите, 

 - цялостната тенденция да се 

подценява натрупването на риска въз 

основа на ограничаване на 

нестабилността по време на фазите 

на растеж,  

 - липсата на обща и прозрачна 

методика за оценяване на 

неликвидните и обезценените 

активи; 

Or. en 

 

Изменение  29 

Перванш Берес 

 

Предложение за резолюция 

Съображение И 

 

Предложение за резолюция Изменение 

И. като има предвид, че СМСС 

предостави финансовите инструменти 

МСФО 9 като ключова мярка за 

справяне с кризата; като има предвид, че 

оценката на ЕКГФО относно МСФО 9 

беше положителна; 

И. като има предвид, че СМСС 

предостави МСФО 9 „Финансови 

инструменти“ като ключова мярка за 

справяне с някои аспекти на кризата и 

с нейното въздействие върху банковия 

сектор; като има предвид, че оценката 

на ЕКГФО относно МСФО 9 беше 

положителна; 

Or. en 
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Изменение  30 

Перванш Берес 

 

Предложение за резолюция 

Съображение И 

 

Предложение за резолюция Изменение 

И. като има предвид, че СМСС 

предостави финансовите инструменти 

МСФО 9 като ключова мярка за 

справяне с кризата; като има предвид, че 

оценката на ЕКГФО относно МСФО 9 

беше положителна; 

И. като има предвид, че СМСС 

предостави МСФО 9 „Финансови 

инструменти“ като ключова мярка за 

справяне с кризата; като има предвид, че 

оценката на ЕКГФО относно МСФО 9 

беше положителна, като съдържаше 

редица забележки (относно 

използването на „справедлива 

стойност“ в случай на затруднения 

на пазара, липсата на концептуална 

основа във връзка с подхода на 

обезпечаване на загубите за период от 

12 месеца, незадоволителните 

разпоредби, свързани с дългосрочните 

инвестиции) и резерва относно 

приложимостта на стандарта в 

застрахователния сектор, която се 

отчита и от самия СМСС; 

Or. en 

 

Изменение  31 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Съображение И 

 

Предложение за резолюция Изменение 

И. като има предвид, че СМСС 

предостави финансовите инструменти 

МСФО 9 като ключова мярка за 

справяне с кризата; като има предвид, че 

оценката на ЕКГФО относно МСФО 9 

беше положителна; 

И. като има предвид, че СМСС 

предостави МСФО 9 „Финансови 

инструменти“ като ключова мярка за 

справяне с кризата; като има предвид, че 

оценката на ЕКГФО относно МСФО 9 

беше положителна; като има предвид, 

че писмата с коментари от ЕЦБ и 

ЕБО относно МСФО 9 бяха 

положителни, но че в тях бяха 
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посочени и някои конкретни 

недостатъци; 

Or. en 

 

Изменение  32 

Кора ван Нювенхойзен 

 

Предложение за резолюция 

Съображение И 

 

Предложение за резолюция Изменение 

И. като има предвид, че СМСС 

предостави финансовите инструменти 

МСФО 9 като ключова мярка за 

справяне с кризата; като има предвид, че 

оценката на ЕКГФО относно МСФО 9 

беше положителна; 

И. като има предвид, че СМСС 

предостави МСФО 9 „Финансови 

инструменти“ като ключова мярка за 

справяне с кризата; като има предвид, че 

оценката на ЕКГФО относно МСФО 9 

беше положителна; при все това 

изтъква факта, че все още 

съществуват опасения, че 

предложеният подход към 

собствения капитал може да се 

отрази неблагоприятно върху 

дългосрочните инвестиции; 

Or. en 

 

Изменение  33 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Съображение И a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Иа. като има предвид, че в следните 

изменения на МСФО 7 „Финансови 

инструменти“ бяха предложени 

мерки във връзка с въпроса за 

задбалансовото счетоводно 

отчитане: оповестяване на 

информация и публикуване на три 

нови стандарта, МСФО 10 
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„Консолидирани финансови отчети“, 

МСФО 11 „Съвместни предприятия“ 

и МСФО 12 „Оповестяване на дялови 

участия в други предприятия“; 

Or. en 

 

Изменение  34 

Перванш Берес 

 

Предложение за резолюция 

Съображение К 

 

Предложение за резолюция Изменение 

К. като има предвид, че управленската 

структура на Фондацията за МСФО е в 

процес на преразглеждане, в 

съответствие със своите учредителни 

документи; като има предвид, че 

следователно това е подходящият 

момент да се преразгледат 

организационната структура и 

необходимите промени по отношение на 

ръководните и контролните органи на 

Фондацията за МСФО и на СМСС; 

К. като има предвид, че управленската 

структура на Фондацията за МСФО е в 

процес на преразглеждане, в 

съответствие със своите учредителни 

документи; като има предвид, че 

следователно това е подходящият 

момент да се преразгледат 

организационната структура и 

необходимите промени по отношение на 

ръководните и контролните органи на 

Фондацията за МСФО и на СМСС, с цел 

да се интегрират в публичните 

международни институции; 

 

Or. en 

 

Изменение  35 

Фабио де Маси 

 

Предложение за резолюция 

Съображение К 

 

Предложение за резолюция Изменение 

К. като има предвид, че управленската 

структура на Фондацията за МСФО е в 

процес на преразглеждане, в 

съответствие със своите учредителни 

документи; като има предвид, че 

К. като има предвид, че управленската 

структура на Фондацията за МСФО е в 

процес на преразглеждане, в 

съответствие със своите учредителни 

документи; като има предвид, че 
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следователно това е подходящият 

момент да се преразгледат 

организационната структура и 

необходимите промени по отношение на 

ръководните и контролните органи на 

Фондацията за МСФО и на СМСС; 

следователно това е подходящият 

момент да се преразгледат 

организационната структура и 

необходимите промени по отношение на 

ръководните и контролните органи на 

Фондацията за МСФО и на СМСС; 

като има предвид, че е необходимо да 

има по-широко представителство на 

интересите в СМСС, като се 

включат например членове от МСП, 

професионалните съюзи, 

академичните среди и представители 

на гражданското общество; 

Or. en 

 

Изменение  36 

Теодор Думитру Столожан 

 

Предложение за резолюция 

Съображение Л 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Л. като има предвид, че МСО са 

разработени от Международната 

федерация на счетоводителите (МФС); 

като има предвид, че Надзорният съвет 

за отчитане и отразяване на 

обществения интерес (НСОИ) е 

независима международна организация, 

която наблюдава процеса, водещ до 

приемането на МСО, и другите 

дейности от обществен интерес на 

МФС; 

Л. като има предвид, че МСО са 

разработени от Съвета по 

международни одиторски стандарти 

и стандарти за изразяване на 

сигурност (СМОССИС) – независим 

орган към Международната федерация 

на счетоводителите (МФС); като има 

предвид, че Надзорният съвет за 

отчитане и отразяване на обществения 

интерес (НСОИ) е независима 

международна организация, която 

наблюдава процеса, водещ до 

приемането на МСО, и другите 

дейности от обществен интерес на 

МФС; 

Or. en 

 

Изменение  37 

Перванш Берес 
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Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. приветства доклада на Комисията за 

оценка на МСС относно прилагането на 

МСФО в ЕС и нейната оценка, че 

целите на Регламента за МСС са 

изпълнени; призовава организацията, 

определяща стандартите, да гарантира, 

че МСФО са последователни в рамките 

на съществуващия набор от счетоводни 

стандарти; призовава за по-координиран 

подход при разработването на нови 

стандарти, включително координирани 

срокове за прилагане; 

1. приема за сведение доклада на 

Комисията за оценка на МСС относно 

прилагането на МСФО в ЕС и нейната 

оценка, че целите на Регламента за МСС 

са изпълнени; призовава организацията, 

определяща стандартите, да гарантира, 

че МСФО са последователни в рамките 

на съществуващия набор от счетоводни 

стандарти и насърчават 

сближаването на международно 

равнище; призовава за по-координиран 

подход при разработването на нови 

стандарти, включително координирани 

срокове за прилагане; 

Or. en 

 

Изменение  38 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. приветства доклада на Комисията за 

оценка на МСС относно прилагането на 

МСФО в ЕС и нейната оценка, че 

целите на Регламента за МСС са 

изпълнени; призовава организацията, 

определяща стандартите, да гарантира, 

че МСФО са последователни в рамките 

на съществуващия набор от счетоводни 

стандарти; призовава за по-координиран 

подход при разработването на нови 

стандарти, включително координирани 

срокове за прилагане; 

1. приветства доклада на Комисията за 

оценка на МСС относно прилагането на 

МСФО в ЕС и нейната оценка, че 

целите на Регламента за МСС са 

изпълнени; изразява съжаление във 

връзка с факта, че Комисията все още 

не е предложила необходимите 

законодателни промени за коригиране 

на недостатъците, установени при 

извършената от нея оценка;  
призовава организацията, определяща 

стандартите, да гарантира, че МСФО са 

последователни в рамките на 

съществуващия набор от счетоводни 

стандарти; призовава за по-координиран 

подход при разработването на нови 
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стандарти, включително координирани 

срокове за прилагане, по-специално по 

отношение на прилагането на МСФО 

9 (Финансови инструменти) и на 

новия МСФО 4 (Застрахователни 

договори); настоятелно призовава 

Комисията надлежно да представи 

законодателни предложения в това 

отношение; призовава Комисията да 

разгледа подробно дали са изпълнени 

изцяло препоръките, отправени в 

доклада „Дьо Ларозиер“, и по-

спецално препоръка № 4 относно 

обсъждането на необходимостта от 

принципа на оценяване по пазарни 

цени; 

 (Изменение въз основа на предложение 

на GDV) 

Or. en 

 

Изменение  39 

Сайед Камал 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1а. изтъква по-специално 

предстоящото прилагане на МСФО 4 

(Фаза II) и насърчава Комисията да 

гарантира, че евентуалните 

забавяния няма да доведат до 

несъответствия или нарушаване на 

конкуренцията в застрахователния 

сектор; 

Or. en 

 

Изменение  40 

Перванш Берес 

 



 

PE578.642v01-00 26/64 AM\1088190BG.doc 

BG 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. призовава Комисията да представи 

предложения относно това как 
препоръките на Мейстад по отношение 

на разширяването на критерия 

„обществено благо“ – т.е. счетоводните 

стандарти да не застрашават 

финансовата стабилност в ЕС и 

същевременно да не възпрепятстват 

икономическото развитие на ЕС – ще 

бъдат взети предвид в рамките на 

процеса на одобрение; настоятелно 

призовава Комисията, заедно с ЕКГФО, 

да предостави ясни насоки относно 

значението на „обществено благо“и 

„вярна и точна представа“, за да се 

постигне общо разбиране на тези 

критерии за одобрение; 

2. призовава Комисията спешно да 

изпълни препоръките на Мейстад по 

отношение на разширяването на 

критерия „обществено благо“ – т.е. 

счетоводните стандарти да не 

застрашават финансовата стабилност в 

ЕС и същевременно да не 

възпрепятстват икономическото 

развитие на ЕС – и да гарантира, че 

този критерий ще бъде съблюдаван в 

пълна степен в рамките на процеса на 

одобрение; настоятелно призовава 

Комисията, заедно с ЕКГФО, да 

предостави ясни насоки относно 

значението на „обществено благо“ и 

„вярна и точна представа“, за да се 

постигне общо разбиране на тези 

критерии за одобрение; 

 

Or. en 

 

Изменение  41 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. призовава Комисията да представи 

предложения относно това как 

препоръките на Мейстад по отношение 

на разширяването на критерия 

„обществено благо“ – т.е. счетоводните 

стандарти да не застрашават 

финансовата стабилност в ЕС и 

същевременно да не възпрепятстват 

икономическото развитие на ЕС – ще 

бъдат взети предвид в рамките на 

процеса на одобрение; настоятелно 

2. призовава Комисията да представи 

предложения относно това как 

препоръките на Мейстад по отношение 

на разширяването на критерия 

„обществено благо“ – т.е. счетоводните 

стандарти да не застрашават 

финансовата стабилност в ЕС и 

същевременно да не възпрепятстват 

икономическото развитие на ЕС – ще 

бъдат взети предвид в рамките на 

процеса на одобрение; настоятелно 
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призовава Комисията, заедно с ЕКГФО, 

да предостави ясни насоки относно 

значението на „обществено благо“и 

„вярна и точна представа“, за да се 

постигне общо разбиране на тези 

критерии за одобрение; 

призовава Комисията, заедно с ЕКГФО, 

да предостави ясни насоки и подходящи 

правно обвързващи стандарти, в 

които се уточнява значението на 

„обществено благо“ и „вярна и точна 

представа“, за да се постигне общо 

разбиране на тези критерии за 

одобрение; призовава Комисията да 

представи предложение за включване 

– както се предвижда в доклада на 

Мейстад – на определението на 

Мейстад на критерия „обществено 

благо“ в Регламента за МСС; 

призовава Комисията заедно с ЕКГФО 

да разгледа задълбочено дали 

критерият „обществено благо“ 

съгласно определението на Мейстад 

изисква да се въведат промени в 

съществуващите счетоводни 

стандарти и да осъществи 

измененията, ако такива са 

необходими; 

Or. en 

 

Изменение  42 

Сайед Камал 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. призовава Комисията да представи 

предложения относно това как 

препоръките на Мейстад по отношение 

на разширяването на критерия 

„обществено благо“ – т.е. счетоводните 

стандарти да не застрашават 

финансовата стабилност в ЕС и 

същевременно да не възпрепятстват 

икономическото развитие на ЕС – ще 

бъдат взети предвид в рамките на 

процеса на одобрение; настоятелно 

призовава Комисията, заедно с ЕКГФО, 

да предостави ясни насоки относно 

значението на „обществено благо“и 

2. призовава Комисията да представи 

предложения относно това как 

препоръките на Мейстад по отношение 

на разширяването на критерия 

„обществено благо“ – т.е. счетоводните 

стандарти да не застрашават 

финансовата стабилност в ЕС и 

същевременно да не възпрепятстват 

икономическото развитие на ЕС – ще 

бъдат взети предвид в рамките на 

процеса на одобрение; настоятелно 

призовава Комисията, заедно с ЕКГФО, 

да предостави ясни насоки относно 

значението на „обществено благо“ и 
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„вярна и точна представа“, за да се 

постигне общо разбиране на тези 

критерии за одобрение; 

принципа на „вярна и точна представа“ 

въз основа на съдебната практика на 

Съда на ЕС и Директивата за 

счетоводството, за да се постигне 

общо разбиране на тези критерии за 

одобрение; 

Or. en 

 

Изменение  43 

Сайед Камал 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 2а. отбелязва, че тестът за вярна и 

точна представа по член 4, параграф 

3 от Директива 2013/34/ЕС се прилага 

за конкретните цифри в отчетите 

като стандарт с цел изготвяне на 

отчетите съгласно европейското 

право, описано в съображения 3 и 29 

от същата директива; изтъква, че 

тази цел е свързана с функцията на 

отчетите за определяне на 

капиталовата адекватност, т.е. 

целта инвеститорите – както 

кредиторите, така и акционерите – 

да използват цифрите в годишните 

отчети като основа за определяне на 

това дали дадено дружество е 

платежоспособно, що се отнася до 

нетните му активи, и за определяне 

на плащанията на дивиденти; 
 

Or. en 

 

Изменение  44 

Сайед Камал 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 б (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 2б. подчертава, че основен фактор за 

постигането на вярна и точна 

представа за конкретните цифри в 

счетоводните отчети е оценката да 

се извърши въз основа на принципа на 

предпазливостта, т.е. да не се 

подценяват загубите или да се 

преувеличават печалбите, както се 

посочва в член 6, параграф 1, буква в), 

подточки i) и ii) от Директивата за 

счетоводството; изтъква, че това 

тълкуване на Директивата за 

счетоводството беше потвърдено от 

множество решения на Съда на ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  45 

Сайед Камал 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 2в. отбелязва, че в съображение 9 от 

Регламента за МСС се допуска 

известна степен на гъвкавост при 

вземането на решение относно 

одобряването на даден МСФО, като 

се посочва, че не се изисква „стриктно 

спазване на всяка една разпоредба на 

директивите“; при все това счита, че 

това не означава, че МСФО могат да 

се отклоняват до толкова голяма 

степен от общата цел на 

Директивата за счетоводството от 

2013 г., която замени 4-ата и 7-ата 

Директива за счетоводството, 

упоменати в член 3, параграф 2, 

подточка i) от Регламента за МСС, че 

това да доведе до преувеличаване на 

печалбите или подценяване на 

загубите във финансовите отчети; 
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счита във връзка с това, че е 

възможно одобряването на МСС 39 да 

е било в разрез с общата цел на 4-ата 

и 7-ата Директива за 

счетоводството, заменени от 

Директивата за счетоводството от 

2013 г., поради модела на 

претърпените загуби, по-специално 

във връзка с член 31, параграф 1, буква 

бб) от Четвъртата директива за 

счетоводството (Директива 

78/660/ЕИО), където се посочва, че 

следва да се изчисляват и отчитат 

„всички предвидими рискове и 

предполагаеми загуби, възникнали в 

течение на съответната или 

предходна финансова година, дори и 

ако тези рискове или загуби са 

станали известни едва през периода 

между датата на приключване на 

баланса и датата на съставянето 

му“; 

Or. en 

 

Изменение  46 

Сайед Камал 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. приветства намерението на СМСС да 

въведе отново принципа на 

„предпазливост“ и да укрепи 

„разпореждането“ в новата 

„концептуална рамка“; призовава 

Комисията и ЕКГФО да си сътрудничат 

със СМСС и с националните органи и 

органи от трети държави, определящи 

стандарти, за да се получи по-широка 

подкрепа за тези принципи; 

3. приветства намерението на СМСС да 

въведе отново принципа на 

„предпазливост“ и да укрепи 

„разпореждането“ в новата 

„концептуална рамка“; отбелязва, че 

тълкуването от СМСС на принципа 

на предпазливост и разпореждане се 

различава от тълкуването в 

съдебната практика на Съда на ЕС и 

Директивата за счетоводството; 
призовава Комисията и ЕКГФО да 

постигнат съгласие относно 

значението на принципите на 

предпазливост и разпореждане 
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съгласно определенията в съдебната 

практика на Съда на ЕС и 

Директивата за счетоводството и 

впоследствие да си сътрудничат със 

СМСС и с националните органи и 

органи от трети държави, определящи 

стандарти, за да се получи по-широка 

подкрепа за тези принципи; 

Or. en 

 

Изменение  47 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. приветства намерението на СМСС да 

въведе отново принципа на 

„предпазливост“ и да укрепи 

„разпореждането“ в новата 

„концептуална рамка“; призовава 

Комисията и ЕКГФО да си сътрудничат 

със СМСС и с националните органи и 

органи от трети държави, определящи 

стандарти, за да се получи по-широка 

подкрепа за тези принципи; 

3. приветства намерението на СМСС да 

въведе отново принципа на 

„предпазливост“ и да укрепи 

„разпореждането“ в новата 

„концептуална рамка“; изразява 

съжаление във връзка с факта, че 

СМСС тълкува „предпазливост“ 

единствено като предпазлив подход 

по собствена преценка; счита, че 

принципът на предпазливост следва 

да се придружава от принципа на 

надеждност; призовава Комисията и 

ЕКГФО да си сътрудничат със СМСС и 

с националните органи и органи от 

трети държави, определящи стандарти, 

за да се получи по-широка подкрепа за 

тези принципи; призовава СМСС да 

разгледа задълбочено дали 

преразгледаната концептуална рамка 

изисква да се въведат промени в 

съществуващите счетоводни 

стандарти и да осъществи 

измененията, ако такива са 

необходими; 

 (Изменение въз основа на предложение 

на DRGV и GV Bayern) 
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Or. en 

 

Изменение  48 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 3a. отбелязва реформата по 

отношение на признаването на 

загубите в рамките на МСФО, която 

следва да даде възможност за по-

предпазливо натрупване на провизии 

срещу загуби въз основа на 

ориентирана към бъдещето 

концепция за прогноза за загуба 

вместо понесени загуби; счита, че 

посредством процеса на одобрение на 

ЕС трябва внимателно и 

благоразумно да се оформи начинът, 

по който да се уточни понятието 

„очаквана загуба“, така че да се 

избегне прекомерното разчитане на 

модела и да се дадат ясни насоки за 

надзор на обезценените активи;  

Or. en 

 

Изменение  49 

Барбара Капел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 3a. обръща внимание на това, че 

Международната организация на 

комисиите по ценни книжа 

представлява повече от 192 комисии 

за ценни книжа, които обхващат 95% 

от световния пазар на ценни книжа, 
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като някои от тях вече използват 

определените от СМСС счетоводни 

методи МСФО; 

 обръща внимание на това, че 

Международната организация на 

комисиите по ценни книжа публично 

заяви, че по отношение на 

международния капиталов пазар 

МСФО се считат за най-

подходящите счетоводни стандарти; 

Or. de 

 

Изменение  50 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 3б. счита, че въпросът относно 

задбалансовото счетоводно отчитане 

все още не е разгледан по подходящ и 

ефективен начин, тъй като 

решението за това дали даден актив 

трябва да бъде отчетен в баланса или 

не все още се взема въз основа на 

механично правило, което може да 

бъде заобиколено; призовава СМСС да 

коригира тези недостатъци; 

Or. en 

 

Изменение  51 

Барбара Капел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 3б. приветства протоколите на 

МСФО и Международната 
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организация на комисиите по ценни 

книжа относно засилено 

сътрудничество с оглед на 

набелязаните от Г-20 ключови 

проблеми във връзка с надзора на 

ценните книжа; счита, че това 

сътрудничество е необходимо, за да се 

задоволи нуждата от 

висококачествени световни 

счетоводни стандарти и да се 

насърчи прилагането на 

последователни стандарти при 

различни национални условия; 

Or. de 

 

Изменение  52 

Барбара Капел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 3 в. изразява убеждението си, че 

обменът на информация между 

СМСС и Международната 

организация на комисиите по ценни 

книжа относно нарастващото 

използване на МСФО трябва да се 

разглежда не само като извършване 

на преглед, но също така и като 

начин за установяване на примери за 

най-добри практики; във връзка с 

това приветства въведената от 

Международната организация на 

комисиите по ценни книжа годишна 

дискусионна сесия с цел предоставяне 

на информация на СМСС относно 

ключови въпроси при прилагането и 

изпълнението; 

Or. de 
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Изменение  53 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. отбелязва, че трябва да бъдат напълно 

разбрани последиците от даден 

счетоводен стандарт; настоява, че 

СМСС и ЕКГФО следва да отдават 

приоритет на засилването на своите 

анализи на въздействието и на оценката 

на конкретните нужди на инвеститорите 

и дружествата; призовава Комисията да 

извърши оценка на положението и да 

предостави необходимите ресурси с 

цел укрепване на капацитета на 

ЕКГФО за извършване на 

необходимите оценки на 

въздействието; 

4. отбелязва, че трябва да бъдат напълно 

разбрани последиците от даден 

счетоводен стандарт; настоява, че 

СМСС и ЕКГФО следва да отдават 

приоритет на засилването на своите 

анализи на въздействието и на оценката 

на конкретните нужди на инвеститорите 

и дружествата, както и на широката 

общественост; призовава ЕКГФО да 

укрепи капацитета си, за да оцени 

въздействието на новите счетоводни 

стандарти върху финансовата 

стабилност, с ясно поставен акцент 

върху потребностите на Европа, 

които следва да бъдат въведени в 

стандартизацията на СМСС на по-

ранен етап от процеса; отбелязва, че 

европейските надзорни органи (ЕНО), 

ЕОЦКП, ЕБО и ЕОЗППО, които 

имат необходимия експертен опит и 

капацитет, за да помогнат за 

изпълнението на тази задача, 

отхвърлиха възможността за 

пълноправно членство в ЕКГФО, тъй 

като ЕКГФО е частен орган, който 

не представлява обществения 

интерес; призовава Комисията да 

проучи в рамките на 

преразглеждането на Регламента за 

МСС начини да се предостави 

систематична официална обратна 

информация от ЕНО; 

Or. en 

 

Изменение  54 

Сайед Камал 
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Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. отбелязва, че трябва да бъдат напълно 

разбрани последиците от даден 

счетоводен стандарт; настоява, че 

СМСС и ЕКГФО следва да отдават 

приоритет на засилването на своите 

анализи на въздействието и на оценката 

на конкретните нужди на инвеститорите 

и дружествата; призовава Комисията да 

извърши оценка на положението и да 

предостави необходимите ресурси с 

цел укрепване на капацитета на 
ЕКГФО за извършване на 

необходимите оценки на 

въздействието; 

4. отбелязва, че трябва да бъдат напълно 

разбрани последиците от даден 

счетоводен стандарт; настоява, че 

СМСС и ЕКГФО следва да отдават 

приоритет на засилването на своите 

анализи на въздействието и на оценката 

на конкретните нужди на инвеститорите 

и дружествата; призовава Комисията да 

напомни на ЕКГФО относно нейното 

задължение да извършва подходящи 
оценки на въздействието; отбелязва в 

частност липсата на оценка на 

въздействието за МСФО 9; 

Or. en 

 

Изменение  55 

Перванш Берес 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. отбелязва, че трябва да бъдат напълно 

разбрани последиците от даден 

счетоводен стандарт; настоява, че 

СМСС и ЕКГФО следва да отдават 

приоритет на засилването на своите 

анализи на въздействието и на оценката 

на конкретните нужди на 

инвеститорите и дружествата; 

призовава Комисията да извърши 

оценка на положението и да предостави 

необходимите ресурси с цел укрепване 

на капацитета на ЕКГФО за извършване 

на необходимите оценки на 

въздействието; 

4. отбелязва, че трябва да бъдат напълно 

разбрани последиците от даден 

счетоводен стандарт; настоява, че 

СМСС и ЕКГФО следва да отдават 

приоритет на засилването на своите 

анализи на въздействието, по-

специално в областта на 

макроикономиката, и на оценката на 

различните нужди на широкия кръг от 

заинтересовани страни, включително 

дългосрочните инвеститори и 

дружествата; призовава Комисията да 

извърши оценка на положението и да 

предостави необходимите ресурси с цел 

укрепване на капацитета на ЕКГФО за 

извършване на необходимите оценки на 

въздействието; 
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Or. en 

 

Изменение  56 

Перванш Берес 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 4a. призовава Комисията да 

гарантира, че МСФО 9 служи на 

дългосрочната инвестиционна 

стратегия на ЕС, насочена към 

засилване на цифровия и екологичен 

преход, особено чрез ограничаването 

на разпоредби, които биха могли да 

създадат прекомерна краткосрочна 

променливост във финансовите 

отчети; 

Or. en 

 

Изменение  57 

Перванш Берес 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 4б. счита, че ЕЦБ и ЕНО, като 

наблюдатели на Съвета на ЕКГФО 

вследствие на реформираните 

правила за управление, биха имали 

положителен принос, за да може по-

добре да се вземат предвид 

последиците за финансовата 

стабилност; 

Or. en 
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Изменение  58 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. изразява загриженост относно 

сложността на МСФО; призовава за 

намаляване на тази сложност, когато 

това е целесъобразно и възможно, при 

разработването на нови счетоводни 

стандарти; 

5. изразява убеждението, че 

единствено прости правила могат да 

бъдат ефективно прилагани от 

потребителите и контролирани от 

надзорните органи; припомня, че в 

своето изявление от 2 април 2009 г. Г-

20 призова за намаляване на 

сложността на счетоводните 

стандарти за финансовите 

инструменти и за постигане на 

яснота и последователност при 

прилагане на стандартите за оценка 

в международен план в 

сътрудничество с надзорните органи; 

изразява загриженост относно 

продължаващата сложност на 

МСФО; призовава за намаляване на тази 

сложност, когато това е целесъобразно и 

възможно, при разработването на нови 

счетоводни стандарти; 

Or. en 

 

Изменение  59 

Нина Гил 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. изразява загриженост относно 

сложността на МСФО; призовава за 

намаляване на тази сложност, когато 

това е целесъобразно и възможно, при 

разработването на нови счетоводни 

стандарти; 

5. изразява загриженост относно 

сложността на МСФО; призовава за 

намаляване на тази сложност, когато 

това е целесъобразно и възможно, при 

разработването на нови счетоводни 

стандарти; 
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 призовава за хармонизиране на 

счетоводните стандарти, така че 

финансовите данни на дружествата 

да бъдат съпоставими във всички 

държави членки, за да се повиши 

доверието на инвеститорите; 

Or. en 

 

Изменение  60 

Фабио де Маси 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 5a. изразява загриженост, че въпреки 

съществуващата им сложност, 

правилата за признаване на загуби по 

МСФО 9 все още включват 

проциклични елементи, които могат 

да утежнят системния риск по време 

на финансова криза; 

Or. en 

 

Изменение  61 

Барбара Капел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 5 a. изразява загриженост във връзка с 

това, че при настоящия преглед не е 

взета предвид възможността за 

разширяване на обхвата на СМСС 

чрез включване на счетоводни 

стандарти за публичния сектор; 

изразява загриженост, че липсата на 

експертен опит и ресурси в СМСС по 

отношение на сектора с нестопанска 

цел е пречка за разширяването на 
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обхвата на стандартите; 

Or. de 

Изменение  62 

Фабио де Маси 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 5б. призовава за задължително 

отчитане по държави съгласно 

МСФО; отново изразява 

становището на Парламента, че 

публичното отчитане по държави 

може да играе решаваща роля в 

борбата с избягването на данъци и 

данъчните измами; 

Or. en 

 

Изменение  63 

Кора ван Нювенхойзен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. отправя искане Комисията и ЕКГФО 

да включат Европейския парламент и 

Съвета на ранен етап при 

разработването на стандарти за 

финансово отчитане като цяло и по-

специално в процеса на одобрение; 

6. отправя искане СМСС, Комисията и 

ЕКГФО да включат Европейския 

парламент и Съвета на ранен етап при 

разработването на стандарти за 

финансово отчитане като цяло и по-

специално в процеса на одобрение; 

Or. en 

 

Изменение  64 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 
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Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. отправя искане Комисията и ЕКГФО 

да включат Европейския парламент и 

Съвета на ранен етап при 

разработването на стандарти за 

финансово отчитане като цяло и по-

специално в процеса на одобрение; 

6. отправя искане Комисията и ЕКГФО 

да включат Европейския парламент и 

Съвета на ранен етап при 

разработването на стандарти за 

финансово отчитане като цяло и по-

специално в процеса на одобрение; 

счита, че този процес на контрол 

следва да бъде оформен и 

структуриран по аналогия с процеса 

на контрол по отношение на мерките 

по „равнище 2“ в областта на 

финансовите услуги;  препоръчва на 

европейските органи да приканят 

заинтересованите страни от 

гражданското общество да 

подкрепят техните дейности, 

включително на равнището на 

ЕКГФО; призовава Комисията да 

създаде пространство за 

заинтересованите страни за 

обсъждане на основните счетоводни 

принципи в Европа; призовава 

Комисията да предостави 

възможност на Европейския 

парламент да получава кратък списък 

на кандидатите за председател на 

ЕКГФО, за да организира неформални 

изслушвания преди гласуването 

относно одобрения кандидат; 

Or. en 

 

Изменение  65 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. счита, че следва да продължи 7. изразява убеждението, че една 
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конструктивният диалог между СМСС и 

американския орган, определящ 

счетоводни стандарти, въпреки бавния 

напредък в процеса на сближаване; 

глобализирана икономика се нуждае 

от международно приети счетоводни 

стандарти; припомня обаче, че 

сближаването само по себе си не е 

цел, а е желателно само ако води до 

по-добри счетоводни стандарти, 

които да отразяват насоки по 

отношение на общественото благо, 

предпазливостта и надеждността; 

счита следователно, че следва да 

продължи конструктивният диалог 

между СМСС и националните органи, 

определящ счетоводни стандарти, 

въпреки бавния напредък в процеса на 

сближаване; 

 (Изменение въз основа на предложение 

на DRGV и GV Bayern) 

Or. en 

 

Изменение  66 

Перванш Берес 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 
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7. счита, че следва да продължи 

конструктивният диалог между 

СМСС и американския орган, 

определящ счетоводни стандарти, 

въпреки бавния напредък в процеса на 

сближаване; 

7. счита, че следва да продължи 

интензивният диалог между СМСС и 

американския орган, определящ 

счетоводни стандарти, въпреки че 

процесът на сближаване на практика 

беше прекъснат от Съединените 

американски щати; 

Or. en 

 

Изменение  67 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. приветства намерението на 

Комисията да проучи заедно със СМСС 

възможността за разработването на 

общи висококачествени и опростени 

счетоводни стандарти за МСП, които 

биха могли да бъдат използвани на 

равнище ЕС от МСП, чиито ценни 

книжа са допуснати до търговия в 

многостранни системи за търгуване 

(МСТ), и по-конкретно на пазарите за 

растеж за МСП; 

8. отбелязва, че по-голяма част от 

предприятията се състои от МСП; 

отбелязва намерението на Комисията 

да проучи заедно със СМСС 

възможността за разработването на 

общи висококачествени и опростени 

счетоводни стандарти за МСП, които 

биха могли да бъдат използвани на 

равнище ЕС от МСП, чиито ценни 

книжа са допуснати до търговия в 

многостранни системи за търгуване 

(МСТ), и по-конкретно на пазарите за 

растеж за МСП; счита, че като 

условие да продължи работата в тази 

област МСФО трябва да са по-малко 

сложни и не трябва да насърчават 

процикличността, както и че 

Фондацията за МСФО трябва да 

следва същите принципи като всяка 

друга демократична организация; 

счита, че по-голямата част от 

членовете на СМСС следва да имат 

опит в областта на МСП, за да се 

гарантира, че счетоводните 

стандарти се определят в интерес на 

МСП; изразява убеждението, че 

профсъюзите, сдруженията за 
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защита на потребителите и 

министерствата на финансите 

следва да бъдат представени в СМСС; 

призовава Комисията да извърши 

подходяща оценка на въздействието 

по отношение на последиците от 

МСФО за МСП, преди да предприеме 

по-нататъшни действия; 

подчертава, че ако дружествата не 

изготвят консолидирани отчети или 

не са регистрирани на фондовата 

борса, те следва да си запазят 

правото да изготвят своите 

финансови отчети в съответствие с 

националните счетоводни правила; 

 (Изменение въз основа на предложение 

на Deutsche Kreditwirtschaft) 

Or. en 

 

Изменение  68 

Перванш Берес 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. приветства намерението на 

Комисията да проучи заедно със СМСС 

възможността за разработването на 

общи висококачествени и опростени 

счетоводни стандарти за МСП, които 

биха могли да бъдат използвани на 

равнище ЕС от МСП, чиито ценни 

книжа са допуснати до търговия в 

многостранни системи за търгуване 

(МСТ), и по-конкретно на пазарите за 

растеж за МСП; 

8. отбелязва намерението на Комисията 

да проучи заедно със СМСС 

възможността за разработването на 

общи висококачествени и опростени 

счетоводни стандарти за МСП, които 

биха могли да бъдат използвани на 

равнище ЕС от МСП, чиито ценни 

книжа са допуснати до търговия в 

многостранни системи за търгуване 

(МСТ), и по-конкретно на пазарите за 

растеж за МСП; отправя искане това 

развитие да бъде наблюдавано 

внимателно и Европейският 

парламент да получи изчерпателна 

информация, като се вземе предвид 

процесът на „по-добро 

законотворчество“; 
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Or. en 

 

Изменение  69 

Фабио де Маси 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. приветства намерението на 

Комисията да проучи заедно със СМСС 

възможността за разработването на 

общи висококачествени и опростени 

счетоводни стандарти за МСП, които 

биха могли да бъдат използвани на 

равнище ЕС от МСП, чиито ценни 

книжа са допуснати до търговия в 

многостранни системи за търгуване 

(МСТ), и по-конкретно на пазарите за 

растеж за МСП; 

8. отбелязва намерението на Комисията 

да проучи заедно със СМСС 

възможността за разработването на 

общи висококачествени и опростени 

счетоводни стандарти за МСП, които 

биха могли да бъдат използвани на 

равнище ЕС от МСП, чиито ценни 

книжа са допуснати до търговия в 

многостранни системи за търгуване 

(МСТ), и по-конкретно на пазарите за 

растеж за МСП; настоява, че преди 

тези стандарти да бъдат 

разработени, интересите на МСП 

следва да бъдат представени в 

достатъчна степен в СМСС; 

Or. en 

 

Изменение  70 

Кора ван Нювенхойзен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. приветства намерението на 

Комисията да проучи заедно със СМСС 

възможността за разработването на 

общи висококачествени и опростени 

счетоводни стандарти за МСП, които 

биха могли да бъдат използвани на 

равнище ЕС от МСП, чиито ценни 

книжа са допуснати до търговия в 

многостранни системи за търгуване 

8. приветства намерението на 

Комисията да проучи заедно със СМСС 

възможността за разработването на 

общи висококачествени и опростени 

счетоводни стандарти за МСП, които 

биха могли да бъдат използвани на 

равнище ЕС от МСП, чиито ценни 

книжа са допуснати до търговия в 

многостранни системи за търгуване 
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(МСТ), и по-конкретно на пазарите за 

растеж за МСП; 

(МСТ), и по-конкретно на пазарите за 

растеж за МСП; взема предвид 

възможностите на вече 

съществуващите стандарти за 

финансово отчитане за МСП в това 

отношение; 

Or. en 

 

Изменение  71 

Кора ван Нювенхойзен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 8 a. подчертава, че органите, 

определящи националните 

стандарти, понастоящем са тясно 

интегрирани в ЕКГФО; следователно 

определя консултативната роля на 

ЕКГФО по отношение на 

счетоводните въпроси, свързани с 

малките дружества, допуснати до 

борсова търговия, както и с МСП 

като цяло; 

Or. en 

 

Изменение  72 

Теодор Думитру Столожан 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. приветства факта, че Комисията 

насърчава държавите членки да следват 

насоките на ЕОЦКП за прилагане на 

МСФО; призовава Комисията да 

извърши оценка по въпроса дали 

правомощията на ЕОЦКП създават 

възможност да се гарантира 

9. приветства факта, че Комисията 

насърчава държавите членки да следват 

насоките на ЕОЦКП относно 

прилагането на изискването за 

предоставяне на финансова 

информация; призовава Комисията да 

извърши оценка по въпроса дали 
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последователното и съгласувано 

изпълнение в целия ЕС; 

правомощията на ЕОЦКП създават 

възможност да се гарантира 

последователното и съгласувано 

изпълнение в целия ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  73 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. приветства факта, че Комисията 

насърчава държавите членки да следват 

насоките на ЕОЦКП за прилагане на 

МСФО; призовава Комисията да 

извърши оценка по въпроса дали 

правомощията на ЕОЦКП създават 

възможност да се гарантира 

последователното и съгласувано 

изпълнение в целия ЕС; 

9. приветства факта, че Комисията 

насърчава държавите членки да следват 

насоките на ЕОЦКП за прилагане на 

МСФО; изразява съжаление, че 

България, Германия, Ирландия, 

Австрия, Словения и Швеция не 

спазват и не възнамеряват да спазват 

насоките на ЕОЦКП за прилагане на 

МСФО; призовава тези държави 

членки да работят за постигане на 

напредък относно спазването на 

насоките; призовава Комисията да 

извърши оценка по въпроса дали 

правомощията на ЕОЦКП създават 

възможност да се гарантира 

последователното и съгласувано 

изпълнение в целия ЕС и при 

отрицателен отговор да потърси 

други начини, за да се гарантира 

правилното прилагане и изпълнение; 

Or. en 

 

Изменение  74 

Кора ван Нювенхойзен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 
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Предложение за резолюция Изменение 

11. приветства намерението на 

Комисията да разгледа възможността за 

засилване на разпоредбите на ЕС, 

свързани с разпределянето на 

дивиденти; 

11. приветства намерението на 

Комисията да разгледа възможността за 

координиране на разпоредбите на ЕС, 

свързани с разпределянето на 

дивиденти; 

Or. en 

 

Изменение  75 

Сайед Камал 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. приветства намерението на 

Комисията да разгледа възможността за 

засилване на разпоредбите на ЕС, 

свързани с разпределянето на 

дивиденти; 

11. приветства намерението на 

Комисията да разгледа възможността за 

засилване на разпоредбите на ЕС, 

свързани с разпределянето на 

дивиденти, с оглед на факта, че в член 

15, параграф 1, буква а) от 

Директивата за поддържане на 

капитала изрично се посочват 

годишните счетоводни отчети като 

основа за вземане на решения, 

свързани с разпределянето на 

дивиденти; 

Or. en 

 

Изменение  76 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. приветства намерението на 

Комисията да разгледа възможността за 

11. приветства намерението на 

Комисията да разгледа възможността за 
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засилване на разпоредбите на ЕС, 

свързани с разпределянето на 

дивиденти; 

засилване на разпоредбите на ЕС, 

свързани с разпределянето на 

дивиденти; отбелязва, че оценката на 

Комисията относно Регламента за 

МСС съдържа някои доказателства, 

че съществуват различия в 

прилагането на МСФО между 

държавите членки; подчертава, че 

правилата за поддържане на 

капитала и разпределяне на 

дивидентите са посочени като 

източник на затруднения от правен 

характер, които могат да възникнат 

в някои юрисдикции в случаите, 

когато държавите членки 

разрешават или изискват 

използването на МСФО за 

индивидуални годишни финансови 

отчети, на които се основава 

разпределяемата печалба; изтъква, че 

всяка държава членка решава как да 

разглежда тези въпроси в своето 

национално законодателство в 

рамките на разпоредбите на ЕС за 

поддържане на капитала; изразява 

опасение, че това положение може да 

доведе до изплащане на дивиденти от 

капитала; призовава в тази връзка 

Комисията да гарантира спазването 

на Директивата на ЕС за поддържане 

на капитала и Директивата на ЕС за 

счетоводството; 

Or. en 

 

Изменение  77 

Перванш Берес, Свен Гиголд  

 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 11 a. призовава ЕКГФО и Комисията 

да проучат във възможно най-кратък 

срок дали счетоводните стандарти 

позволяват данъчни измами и 
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избягване на данъци и да направят 

всички необходими промени за 

коригиране и предотвратяване на 

потенциални злоупотреби; 

Or. en 

 

Изменение  78 

Перванш Берес 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 

 

Предложение за резолюция Изменение 

12. подкрепя препоръките на 

Комисията, според които Групата за 

текущо наблюдение към Фондацията за 

МСФО следва да измести акцента на 

вниманието си от въпроса относно 

вътрешната организация към 

обсъждането на въпроси от обществен 

интерес, които биха могли да бъдат 

отнесени към Фондацията за МСФО; 

12. отбелязва препоръките на 

Комисията, според които Групата за 

текущо наблюдение към Фондацията за 

МСФО следва да измести акцента на 

вниманието си от въпроса относно 

вътрешната организация към 

обсъждането на въпроси от обществен 

интерес, които биха могли да бъдат 

отнесени към Фондацията за МСФО; 

счита обаче, че следва да се постигне 

допълнителен напредък по 

отношение на управлението на 

Фондацията за МСФО и на СМСС, 

особено по отношение на 

прозрачността, предотвратяването 

на конфликти на интереси и 

многообразието на наетите 

експерти; счита освен това, че 

органите, определящи стандартите, 

следва да бъдат интегрирани в 

международни държавни 

институции; 

Or. en 

 

Изменение  79 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 
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Предложение за резолюция 

Параграф 12 

 

Предложение за резолюция Изменение 

12. подкрепя препоръките на 

Комисията, според които Групата за 

текущо наблюдение към Фондацията за 

МСФО следва да измести акцента на 

вниманието си от въпроса относно 

вътрешната организация към 

обсъждането на въпроси от обществен 

интерес, които биха могли да бъдат 

отнесени към Фондацията за МСФО; 

12. подкрепя препоръките на 

Комисията, според които Групата за 

текущо наблюдение към Фондацията за 

МСФО следва да измести акцента на 

вниманието си от въпроса относно 

вътрешната организация към 

обсъждането на въпроси от обществен 

интерес, които биха могли да бъдат 

отнесени към Фондацията за МСФО; 

отбелязва, че е застрашена 

легитимността на СМСС, ако 

Групата за текущо наблюдение 

продължава да изразява несъгласие по 

отношение на своята отговорност, 

като същевременно зависи от 

постигането на консенсус по 

решенията; подкрепя по-конкретно 

предложението на Комисията да 

разгледа необходимостта във връзка с 

отчитането за инвеститорите с 

различни времеви хоризонти за 

инвестиции и да осигури специфични 

решения, по-специално за 

дългосрочните инвеститори, при 

разработването на техните 

стандарти; 

Or. en 

 

Изменение  80 

Нина Гил 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 

 

Предложение за резолюция Изменение 

12. подкрепя препоръките на 

Комисията, според които Групата за 

текущо наблюдение към Фондацията за 

МСФО следва да измести акцента на 

вниманието си от въпроса относно 

12. подкрепя препоръките на 

Комисията, според които Групата за 

текущо наблюдение към Фондацията за 

МСФО следва да измести акцента на 

вниманието си от въпроса относно 
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вътрешната организация към 

обсъждането на въпроси от обществен 

интерес, които биха могли да бъдат 

отнесени към Фондацията за МСФО; 

вътрешната организация към 

обсъждането на въпроси от обществен 

интерес, които биха могли да бъдат 

отнесени към Фондацията за МСФО; 

изразява загриженост по-специално 

относно потенциалния конфликт на 

интереси, произтичащ от 

значителните финансови вноски на 

големите одиторски дружества към 

годишния бюджет на Фондацията за 

МСФО; 

Or. en 

 

Изменение  81 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 12a. приветства дейностите на 

Фондацията за МСФО/СМСС във 

връзка с отчитането на въглеродните 

емисии и климата; по-специално 

счита, че ключови структурни 

въпроси в дългосрочен план, като 

например оценката на блокираните 

въглеродни активи в счетоводните 

баланси на предприятията, следва 

изрично да се добавят към работната 

програма на МСФО с оглед на 

разработването на свързани 

стандарти; призовава органите на 

МСФО да включат 

предизвикателството относно 

отчитането на въглеродните емисии 

и рисковете, свързани с въглеродните 

емисии, в своя дневен ред; 

Or. en 
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Изменение  82 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 12б. призовава Комисията и ЕКГФО 

да разгледат прехвърлянето на 

пенсионни активи от капиталови 

инструменти към облигации в 

резултат на въвеждането на 

преоценяване по пазарната стойност 

съгласно МСФО; 

 (Изменение въз основа на предложение 

на Pensions Europe) 

Or. en 

 

Изменение  83 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. подкрепя Комисията, която 

настоятелно приканва Фондацията за 

МСФО да гарантира, че използването на 

МСФО и наличието на постоянен 

финансов принос са условия за членство 

в управителните и контролните органи 

на Фондацията за МСФО и на СМСС; 

13. подкрепя Комисията, която 

настоятелно приканва Фондацията за 

МСФО да гарантира, че използването на 

МСФО и наличието на постоянен 

финансов принос са условия за членство 

в управителните и контролните органи 

на Фондацията за МСФО и на СМСС; 

призовава Комисията да проучи 

начини за реформа на Фондацията за 

МСФО и СМСС, за да прекрати 

правото на вето на членовете, които 

не отговарят на посочените по-горе 

критерии; 

Or. en 
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Изменение  84 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 13 a. отбелязва, че СМСС е доминиран 

от частни субекти и се състои от 

„Големите 4“ одитни дружества, 

комисии за ценни книжа и фондови 

борси и редица бивши ръководни кадри 

на големи банки; изтъква, че средните 

предприятия изобщо не са 

представени; подчертава, че 

Фондацията за МСФО продължава да 

разчита на вноски, често от частния 

сектор, което може да доведе до риск 

от конфликт на интереси; отбелязва, 

че възнагражденията на членовете на 

Управителния съвет на СМСС не 

съответстват на обществения 

интерес; 

Or. en 

 

Изменение  85 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 13 б. призовава Комисията 

настоятелно да призове Фондацията 

за МСФО да основе своето 

финансиране изцяло на такси или 

публични източници и да премахне 

прекомерните възнаграждения на 

членовете на Управителния съвет 

(през 2014 г.: 554 000 британски лири 
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за председателя на МСФО, 488 500 

британски лири за заместник-

председателя на МСФО и средно 455 

700 британски лири за други щатни 

членове на СМСС); 

Or. en 

 

Изменение  86 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 13в. счита, че в крайна сметка СМСС 

следва да бъде преобразуван в 

държавен механизъм за определяне на 

стандарти под егидата на 

международен договор; 

Or. en 

 

Изменение  87 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 г (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 13г. призовава Комисията да намери 

решение, с което да гарантира, че 

европейските представители в СМСС 

са демократично избрани; 

Or. en 

 

Изменение  88 

Свен Гиголд 
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от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 д (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 13д. призовава членовете на 

управителния съвет на Фондацията 

за МСФО, Групата за текущо 

наблюдение към Фондацията за 

МСФО и СМСС да насърчават 

подходяща равнопоставеност между 

половете в рамките на съответните 

форуми; 

Or. en 

 

Изменение  89 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 e (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 13д. изразява съжаление, че достъпът 

до документи на СМСС е ограничен до 

стандартите и официалните 

тълкувания на английски език за 

текущата година, които не са 

придружените от други документи, и 

поради това призовава СМСС да 

предостави достъп до всички насоки; 

Or. en 

 

Изменение  90 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 ж (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 13ж. припомня своето искане, 

отправено в доклада на Гулар за 

въвеждането на всеобхватни 

стандарти и процедури за укрепване 

на демократичната легитимност, 

прозрачността, отчетността и 

почтеността на всички 

международни органи с участие на 

ЕС, включително, наред с другото, 

МСФО; счита, че тези всеобхватни 

стандарти, наред с другото, следва да 

включват: 

 – връзки с обществеността (например 

обществен достъп до документи, 

открит диалог с различни 

заинтересовани страни, създаване на 

задължителни регистри за 

прозрачност и правила за 

прозрачност на срещите на 

лобистките групи), както и 

активното участие на синдикати, 

МСП и организации на гражданското 

общество; 

 – вътрешни правила (например 

човешки ресурси, основаващи се на 

умения, добро финансово управление и 

предотвратяване на конфликти на 

интереси); 

 – приемане на 

междуинституционално 

споразумение с цел да се придаде 

официален характер на „диалозите по 

финансови въпроси“, което да бъде 

организирано с Европейския 

парламент с цел установяване на 

насоки по отношение на приемането 

и съгласуваността на европейските 

позиции в тези международни 

институции; 

Or. en 

 



 

PE578.642v01-00 58/64 AM\1088190BG.doc 

BG 

Изменение  91 

Перванш Берес 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. подчертава, че реформата на ЕКГФО 

ще подобри европейския принос към 

разработването на нови МСФО; 

14. подчертава, че реформата на ЕКГФО 

трябва да подобри европейския принос 

към разработването на нови МСФО и 

ЕКГФО би могла да участва в 

реформата за управление на 

Фондацията за МСФО; 

Or. en 

 

Изменение  92 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. подчертава, че реформата на ЕКГФО 

ще подобри европейския принос към 

разработването на нови МСФО; 

14. подчертава, че реформата на ЕКГФО 

ще подобри европейския принос към 

разработването на нови МСФО; 

отправя искане Комисията да проучи 

възможността, както е предвидено в 

доклада на Мейстад, да се запази 

съществуващата система „carve-out“ 

(временно или постоянно 

преустановяване на части от 

стандартите) паралелно с механизма 

„carve-in“, чрез който може да се 

възложи на ЕКГФО или на друг 

субект да разработи правила 

съобразно потребностите на 

европейските заинтересовани страни 

и да ги включи в европейските МСФО, 

ако европейските общи цели и 

принципи, като например 

общественото благо, 

предпазливостта и надеждността, 

не са отразени в процеса на 
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определяне на международните 

счетоводни стандарти; 

Or. en 

 

Изменение  93 

Перванш Берес 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. изразява загриженост, че ЕКГФО 

работи от известно време без 

председател, имайки предвид ключовата 

роля, която той/тя играе за постигането 

на консенсус; 

15. изразява съжаление, че ЕКГФО 

работи от известно време без 

председател, имайки предвид ключовата 

роля, която той/тя играе за постигането 

на консенсус и за изразяването на ясна 

и силна европейска позиция по 

въпросите на счетоводното 

отчитане на международно равнище; 

следователно настоятелно призовава 

Комисията да ускори процеса на 

назначаване на председател, като 

отчете в пълна степен ролята на 

Европейския парламент и на неговата 

комисия по икономически и парични 

въпроси; 

Or. en 

 

Изменение  94 

Кора ван Нювенхойзен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. изразява загриженост, че ЕКГФО 

работи от известно време без 

председател, имайки предвид ключовата 

роля, която той/тя играе за постигането 

на консенсус; 

15. изразява загриженост, че ЕКГФО 

работи от известно време без 

председател, имайки предвид ключовата 

роля, която той/тя играе за постигането 

на консенсус; подчертава значението 

на това да се назначи председател във 



 

PE578.642v01-00 60/64 AM\1088190BG.doc 

BG 

възможно най-кратък срок; 

Or. en 

 

Изменение  95 

Нина Гил 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. приветства реформата на ЕКГФО, 

която влезе в действие на 31 октомври 

2014 г.; призовава Комисията да 

предложи разширяване на програмата 

на Съюза за ЕКГФО за периода 2017 –

 2020 г.; 

16. приветства реформата на ЕКГФО, 

която влезе в действие на 31 октомври 

2014 г.; 

Or. en 

 

Изменение  96 

Перванш Берес 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. приветства реформата на ЕКГФО, 

която влезе в действие на 31 октомври 

2014 г.; призовава Комисията да 

предложи разширяване на програмата 

на Съюза за ЕКГФО за периода 2017 –

 2020 г.; 

16. приветства реформата на ЕКГФО, 

която влезе в действие на 31 октомври 

2014 г. и признава, че в това 

отношение е положено значително 

усилие; призовава Комисията да 

гарантира подходящо финансиране за 

ЕКГФО за периода 2017 – 2020 г. въз 

основа на годишна всеобхватна 

оценка на договорената от нея 

реформа; 

Or. en 

Изменение  97 

Фабио де Маси 
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Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. приветства реформата на ЕКГФО, 

която влезе в действие на 31 октомври 

2014 г.; призовава Комисията да 

предложи разширяване на програмата 

на Съюза за ЕКГФО за периода 2017 –

 2020 г.; 

16. отбелязва реформата на ЕКГФО, 

която влезе в действие на 31 октомври 

2014 г.; призовава Комисията да 

предложи разширяване на програмата 

на Съюза за ЕКГФО за периода 2017 –

 2020 г. и впоследствие преобразуване 

на ЕКГФО в държавна агенция; 

 

Or. en 

 

Изменение  98 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. приветства реформата на ЕКГФО, 

която влезе в действие на 31 октомври 

2014 г.; призовава Комисията да 

предложи разширяване на програмата 

на Съюза за ЕКГФО за периода 2017 –

 2020 г.; 

16. приветства реформата на ЕКГФО, 

която влезе в действие на 31 октомври 

2014 г.; отбелязва подобряването на 

прозрачността, но призовава ЕКГФО 

да публикува годишни статистически 

данни относно отговори от 

обществеността; изразява 

съжаление, че що се отнася до 

финансирането на ЕКГФО, и по-

специално възможността за 

създаване на система на 

задължителни вноски, заплащани от 

дружествата, чиито ценни книжа са 

допуснати до търговия на регулиран 

пазар, Комисията насочи своите 

усилия към онези части от 

реформата, които са осъществими в 

краткосрочен план; отправя искане 

Комисията да предприеме формални 

действия, съгласно препоръките в 

доклада на Мейстад, за да насърчи 
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държавите членки, които все още не 

разполагат с Национален механизъм 

за финансиране, да създадат такъв; 

призовава Комисията да предложи 

разширяване на програмата на Съюза за 

ЕКГФО за периода 2017 – 2020 г., но да 

задели част от бюджета в резерв, 

докато не бъдат изпълнени 

препоръките на Мейстад, както и 

препоръките в настоящия доклад; 

Or. en 

 

Изменение  99 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 16 a. изразява съжаление, че 

изискването, предложено от 

Мейстад за съчетаване на функциите 

на главен изпълнителен директор на 

ЕКГФО и председател на ТЕГ на 

ЕКГФО беше превърнато във 

възможност; отбелязва, че съставът 

на новия съвет се отклонява от 

предложението на Мейстад, тъй 

като европейските надзорни органи и 

Европейската централна банка 

отхвърлиха пълноправното членство 

на Съвета; призовава ЕКГФО да 

увеличи броя на ползвателите в 

съвета – понастоящем само един – и 

да гарантира, че всички 

заинтересовани страни са 

представени в ЕКГФО; 

 (Изменение въз основа на предложение 

на Pensions Europe) 

Or. en 
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Изменение  100 

Перванш Берес 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. приветства факта, че през 2014 г. 

НСОИ диверсифицира своето 

финансиране и финансовият принос на 

МФС е бил по-малко от две трети от 

общото годишно финансиране за 

НСОИ; отбелязва, че поради това не 

се наложи Комисията да ограничи 

своята годишна вноска, както е 

предвидено в член 9.5 от 

Регламент (ЕС) № 258/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета; 

17. приветства факта, че през 2014 г. 

НСОИ диверсифицира своето 

финансиране, но изразява съжаление, 

че финансовият принос на МФС все 

още се равнява на около две трети от 

общото годишно финансиране за 

НСОИ; 
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Изменение  101 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. приветства факта, че през 2014 г. 

НСОИ диверсифицира своето 

финансиране и финансовият принос на 

МФС е бил по-малко от две трети от 

общото годишно финансиране за 

НСОИ; отбелязва, че поради това не се 

наложи Комисията да ограничи своята 

годишна вноска, както е предвидено в 

член 9.5 от Регламент (ЕС) № 258/2014 

на Европейския парламент и на Съвета; 

17. приветства факта, че през 2014 г. 

НСОИ диверсифицира своето 

финансиране и финансовият принос на 

МФС е бил по-малко от две трети от 

общото годишно финансиране за 

НСОИ; отбелязва, че поради това не се 

наложи Комисията да ограничи своята 

годишна вноска, както е предвидено в 

член 9.5 от Регламент (ЕС) № 258/2014 

на Европейския парламент и на Съвета; 

изразява съжаление, че с оглед на 

финансовата криза през 2007 г., с 

няколко доказателства за 

неточности и в контекста на 

скандала „Люкслийкс“ през 2014 г., 

НСОИ очевидно не е успял да 

гарантира интегритета на 
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одиторската професия; призовава 

следователно да се задели част от 

бюджета в резерв, докато НСОИ не 

посочи какви мерки да се предприемат 

за справяне с възникналите сериозни 

проблеми; 
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