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Ændringsforslag  1 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Henvisning 1 a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 – der henviser til rapporten af 25. februar 

2009 fra Højniveaugruppen vedrørende 

Finansielt Tilsyn i EU under ledelse af 

Jacques de Larosière, 

Or. en 

 

Ændringsforslag  2 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Henvisning 2 a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 – der henviser til Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2012/30/EU af 25. oktober 

2012 om samordning af de garantier, der 

kræves i medlemsstaterne af de i artikel 

54, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, nævnte selskaber 

til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes 

som tredjemands interesser, for så vidt 

angår stiftelsen af aktieselskabet samt 

bevarelse af og ændringer i dets kapital, 

med det formål at gøre disse garantier lige 

byrdefulde, 

Or. en 

 

Ændringsforslag  3 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 
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Forslag til beslutning 

Henvisning 11 a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 – der henviser til IASB's arbejdspapir 

DP/2013/1 af juli 2013 "A Review of the 

Conceptual Framework for Financial 

Reporting" og til IASB's anmodning om 

synspunkter af juli 2015 "Trustees' 

Review of Structure and Effectiveness", 

Or. en 

 

Ændringsforslag  4 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Henvisning 11 b (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 – der henviser til bemærkningen fra 

Kommissionen af 1. december 2015 om 

IASB's dokument "Trustees' Review of 

Structure and Effectiveness", 

Or. en 

 

Ændringsforslag  5 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Henvisning 11 c (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 – der henviser til International Financial 

Reporting Standard (IFRS) 9 om 

finansielle instrumenter udgivet den 

24. juli 2014 af IASB, til EFRAG's 

godkendelsesrådgivning for IFRS 9, til 

EFRAG's vurdering af IFRS 9 i forhold 
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til princippet om et retvisende billede, til 

mødedokumenterne for 

Regnskabskontroludvalget (ARC) om 

IFRS 9 og til breve med bemærkninger 

fra ECB og EBA om godkendelsen af 

IFRS 9, 

Or. en 

 

Ændringsforslag  6 

Pervenche Berès 

 

Forslag til beslutning 

Henvisning 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

– der henviser til bemærkningerne af 14. 

januar 2014 fra Økonomi- og 

Valutaudvalget vedrørende arbejdspapiret 

"A Review of the Conceptual Framework 

for Financial Reporting", 

– der henviser til skrivelsen af 14. januar 

2014 sendt på vegne af ECON's 

koordinatorer med bemærkninger 

vedrørende IASB's arbejdspapiret "A 

Review of the Conceptual Framework for 

Financial Reporting", 

Or. en 

 

Ændringsforslag  7 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Henvisning 14 a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 – der henviser til ESMA’s 

overensstemmelsestabel med ESMA's 

retningslinjer for håndhævelsen af 

finansielle oplysninger af 19. januar 2016 

(ESMA/2015/203 REV), 

Or. en 
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Ændringsforslag  8 

Jonás Fernández 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning A 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

A. der henviser til, at International 

Financial Reporting Standards (IFRS) og 

the international standards on auditing 

(ISA) er afgørende for et effektivt 

fungerende indre marked og 

kapitalmarkederne; der henviser til, at 

IFRS og ISA er i offentlighedens interesse; 

A. der henviser til, at International 

Financial Reporting Standards (IFRS) og 

the international standards on auditing 

(ISA) er afgørende for et effektivt 

fungerende indre marked og 

kapitalmarkederne og således for at sikre 

finansiel stabilitet; der henviser til, at IFRS 

og ISA er i offentlighedens interesse; 

Or. es 

 

Ændringsforslag  9 

Syed Kamall 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning A 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

A. der henviser til, at International 

Financial Reporting Standards (IFRS) og 

the international standards on auditing 

(ISA) er afgørende for et effektivt 

fungerende indre marked og 

kapitalmarkederne; der henviser til, at 

IFRS og ISA er i offentlighedens interesse; 

A. der henviser til, at International 

Financial Reporting Standards (IFRS) og 

the international standards on auditing 

(ISA) er en nødvendig komponent for et 

effektivt fungerende indre marked og 

kapitalmarkederne; der henviser til, at 

IFRS og ISA kan tolkes som at være i 

offentlighedens interesse; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  10 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning A 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

A. der henviser til, at International 

Financial Reporting Standards (IFRS) og 

the international standards on auditing 

(ISA) er afgørende for et effektivt 

fungerende indre marked og 

kapitalmarkederne; der henviser til, at 

IFRS og ISA er i offentlighedens interesse; 

A. der henviser til, at International 

Financial Reporting Standards (IFRS) og 

the international standards on auditing 

(ISA) er afgørende instrumenter for et 

effektivt fungerende indre marked og 

kapitalmarkederne; der henviser til, at 

IFRS og ISA er i offentlighedens interesse 

og derfor skal forstærke finansiel 

stabilitet og handle af almen interesse og 

ikke kun ud fra investorers, långiveres og 

kreditgiveres interesser; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  11 

Fabio De Masi 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning A 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

A. der henviser til, at International 

Financial Reporting Standards (IFRS) og 

the international standards on auditing 

(ISA) er afgørende for et effektivt 

fungerende indre marked og 

kapitalmarkederne; der henviser til, at 

IFRS og ISA er i offentlighedens interesse; 

A. der henviser til, at International 

Financial Reporting Standards (IFRS) og 

the international standards on auditing 

(ISA) er afgørende for et effektivt 

fungerende indre marked og 

kapitalmarkederne; der henviser til, at 

IFRS og ISA er i offentlighedens interesse; 

der henviser til, at organer, som fastsætter 

standarder, derfor bør omdannes til 

offentlige organisationer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  12 

Jonás Fernández 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning A a (ny) 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Aa. mener, at svig i forbindelse med 

virksomheders regnskabsaflæggelse 

udgør en trussel mod den økonomiske og 

finansielle stabilitet samt et brud på 

borgernes tillid til den sociale 

markedsøkonomiske model; 

Or. es 

Ændringsforslag  13 

Syed Kamall 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning B 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

B. der henviser til, at IFRS styrker 

ansvarligheden ved at mindske 

informationskløften mellem investorer og 

virksomheder, beskytte investeringer og 

skabe større gennemsigtighed ved at 

forbedre den internationale 

sammenlignelighed og kvaliteten af de 

finansielle oplysninger og give investorer 

og andre markedsdeltagere mulighed for at 

træffe velfunderede økonomiske 

beslutninger og derfor påvirke adfærden 

hos aktørerne på de finansielle markeder 

og stabiliteten på disse markeder; 

B. der henviser til, at IFRS kan styrke 

ansvarligheden ved at mindske 

informationskløften mellem investorer og 

virksomheder, beskytte investeringer og 

skabe større gennemsigtighed ved at 

forbedre den internationale 

sammenlignelighed og kvaliteten af de 

finansielle oplysninger og give investorer 

og andre markedsdeltagere mulighed for at 

træffe velfunderede økonomiske 

beslutninger og derfor påvirke adfærden 

hos aktørerne på de finansielle markeder 

og stabiliteten på disse markeder; 

bemærker dog, at denne model over 

"beslutningsbrugbarhed" for regnskaber 

ikke stemmer helt overens med 

"kapitalgrundlagfunktionen" som 

beskrevet i Domstolens retspraksis og 

direktivet om regnskaber, hvilket antyder, 

at det begrebsmæssige grundlag for 

regnskaber i henhold til IFRS-rammerne 

ikke omfatter formålet med regnskaber i 

henhold til EU-retten, hvor et retvisende 

billede af de angivne tal er standarden, 

som fastlagt i det skriftlige svar E-

016071/2015 fra Lord Hill, dateret 

25.2.2016; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  14 

Pervenche Berès 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning B 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

B. der henviser til, at IFRS styrker 

ansvarligheden ved at mindske 

informationskløften mellem investorer og 

virksomheder, beskytte investeringer og 

skabe større gennemsigtighed ved at 

forbedre den internationale 

sammenlignelighed og kvaliteten af de 

finansielle oplysninger og give investorer 

og andre markedsdeltagere mulighed for at 

træffe velfunderede økonomiske 

beslutninger og derfor påvirke adfærden 

hos aktørerne på de finansielle markeder 

og stabiliteten på disse markeder; 

B. der henviser til, at formålet med IFRS 

er at styrke ansvarligheden ved at mindske 

informationskløften mellem investorer og 

virksomheder, beskytte investeringer, 

skabe større gennemsigtighed ved at 

forbedre den internationale 

sammenlignelighed og kvaliteten af de 

finansielle oplysninger og give investorer 

og andre markedsdeltagere mulighed for at 

træffe velfunderede økonomiske 

beslutninger og derfor påvirke adfærden 

hos aktørerne på de finansielle markeder 

og stabiliteten på disse markeder; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  15 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning B 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

B. der henviser til, at IFRS styrker 

ansvarligheden ved at mindske 

informationskløften mellem investorer og 

virksomheder, beskytte investeringer og 

skabe større gennemsigtighed ved at 

forbedre den internationale 

sammenlignelighed og kvaliteten af de 

finansielle oplysninger og give investorer 

og andre markedsdeltagere mulighed for at 

træffe velfunderede økonomiske 

B. der henviser til, at IFRS menes at styrke 

ansvarligheden ved at mindske 

informationskløften mellem investorer og 

virksomheder, beskytte investeringer og 

skabe større gennemsigtighed ved at 

forbedre den internationale 

sammenlignelighed og kvaliteten af de 

finansielle oplysninger og give investorer 

og andre markedsdeltagere mulighed for at 

træffe velfunderede økonomiske 
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beslutninger og derfor påvirke adfærden 

hos aktørerne på de finansielle markeder 

og stabiliteten på disse markeder; 

beslutninger og derfor påvirke adfærden 

hos aktørerne på de finansielle markeder 

og stabiliteten på disse markeder; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  16 

Syed Kamall 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning B a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ba. der henviser til, at direktivet om 

regnskaber fastsætter, at regnskaber er 

"af særlig betydning med henblik på at 

beskytte selskabsdeltagere og tredjemand" 

og at "sådanne virksomheder kun giver 

tredjemand sikkerhed i 

virksomhedsformuen"; der henviser til, at 

direktivet om regnskaber også fastsætter, 

at dets formål er "at beskytte de 

interesser, der knytter sig til 

kapitalselskaber" ved at sikre, at overskud 

ikke udbetales af aktiekapital; der 

henviser til, at dette generelle formål med 

regnskaber kun kan opfyldes, hvis de 

angivne tal i regnskaberne er et retvisende 

billede af virksomhedens aktiver, passiver, 

økonomiske stilling og resultat; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  17 

Syed Kamall 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning C 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

C. der henviser til, at International 

Accounting Standard Boards (IASB) 

arbejder inden for rammerne af IFRS 

C. der henviser til, at International 

Accounting Standard Boards (IASB) 

arbejder inden for rammerne af IFRS 
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Foundation — en privat 

nonprofitorganisation – og er det 

standardiseringsorgan, hvis processer bør 

være gennemsigtige, uafhængige, 

demokratiske og underlagt offentlig 

kontrol; 

Foundation — en privat 

nonprofitorganisation – og er det 

standardiseringsorgan, hvis processer skal 

være gennemsigtige, uafhængige og 

underlagt direkte offentlig kontrol; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  18 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning C 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

C. der henviser til, at International 

Accounting Standard Boards (IASB) 

arbejder inden for rammerne af IFRS 

Foundation — en privat 

nonprofitorganisation – og er det 

standardiseringsorgan, hvis processer bør 

være gennemsigtige, uafhængige, 

demokratiske og underlagt offentlig 

kontrol; 

C. der henviser til, at International 

Accounting Standard Boards (IASB) 

arbejder inden for rammerne af IFRS 

Foundation — en privat 

nonprofitorganisation registreret i 

London/Det Forenede Kongerige og 

Delaware/USA – og er det 

standardiseringsorgan, hvis processer bør 

være gennemsigtige, uafhængige, 

demokratiske og underlagt offentlig 

kontrol; der henviser til, at Den 

Europæiske Union bidrager med omkring 

14 % af budgettet til IFRS Foundation og 

derfor er den største finansielle 

bidragyder; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  19 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning D 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

D. der henviser til, at den frie globale 

udveksling af kapital kræver et globalt 

system af regnskabsstandarder; der 

henviser til, at IFRS anvendes i 116 lande, 

men ikke i USA for indenlandske 

udstedere; 

D. der henviser til, at den globale 

udveksling af kapital kræver et globalt 

system af regnskabsstandarder; der 

henviser til, at IFRS anvendes i 116 lande, 

men ikke i USA for indenlandske 

udstedere; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  20 

Pervenche Berès 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning D 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

D. der henviser til, at den frie globale 

udveksling af kapital kræver et globalt 

system af regnskabsstandarder; der 

henviser til, at IFRS anvendes i 116 lande, 

men ikke i USA for indenlandske 

udstedere; 

D. der henviser til, at den frie globale 

udveksling af kapital kræver et globalt 

system af regnskabsstandarder; der 

henviser til, at IFRS anvendes i 116 lande 

under forskellige modaliteter (fuldstændig 

vedtagelse, delvis, valgfri eller 

konvergens), men ikke i USA for 

indenlandske udstedere; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  21 

Barbara Kappel 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning D a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Da. henviser til, at "Norwalk-aftalen" af 

oktober 2002 mellem IASB og US 

Financial Accounting Standards Board 

FASB peger på en tilnærmelse mellem de 

to standardudstedende; 
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Or. de 

 

Ændringsforslag  22 

Syed Kamall 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning E 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

E. der henviser til, at IFRS' overholdelse 

af kriterierne i IAS-forordningen 

vurderes i EU’s godkendelsesproces, især 

gennem kravet om, at regnskaber skal give 

"et retvisende" billede af selskabets aktiver 

og passiver, økonomiske stilling og 

resultat; der henviser til, at IFRS skal være 

i offentlighedens interesse i Europa og skal 

opfylde de grundlæggende kriterier 

vedrørende kvaliteten af de oplysninger, 

der er nødvendige for årsregnskaber; 

E. der henviser til, at IFRS ikke kan 

godkendes til anvendelse i EU, hvis den 

modsiger princippet om et retvisende 

billede, som kræver, at regnskaber skal 

give "et retvisende" billede af selskabets 

aktiver og passiver, økonomiske stilling og 

resultat; der henviser til, at IFRS skal være 

i offentlighedens interesse i Europa og skal 

opfylde de grundlæggende kriterier 

vedrørende kvaliteten af de oplysninger, 

der er nødvendige for årsregnskaber; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  23 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning E 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

E. der henviser til, at IFRS' overholdelse af 

kriterierne i IAS-forordningen vurderes i 

EU’s godkendelsesproces, især gennem 

kravet om, at regnskaber skal give "et 

retvisende" billede af selskabets aktiver og 

passiver, økonomiske stilling og resultat; 

der henviser til, at IFRS skal være i 

offentlighedens interesse i Europa og skal 

opfylde de grundlæggende kriterier 

vedrørende kvaliteten af de oplysninger, 

der er nødvendige for årsregnskaber; 

E. der henviser til, at IFRS' overholdelse af 

kriterierne i IAS-forordningen vurderes i 

EU’s godkendelsesproces, især gennem 

kravet om, at regnskaber skal give "et 

retvisende" billede af selskabets aktiver og 

passiver, økonomiske stilling og resultat; 

der henviser til, at IFRS skal være i 

offentlighedens interesse i Europa og skal 

opfylde de grundlæggende kriterier 

vedrørende kvaliteten af de oplysninger, 

der er nødvendige for årsregnskaber; der 

henviser til, at IFRS skal opfylde 
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direktivet om regnskaber og direktivet om 

kapitalvedligeholdelse for at undgå, at 

overskud og bonusser udbetales ud af 

urealiserede gevinster, hvilket i sidste 

ende betyder ud af selskabskapitalen; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  24 

Fabio De Masi 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning F 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

F. der henviser til, at Kommissionen, Rådet 

og Europa-Parlamentet er involveret i 

godkendelsesprocessen baseret på 

rådgivning fra European Financial 

Reporting Advisory Group (EFRAG), en 

privat teknisk rådgiver for Kommissionen, 

og på arbejdet i Regnskabskontroludvalget 

(ARC), som er sammensat af 

repræsentanter fra medlemsstaterne; 

F. der henviser til, at Kommissionen, Rådet 

og Europa-Parlamentet er involveret i 

godkendelsesprocessen baseret på 

rådgivning fra European Financial 

Reporting Advisory Group (EFRAG), en 

privat teknisk rådgiver for Kommissionen, 

og på arbejdet i Regnskabskontroludvalget 

(ARC), som er sammensat af 

repræsentanter fra medlemsstaterne; der 

henviser til, at EFRAG bør omdannes til 

et offentligt agentur inden 2020; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  25 

Syed Kamall 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning G 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

G. der henviser til, at forskellige 

interessenter inden for EU — især 

langsigtede investorer — har rejst 

spørgsmålet om IFRS's overensstemmelse 

med forsigtigheds- og 

forvaltningsprincipperne; der henviser til, 

at der også har været lagt vægt på at styrke 

G. der henviser til, at forskellige 

interessenter inden for EU — især 

langsigtede investorer — har rejst 

spørgsmålet om IFRS's overensstemmelse 

med de retslige krav i direktivet om 

regnskaber, især forsigtigheds- og 

forvaltningsprincipperne; der henviser til, 



 

AM\1088190DA.doc 15/56 PE578.642v01-00 

 DA 

Europas stemme for at sikre sammenhæng 

i proceduren for fastlæggelse af standarder; 

at der også har været lagt vægt på at styrke 

Europas stemme for at sikre, at sådanne 

principper anerkendes og indlejres fuldt 

ud igennem hele proceduren for 

fastlæggelse af standarder; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  26 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning G 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

G. der henviser til, at forskellige 

interessenter inden for EU — især 

langsigtede investorer — har rejst 

spørgsmålet om IFRS's overensstemmelse 

med forsigtigheds- og 

forvaltningsprincipperne; der henviser til, 

at der også har været lagt vægt på at styrke 

Europas stemme for at sikre sammenhæng 

i proceduren for fastlæggelse af standarder; 

G. der henviser til, at forskellige 

interessenter inden for EU — især 

langsigtede investorer — har rejst 

spørgsmålet om IFRS's overensstemmelse 

med forsigtigheds- og 

forvaltningsprincipperne; der henviser til, 

at Europa-Parlamentets deltagelse i 

proceduren for fastlæggelse af standarder 

ikke er tilstrækkelig og ikke svarer til EU-

budgettets finansielle bidrag til IFRS 

Foundation; der henviser til, at der også 

har været lagt vægt på at styrke Europas 

stemme for at sikre sammenhæng i 

proceduren for fastlæggelse af standarder; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  27 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning H 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

H. der henviser til, at de seneste finansielle 

kriser har sat spørgsmålet om IFRS' rolle 

H. der henviser til, at de seneste finansielle 

kriser var – som konstateret af G20 og De 
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inden for finansiel stabilitet og vækst på 

G20's og EU’s dagsordener, navnlig med 

hensyn til reglerne for anerkendelse af tab i 

banksystemet; 

Larosière-rapporten og EU – blandt andet 

forårsaget eller forværret af 

uhensigtsmæssige regnskabsregler; der 

henviser til, at markedsværdiprincippet og 
navnlig reglerne for anerkendelse af tab i 

banksystemet havde 

konjunkturforstærkende virkninger på 

økonomien og sammen med ikke-bogførte 

regnskaber, overdrevne bonusser og 

overskudspolitikker bidrog til finansiel 

ustabilitet; 

 der henviser til, at G20 – med hensyn til 

regnskabsføring – opfordrede til at: 

 – reducere kompleksiteten i 

regnskabsstandarderne for finansielle 

instrumenter, forbedre regnskabsreglerne 

for indregning af hensættelser til tab på 

udlån ved at indføre krav om flere 

kreditoplysninger 

 – forbedre regnskabsstandarderne for 

hensættelser samt for ikkebalanceførte 

eksponeringer og usikkerheden ved 

værdiansættelse 

 – opnå klarhed og konsistens ved 

anvendelse af værdiansættelsesstandarder 

internationalt, samarbejde med 

tilsynsførende og træffe væsentlige skridt 

mod et enkelt sæt af globale 

regnskabsstandarder af høj kvalitet 

 – forbedre interessenters rolle, herunder 

tilsynsorganer og nye markeder, gennem 

IASB's konstitutionelle gennemgang 

inden for rammerne af den uafhængige 

procedure for fastlæggelse af 

regnskabsstandarder; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  28 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning H a (ny) 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ha. der henviser til, at De Larosière-

rapporten fremhævede vigtige mangler 

med hensyn til regnskabsstandarderne 

forud for krisen, herunder bl.a.: 

 – den konjunkturforstærkende virkning, 

der er skabt af markedsværdiprincippet og 

ved anerkendelse af profit og tab 

 – den overordnede tendens til at 

undervurdere risikoophobning på 

baggrund af indeværende volatilitet under 

konjunkturopsving 

 – manglen på en fælles og gennemsigtig 

fremgang for evaluering af ikke-likvide og 

værdiforringede aktiver; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  29 

Pervenche Berès 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning I 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

I. der henviser til, at IASB leverede "IFRS 

9 Finansielle instrumenter" som et vigtigt 

svar på krisen; der henviser til, at 

EFRAG’s rådgivning om IFRS 9 var 

positiv; 

I. der henviser til, at IASB leverede "IFRS 

9 Finansielle instrumenter" som et vigtigt 

svar på visse aspekter af krisen og dennes 

påvirkning af banksektoren; der henviser 

til, at EFRAG’s rådgivning om IFRS 9 var 

positiv; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  30 

Pervenche Berès 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning I 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

I. der henviser til, at IASB leverede "IFRS 

9 Finansielle instrumenter" som et vigtigt 

svar på krisen; der henviser til, at 

EFRAG’s rådgivning om IFRS 9 var 

positiv; 

I. der henviser til, at IASB leverede "IFRS 

9 Finansielle instrumenter" som et vigtigt 

svar på krisen; der henviser til, at 

EFRAG’s rådgivning om IFRS 9 var 

positiv med flere bemærkninger 

(vedrørende anvendelsen af "fair value" i 

tilfælde af vanskeligheder på markedet, 

manglen på et begrebsmæssigt grundlag 

for tilgangen med 12 måneder med 

tabshensættelser, de utilfredsstillende 

hensættelser vedrørende længerevarende 

investeringer) og en reserve omkring 

anvendeligheden af standarden for 

forsikringssektoren, hvilket anerkendes af 

selve IASB; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  31 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning I 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

I. der henviser til, at IASB leverede "IFRS 

9 Finansielle instrumenter" som et vigtigt 

svar på krisen; der henviser til, at 

EFRAG’s rådgivning om IFRS 9 var 

positiv; 

I. der henviser til, at IASB leverede "IFRS 

9 Finansielle instrumenter" som et vigtigt 

svar på krisen; der henviser til, at 

EFRAG’s rådgivning om IFRS 9 var 

positiv; der henviser til, at ECB og EBA's 

breve med bemærkninger om IFRS 9 var 

positive, men også nævnte specifikke 

mangler; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  32 

Cora van Nieuwenhuizen 
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Forslag til beslutning 

Betragtning I 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

I. der henviser til, at IASB leverede "IFRS 

9 Finansielle instrumenter" som et vigtigt 

svar på krisen; der henviser til, at 

EFRAG’s rådgivning om IFRS 9 var 

positiv; 

I. der henviser til, at IASB leverede "IFRS 

9 Finansielle instrumenter" som et vigtigt 

svar på krisen; der henviser til, at 

EFRAG’s rådgivning om IFRS 9 var 

positiv; påpeger, at der stadig er 

bekymringer om, at den foreslåede 

regnskabsføring af egenkapital kan have 

en negativ virkning på længerevarende 

investeringer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  33 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning I a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ia. der henviser til, at spørgsmålet 

vedrørende ikke-bogførte regnskaber blev 

behandlet i følgende ændringsforslag til 

"IFRS 7 Finansielle instrumenter": 

offentliggørelse og udstedelse af tre nye 

standarder: "IFRS 10 

Koncernregnskaber", "IFRS 11 Fælles 

ordninger" og "IFRS 12 Oplysninger om 

kapitalandele i andre virksomheder"; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  34 

Pervenche Berès 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning K 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

K. der påpeger, at den måde, IFRS 

Foundation ledes på, er under revision i 

overensstemmelse med organisationens 

vedtægter; der henviser til, at det derfor er 

det rette tidspunkt til at undersøge den 

organisatoriske struktur og de ændringer, 

der bør foretages af IFRS Foundations og 

IASB's styrings- og tilsynsorganer; 

K. der påpeger, at den måde, IFRS 

Foundation ledes på, er under revision i 

overensstemmelse med organisationens 

vedtægter; der henviser til, at det derfor er 

det rette tidspunkt til at undersøge den 

organisatoriske struktur og de ændringer, 

der bør foretages af IFRS Foundations og 

IASB's styrings- og tilsynsorganer med 

henblik på at integrere dem i offentlige 

internationale institutioner; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  35 

Fabio De Masi 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning K 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

K. der påpeger, at den måde, IFRS 

Foundation ledes på, er under revision i 

overensstemmelse med organisationens 

vedtægter; der henviser til, at det derfor er 

det rette tidspunkt til at undersøge den 

organisatoriske struktur og de ændringer, 

der bør foretages af IFRS Foundations og 

IASB's styrings- og tilsynsorganer; 

K. der påpeger, at den måde, IFRS 

Foundation ledes på, er under revision i 

overensstemmelse med organisationens 

vedtægter; der henviser til, at det derfor er 

det rette tidspunkt til at undersøge den 

organisatoriske struktur og de ændringer, 

der bør foretages af IFRS Foundations og 

IASB's styrings- og tilsynsorganer; der 

henviser til, at der er behov for en bredere 

repræsentation af interesser om IASB, 

f.eks. ved at introducere medlemmer fra 

SMV'er, fagforeninger, akademikere og 

civilsamfundsaktører; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  36 

Theodor Dumitru Stolojan 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning L 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

L. der henviser til, at ISA er udviklet af 

International Federation of Accountants 

(IFAC); der henviser til, at Public Interest 

Oversight Board (PIOB) er en uafhængig 

international organisation, som overvåger 

den proces, der fører til vedtagelse af ISA, 

og IFAC’s øvrige aktiviteter af offentlig 

interesse; 

L. der henviser til, at ISA er udviklet af 

International Auditing and Assurance 

Standards Board (IAASB), som er et 

uafhængigt organ underlagt International 
Federation of Accountants (IFAC); der 

henviser til, at Public Interest Oversight 

Board (PIOB) er en uafhængig 

international organisation, som overvåger 

den proces, der fører til vedtagelse af ISA, 

og IFAC’s øvrige aktiviteter af offentlig 

interesse; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  37 

Pervenche Berès 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. finder det glædeligt, at Kommissionen i 

sin IAS-evalueringsrapport om 

anvendelsen af IFRS-standarder i EU 

vurderer, at målene i IAS-forordningen er 

opfyldt; opfordrer standardiseringsorganet 

til at sikre, at IFRS hænger sammen med 

det eksisterende sæt af 

regnskabsstandarder; opfordrer til en mere 

koordineret tilgang til udvikling af nye 

standarder, herunder samordnede tidsfrister 

for anvendelse; 

1. bemærker, at Kommissionen i sin IAS-

evalueringsrapport om anvendelsen af 

IFRS-standarder i EU vurderer, at målene i 

IAS-forordningen er opfyldt; opfordrer 

standardiseringsorganet til at sikre, at IFRS 

hænger sammen med det eksisterende sæt 

af regnskabsstandarder og fremmer 

konvergens på internationalt niveau; 

opfordrer til en mere koordineret tilgang til 

udvikling af nye standarder, herunder 

samordnede tidsfrister for anvendelse; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  38 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. finder det glædeligt, at Kommissionen i 

sin IAS-evalueringsrapport om 

anvendelsen af IFRS-standarder i EU 

vurderer, at målene i IAS-forordningen er 

opfyldt; opfordrer standardiseringsorganet 

til at sikre, at IFRS hænger sammen med 

det eksisterende sæt af 

regnskabsstandarder; opfordrer til en mere 

koordineret tilgang til udvikling af nye 

standarder, herunder samordnede tidsfrister 

for anvendelse; 

1. finder det glædeligt, at Kommissionen i 

sin IAS-evalueringsrapport om 

anvendelsen af IFRS-standarder i EU 

vurderer, at målene i IAS-forordningen er 

opfyldt; beklager, at Kommissionen endnu 

ikke har foreslået de krævede retslige 

ændringer til at udbedre de mangler, der 

er kortlagt i dens evaluering; opfordrer 

standardiseringsorganet til at sikre, at IFRS 

hænger sammen med det eksisterende sæt 

af regnskabsstandarder; opfordrer til en 

mere koordineret tilgang til udvikling af 

nye standarder, herunder samordnede 

tidsfrister for anvendelse, især med hensyn 

til gennemførelsen af "IFRS 9 

Finansielle instrumenter" og den nye 

"IFRS 4 Forsikringskontrakter"; 

opfordrer Kommissionen til at udarbejde 

snarlige lovforslag i forbindelse hermed; 

opfordrer Kommissionen til at undersøge i 

detaljer, hvorvidt anbefalingerne i De 

Larosière-rapporten blev fuldstændigt 

gennemført, især anbefaling nr. 4, der 

tilskynder til en overvejelse af, om 

markedsværdiprincippet er nødvendigt; 

 (Ændringsforslag inspireret af GDV) 

Or. en 

 

Ændringsforslag  39 

Syed Kamall 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 1a. bemærker især den fremkommende 

gennemførelse af IFRS 4 (fase II) og 

opfordrer Kommissionen til at sikre, at 

ingen forsinkelser medfører afvigelser 

eller konkurrenceforstyrrelser inden for 

forsikringsindustrien; 



 

AM\1088190DA.doc 23/56 PE578.642v01-00 

 DA 

Or. en 

 

Ændringsforslag  40 

Pervenche Berès 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. opfordrer Kommissionen til at 

fremsætte forslag om, hvordan Maystadts 

anbefaling vedrørende en udvidelse af 

kriteriet om "offentlighedens interesse" – 

dvs. at regnskabsstandarder hverken bør 

bringe den finansielle stabilitet i EU i fare 

eller stå i vejen for EU’s økonomiske 

udvikling – kan tages i betragtning i 

forbindelse med godkendelsesprocessen; 

opfordrer indtrængende Kommissionen til 

sammen med EFRAG at udstede klare 

retningslinjer for fortolkningen af 

begreberne "offentlighedens interesse" og 

"et retvisende billede" for at nå frem til en 

fælles forståelse af disse 

godkendelseskriterier; 

2. opfordrer Kommissionen til omgående 

at efterkomme Maystadts anbefaling 

vedrørende en udvidelse af kriteriet om 

"offentlighedens interesse" – dvs. at 

regnskabsstandarder hverken bør bringe 

den finansielle stabilitet i EU i fare eller stå 

i vejen for EU’s økonomiske udvikling – og 

at sikre, at dette kriterium overholdes 

fuldt ud i forbindelse med 

godkendelsesprocessen; opfordrer 

indtrængende Kommissionen til sammen 

med EFRAG at udstede klare retningslinjer 

for fortolkningen af begreberne 

"offentlighedens interesse" og "et 

retvisende billede" for at nå frem til en 

fælles forståelse af disse 

godkendelseskriterier; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  41 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. opfordrer Kommissionen til at fremsætte 

forslag om, hvordan Maystadts anbefaling 

vedrørende en udvidelse af kriteriet om 

"offentlighedens interesse" – dvs. at 

regnskabsstandarder hverken bør bringe 

den finansielle stabilitet i EU i fare eller stå 

2. opfordrer Kommissionen til at fremsætte 

forslag om, hvordan Maystadts anbefaling 

vedrørende en udvidelse af kriteriet om 

"offentlighedens interesse" – dvs. at 

regnskabsstandarder hverken bør bringe 

den finansielle stabilitet i EU i fare eller stå 
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i vejen for EU’s økonomiske udvikling – 

kan tages i betragtning i forbindelse med 

godkendelsesprocessen; opfordrer 

indtrængende Kommissionen til sammen 

med EFRAG at udstede klare retningslinjer 

for fortolkningen af begreberne 

"offentlighedens interesse" og "et 

retvisende billede" for at nå frem til en 

fælles forståelse af disse 

godkendelseskriterier; 

i vejen for EU’s økonomiske udvikling – 

kan tages i betragtning i forbindelse med 

godkendelsesprocessen; opfordrer 

indtrængende Kommissionen til sammen 

med EFRAG at udstede klare retningslinjer 

og anvende retsligt bindende standarder, 

der angiver fortolkningen af begreberne 

"offentlighedens interesse" og "et 

retvisende billede" for at nå frem til en 

fælles forståelse af disse 

godkendelseskriterier; opfordrer 

Kommissionen til at fremsætte et forslag 

om – som fastlagt i Maystadt-rapporten – 

at gennemføre Maystadts definition af 

kriteriet "offentlighedens interesse" i 

IAS-forordningen; opfordrer 

Kommissionen sammen med EFRAG til 

systematisk at undersøge, hvorvidt 

kriteriet "offentlighedens interesse" som 

defineret af Maystadt kræver ændringer 

af eksisterende regnskabsstandarder, og 

foretage justeringer, hvor det er 

nødvendigt; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  42 

Syed Kamall 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. opfordrer Kommissionen til at fremsætte 

forslag om, hvordan Maystadts anbefaling 

vedrørende en udvidelse af kriteriet om 

"offentlighedens interesse" – dvs. at 

regnskabsstandarder hverken bør bringe 

den finansielle stabilitet i EU i fare eller stå 

i vejen for EU’s økonomiske udvikling – 

kan tages i betragtning i forbindelse med 

godkendelsesprocessen; opfordrer 

indtrængende Kommissionen til sammen 

med EFRAG at udstede klare retningslinjer 

for fortolkningen af begreberne 

"offentlighedens interesse" og "et 

2. opfordrer Kommissionen til at fremsætte 

forslag om, hvordan Maystadts anbefaling 

vedrørende en udvidelse af kriteriet om 

"offentlighedens interesse" – dvs. at 

regnskabsstandarder hverken bør bringe 

den finansielle stabilitet i EU i fare eller stå 

i vejen for EU’s økonomiske udvikling – 

kan tages i betragtning i forbindelse med 

godkendelsesprocessen; opfordrer 

indtrængende Kommissionen til sammen 

med EFRAG at udstede klare retningslinjer 

for fortolkningen af begreberne 

"offentlighedens interesse" og princippet 
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retvisende billede" for at nå frem til en 

fælles forståelse af disse 

godkendelseskriterier; 

om "et retvisende billede" på baggrund af 

Domstolens retspraksis og direktivet om 

regnskaber for at nå frem til en fælles 

forståelse af disse godkendelseskriterier; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  43 

Syed Kamall 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 2a. bemærker, at testen om et retvisende 

billede i artikel 4, stk. 3, i direktiv 

2013/34/EU gælder for de angivne tal i 

regnskaberne som standarden med 

hensyn til regnskaber udarbejdet i 

henhold til EU-retten, der er beskrevet i 

betragtning 3 og 29 i samme direktiv; 

fremhæver, at dette formål er knyttet til 

kapitalgrundlagsfunktionen, dvs. at 

investorer, både kreditgivere og 

aktionærer, benytter tallene i de årlige 

regnskaber som grundlag til at bestemme, 

hvorvidt et selskab er solvent med hensyn 

til dets "virksomhedsformue", og 

fastsætte overskudsbetalinger; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  44 

Syed Kamall 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 2b. understreger, at en kernekomponent 

for at opnå et retvisende billede af de 

angivne tal i regnskaberne er forsigtig 

evaluering, hvilket betyder, at tab ikke 
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undervurderes eller fortjeneste ikke 

overvurderes, som beskrevet i artikel 6, 

stk. 1, litra c), nr. i) og ii), i direktivet om 

regnskaber; påpeger, at denne tolkning af 

direktivet om regnskaber er bekræftet ved 

flere af Domstolens afgørelser; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  45 

Syed Kamall 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 2c. bemærker, at betragtning 9 i IAS-

forordningen tillader en større 

fleksibilitet, når der træffes en beslutning 

om at godkende IFRS, da der ikke kræves 

"en nøje overensstemmelse med hver 

enkelt bestemmelse heri"; foreslår dog, at 

dette ikke omfatter at tillade, at IFRS 

afviger så meget fra det generelle formål 

med direktivet om regnskaber af 2013, 

som erstattede det 4. og 7. direktiv om 

regnskaber henvist til i artikel 3, stk. 2, nr. 

i), i IAS-forordningen, at resultatet heraf 

ville resultere i regnskaber, der 

overvurderer profitter eller undervurderer 

tab; mener i denne sammenhæng, at 

godkendelsen af IAS 39 muligvist 

modsagde dette generelle formål med det 

4. og 7. direktiv om regnskaber, der blev 

gjort overflødig af direktivet om 

regnskaber af 2013, grundet dets model 

for anerkendelse af tab, især artikel 31, 

stk. 1, litra bb), i Rådets fjerde direktiv 

78/660/EØF, der fastsatte, at "der tages 

hensyn til alle forpligtelser og eventuelle 

tab, som er opstået i løbet af det 

regnskabsår, som årsregnskabet vedrører, 

eller i et tidligere regnskabsår, selv om 

disse forpligtelser eller tab først bliver 

kendt mellem statustidspunktet og det 
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tidspunkt, hvor status udarbejdes"; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  46 

Syed Kamall 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. hilser IASB’s plan om at genindføre 

princippet om "forsigtighed" og styrke 

"forvaltning" i den nye begrebsramme 

velkommen; opfordrer Kommissionen og 

EFRAG og IASB til at samarbejde med 

nationale og tredjelandes 

standardiseringsorganer for at opnå bredere 

støtte til disse principper; 

3. hilser IASB’s plan om at genindføre 

princippet om "forsigtighed" og styrke 

"forvaltning" i den nye begrebsramme 

velkommen; bemærker, at IASB's 

forståelse af princippet om forsigtighed og 

forvaltning ikke er den samme som 

fastlagt i Domstolens retspraksis og 

direktivet om regnskaber; opfordrer 

Kommissionen og EFRAG og IASB til at 

blive enige om tolkningen af princippet 

om forsigtighed og forvaltning som 

defineret i Domstolens retspraksis og 

direktivet om regnskaber og derefter 
samarbejde med nationale og tredjelandes 

standardiseringsorganer for at opnå bredere 

støtte til disse principper; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  47 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. hilser IASB’s plan om at genindføre 

princippet om "forsigtighed" og styrke 

"forvaltning" i den nye begrebsramme 

velkommen; opfordrer Kommissionen og 

EFRAG og IASB til at samarbejde med 

3. hilser IASB’s plan om at genindføre 

princippet om "forsigtighed" og styrke 

"forvaltning" i den nye begrebsramme 

velkommen; beklager, at IASB's tolkning 

af "forsigtighed" kun betyder "forsigtig 
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nationale og tredjelandes 

standardiseringsorganer for at opnå bredere 

støtte til disse principper; 

skønsbehandling"; mener, at princippet 

"forsigtighed" skal ledsages af princippet 

om pålidelighed; opfordrer Kommissionen 

og EFRAG og IASB til at samarbejde med 

nationale og tredjelandes 

standardiseringsorganer for at opnå bredere 

støtte til disse principper; opfordrer IASB 

til systematisk at undersøge, hvorvidt en 

revideret begrebsramme kræver 

ændringer af eksisterende 

regnskabsstandarder, og foretage 

justeringer, hvor det er nødvendigt; 

 (Ændringsforslag inspireret af DRGV og 

GV Bayern) 

Or. en 

 

Ændringsforslag  48 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 3a. noterer sig reformen vedrørende 

anerkendelse af tab inden for IFRS-

rammerne, hvilket bør tillade en mere 

forsigtig opbygning af tabsbestemmelser 

på grundlag af det fremadrettede begreb 

om forventning af tab i stedet for påløbne 

tab; mener, at EU-

godkendelsesproceduren på forsigtig vis 

skal udgøre rammerne for måden, hvorpå 

begrebet om forventede tab fastsættes, så 

overdreven brug af modellen undgås, og 

det bliver muligt at levere tydelig 

tilsynsmæssig vejledning om aktivers 

værdiforringelse; 

Or. en 
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Ændringsforslag  49 

Barbara Kappel 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 3a. påpeger, at IOSCO repræsenterer 

mere end 192 

værdipapirtilsynsmyndigheder, som 

omfatter 95 % af det globale 

værdipapirmarked, hvoraf nogle allerede 

anvender de bogføringsmetoder, som 

IASB har identificeret; 

 påpeger, at IOSCO offentligt har fastslået, 

at IFRS bliver betragtet som den bedst 

egnede regnskabsstandard med hensyn til 

det internationale kapitalmarked; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  50 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 3b. mener, at spørgsmålet vedrørende 

ikke-bogførte regnskaber endnu ikke er 

behandlet korrekt og effektivt, da 

afgørelsen om, hvorvidt et aktiv skal 

rapporteres i et regnskab eller ej, stadig er 

underlagt en mekanisk regel, som kan 

omgås; opfordrer IASB til at udbedre 

disse mangler; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  51 

Barbara Kappel 
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Forslag til beslutning 

Punkt 3 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 3b. glæder sig over protokollerne IFRS og 

IOSCO om et forstærket samarbejde på 

baggrund af de centrale problemer i 

tilsynet med værdipapirmarkedet, som 

blev identificeret på G20; mener, at dette 

samarbejde er nødvendigt for at 

imødekomme behovet for en global 

regnskabsstandard af høj kvalitet og 

fremme brugen af ensartede standarder 

på tværs af forskellige nationale 

betingelser; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  52 

Barbara Kappel 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 3c. er overbevist om, at udvekslingen af 

oplysninger mellem IASB og ISOCO om 

den stigende anvendelse af IFRS ikke blot 

skal ses som en redegørelse, men også 

som mulighed for at kortlægge eksempler 

på bedste praksis; glæder sig i denne 

forbindelse over den årlige "enforcer 

discussion session", som er indført af 

IOSCO for at kunne oplyse IASB om 

centrale emner i gennemførelsen og 

håndhævelsen; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  53 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 
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Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. påpeger vigtigheden af, at der er fuld 

klarhed over virkningerne af en 

regnskabsstandard; insisterer på, at det bør 

være en prioritet for IASB og EFRAG at 

styrke deres konsekvensanalyser og at 

vurdere de specifikke behov hos investorer 

og virksomheder; opfordrer Kommissionen 

til at foretage en evaluering af situationen 

og tilvejebringe de ressourcer, der er 

nødvendige for at styrke EFRAG's 

kapacitet til at udføre grundige 

konsekvensanalyser; 

4. påpeger vigtigheden af, at der er fuld 

klarhed over virkningerne af en 

regnskabsstandard; insisterer på, at det bør 

være en prioritet for IASB og EFRAG at 

styrke deres konsekvensanalyser og at 

vurdere de specifikke behov hos investorer 

og virksomheder samt den generelle 

offentlighed; opfordrer EFRAG til at 

styrke sin kapacitet til at vurdere 

virkningen af nye regnskabsstandarder 

for finansiel stabilitet med særlig fokus på 

europæiske behov, som skal indføres i 

IASB's standardisering tidligere i 

processen; noterer, at de europæiske 

tilsynsagenturer (ESA'er) ESMA, EBA og 

EIOPA, som besidder ekspertisen og 

kapaciteten til at bistå med denne opgave, 

afviste fuldt medlemsskab af EFRAG-

bestyrelsen, da EFRAG er et privat organ, 

der ikke repræsenterer offentlige 

interesser; opfordrer Kommissionen til 

inden for rammerne for revisioner af IAS-

forordningen at udforske måder, hvorpå 

den kan modtage systematiske 

tilbagemeldinger fra ESA'erne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  54 

Syed Kamall 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. påpeger vigtigheden af, at der er fuld 

klarhed over virkningerne af en 

regnskabsstandard; insisterer på, at det bør 

være en prioritet for IASB og EFRAG at 

styrke deres konsekvensanalyser og at 

vurdere de specifikke behov hos investorer 

4. påpeger vigtigheden af, at der er fuld 

klarhed over virkningerne af en 

regnskabsstandard; insisterer på, at det bør 

være en prioritet for IASB og EFRAG at 

styrke deres konsekvensanalyser og at 

vurdere de specifikke behov hos investorer 
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og virksomheder; opfordrer Kommissionen 

til at foretage en evaluering af situationen 

og tilvejebringe de ressourcer, der er 

nødvendige for at styrke EFRAG's 

kapacitet til at udføre grundige 

konsekvensanalyser; 

og virksomheder; opfordrer Kommissionen 

til at minde EFRAG om deres forpligtelse 

til at udføre grundige konsekvensanalyser; 

bemærker især den manglende 

konsekvensanalyse for IFRS9; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  55 

Pervenche Berès 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. påpeger vigtigheden af, at der er fuld 

klarhed over virkningerne af en 

regnskabsstandard; insisterer på, at det bør 

være en prioritet for IASB og EFRAG at 

styrke deres konsekvensanalyser og at 

vurdere de specifikke behov hos investorer 

og virksomheder; opfordrer Kommissionen 

til at foretage en evaluering af situationen 

og tilvejebringe de ressourcer, der er 

nødvendige for at styrke EFRAG's 

kapacitet til at udføre grundige 

konsekvensanalyser; 

4. påpeger vigtigheden af, at der er fuld 

klarhed over virkningerne af en 

regnskabsstandard; insisterer på, at det bør 

være en prioritet for IASB og EFRAG at 

styrke deres konsekvensanalyser, navnlig 

inden for makroøkonomi, og at vurdere de 

forskellige behov hos en bred række af 

interessenter, herunder langsigtede 

investorer og virksomheder; opfordrer 

Kommissionen til at foretage en evaluering 

af situationen og tilvejebringe de 

ressourcer, der er nødvendige for at styrke 

EFRAG's kapacitet til at udføre grundige 

konsekvensanalyser; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  56 

Pervenche Berès 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 4a. opfordrer Kommissionen til at sørge 

for, at IFRS 9 tjener EU's langsigtede 

investeringsstrategi, der er rettet mod at 



 

AM\1088190DA.doc 33/56 PE578.642v01-00 

 DA 

forbedre digital og økologisk overgang, 

især ved at begrænse bestemmelser, der 

kunne indføre unødig kortfristet volatilitet 

i regnskaberne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  57 

Pervenche Berès 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 4b. mener, at ECB og ESA'erne – som 

observatører i EFRAG-bestyrelsen efter 

den reformerede forvaltningsordning – 

ville yde et positivt bidrag til bedre at 

kunne tage hensyn til indvirkningen på 

den finansielle stabilitet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  58 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. er foruroliget over IFRS' komplekse 

karakter; opfordrer til at reducere denne 

kompleksitet i det omfang, det er muligt og 

hensigtsmæssigt, når der udvikles nye 

regnskabsstandarder; 

5. er overbevist om, at kun enkle regler 

kan anvendes effektivt af brugerne og 

kontrolleres af de tilsynsførende; minder 

om, at G20 i sin erklæring af 2. april 2009 

efterspurgte mindre kompleksitet i 

regnskabsstandarderne for finansielle 

instrumenter samt klarhed og konsistens 

ved anvendelsen af evalueringsstandarder 

internationalt i forbindelse med arbejde 

med tilsynsførende; er foruroliget over 

IFRS' fortsat komplekse karakter; 

opfordrer til at reducere denne 
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kompleksitet i det omfang, det er muligt og 

hensigtsmæssigt, når der udvikles nye 

regnskabsstandarder; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  59 

Neena Gill 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. er foruroliget over IFRS' komplekse 

karakter; opfordrer til at reducere denne 

kompleksitet i det omfang, det er muligt og 

hensigtsmæssigt, når der udvikles nye 

regnskabsstandarder; 

5. er foruroliget over IFRS' komplekse 

karakter; opfordrer til at reducere denne 

kompleksitet i det omfang, det er muligt og 

hensigtsmæssigt, når der udvikles nye 

regnskabsstandarder; 

 opfordrer til, at regnskabsstandarderne 

harmoniseres, så selskabers finansielle 

data kan sammenlignes på tværs af 

medlemsstaterne og øge investorernes 

tillid; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  60 

Fabio De Masi 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 5a. er bekymret over, at reglerne for 

anerkendelse af tab i IFRS 9, på trods af 

den tilbageværende kompleksitet, stadig 

indeholder konjunkturforstærkende 

elementer, der potentielt kan forværre 

systemiske risici under en finanskrise; 

Or. en 
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Ændringsforslag  61 

Barbara Kappel 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 5a. er bekymret over, at der ikke er taget 

hensyn til en eventuel udvidelse af IASB 

til regnskabsstandard i den offentlige 

sektor i den nuværende gennemgang; 

frygter, at manglende ekspertise og 

ressourcer i IASB med hensyn til 

nonprofitsektoren er en hindring for en 

udvidelse af standarden; 

Or. de 

Ændringsforslag  62 

Fabio De Masi 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 5b. opfordrer til obligatorisk land for 

land-rapportering i henhold til IFRS; 

gentager Parlamentets holdning om, at 

offentlig land for land-rapportering kan 

spille en afgørende rolle i at bekæmpe 

skatteundgåelse og -svig; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  63 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. anmoder Kommissionen og EFRAG om 

at inddrage Europa-Parlamentet og Rådet 

på et tidligt stadium, generelt når de 

udvikler regnskabsstandarder, og navnlig i 

forbindelse med godkendelsesprocessen; 

6. anmoder IASB, Kommissionen og 

EFRAG om at inddrage Europa-

Parlamentet og Rådet på et tidligt stadium, 

generelt når de udvikler 

regnskabsstandarder, og navnlig i 

forbindelse med godkendelsesprocessen; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  64 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. anmoder Kommissionen og EFRAG om 

at inddrage Europa-Parlamentet og Rådet 

på et tidligt stadium, generelt når de 

udvikler regnskabsstandarder, og navnlig i 

forbindelse med godkendelsesprocessen; 

6. anmoder Kommissionen og EFRAG om 

at inddrage Europa-Parlamentet og Rådet 

på et tidligt stadium, generelt når de 

udvikler regnskabsstandarder, og navnlig i 

forbindelse med godkendelsesprocessen; er 

af den opfattelse, at en sådan 

kontrolproces skal formaliseres og 

struktureres gennem analogi til 

kontrolprocessen omhandlende "niveau 

2"-foranstaltninger inden for finansielle 

tjenester; anbefaler, at de europæiske 

myndigheder inviterer 

civilsamfundsinteressenter til at støtte 

deres aktiviteter, herunder på EFRAG-

niveau; opfordrer Kommissionen til at 

oprette et rum, hvor interessenter kan 

diskutere fundamentale principper for 

regnskabsføring i Europa; opfordrer 

Kommissionen til at give Europa-

Parlamentet mulighed for at modtage en 

kort liste over formandskandidater til 

EFRAG, således at uformelle høringer 

kan arrangeres forud for en afstemning 

om den foretrukne kandidat; 

Or. en 
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Ændringsforslag  65 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. mener, at der fortsat bør føres en sund 

dialog mellem IASB og USA's 

regnskabsstandardiseringsorgan på trods 

af de langsomme fremskridt i 

konvergensprocessen; 

7. er overbevist om, at en globaliseret 

økonomi behøver internationalt 

accepterede regnskabsstandarder; minder 

dog om, at konvergens ikke er et 

endegyldigt mål, men kun tilstræbes, hvis 

det resulterer i bedre 

regnskabsstandarder, der afspejler en 

prioritet om offentlighedens interesse, 

forsigtighed og pålidelighed; mener 

derfor, at der fortsat bør føres en sund 

dialog mellem IASB og nationale 

regnskabsstandardiseringsorganer på 

trods af de langsomme fremskridt i 

konvergensprocessen; 

 (Ændringsforslag inspireret af DRGV og 

GV Bayern) 

Or. en 

 

Ændringsforslag  66 

Pervenche Berès 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. mener, at der fortsat bør føres en sund 

dialog mellem IASB og USA's 

regnskabsstandardiseringsorgan på trods af 

de langsomme fremskridt i 

konvergensprocessen; 

7. mener, at der fortsat bør føres en robust 

dialog mellem IASB og USA's 

regnskabsstandardiseringsorgan, om end 

konvergensprocessen de facto er blevet 

afbrudt af USA; 

Or. en 
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Ændringsforslag  67 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. hilser det velkomment, at 

Kommissionen har til hensigt sammen med 

IASB at undersøge muligheden for at 

udvikle fælles forenklede 

regnskabsstandarder af høj kvalitet for 

SMV’er, som kan anvendes på europæisk 

plan af SMV'er, der er registreret på en 

multilateral handelsfacilitet (MHF), og 

mere specifikt på SMV-vækstmarkeder; 

8. bemærker, at de fleste selskaber er 

SMV'er; bemærker, at Kommissionen har 

til hensigt sammen med IASB at undersøge 

muligheden for at udvikle fælles 

forenklede regnskabsstandarder af høj 

kvalitet for SMV’er, som kan anvendes på 

europæisk plan af SMV'er, der er 

registreret på en multilateral 

handelsfacilitet (MHF), og mere specifikt 

på SMV-vækstmarkeder; mener, at IFRS 

som en betingelse for at fortsætte deres 

arbejde på området skal være mindre 

komplekst, ikke må fremme 

konjunkturforstærkende elementer, og at 

IFRS Foundation skal overholde 

principperne for enhver demokratisk 

organisation; har den holdning, at 

størstedelen af medlemmerne af IASB bør 

have en baggrund i SMV'er for at sikre, at 

regnskabsstandarderne fastsættes med 

henblik på SMV'ers interesser; er 

overbevist om, at fagforeninger, 

forbrugerbeskyttelsesorganisationer og 

finansministerier skal repræsenteres i 

IASB; opfordrer Kommissionen til at 

udføre en grundig konsekvensvurdering 

af konsekvenserne af IFRS for SMV'er, 

før flere trin gennemføres; understreger, 

at hvis selskaberne ikke udarbejder 

konsoliderede regnskaber eller ikke er 

børsnoterede, skal de bevare retten til at 

udarbejde deres regnskaber i henhold til 

nationale regnskabsregler; 

 (Ændringsforslag inspireret af Deutsche 

Kreditwirtschaft) 

Or. en 
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Ændringsforslag  68 

Pervenche Berès 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. hilser det velkomment, at 

Kommissionen har til hensigt sammen med 

IASB at undersøge muligheden for at 

udvikle fælles forenklede 

regnskabsstandarder af høj kvalitet for 

SMV’er, som kan anvendes på europæisk 

plan af SMV'er, der er registreret på en 

multilateral handelsfacilitet (MHF), og 

mere specifikt på SMV-vækstmarkeder; 

8. bemærker, at Kommissionen har til 

hensigt sammen med IASB at undersøge 

muligheden for at udvikle fælles 

forenklede regnskabsstandarder af høj 

kvalitet for SMV’er, som kan anvendes på 

europæisk plan af SMV'er, der er 

registreret på en multilateral 

handelsfacilitet (MHF), og mere specifikt 

på SMV-vækstmarkeder; anmoder om, at 

en sådan udvikling skal følges 

omhyggeligt, og Europa-Parlamentet 

oplyses om alt, under hensyntagen til 

processen til fordel for "bedre 

lovgivning"; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  69 

Fabio De Masi 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. hilser det velkomment, at 

Kommissionen har til hensigt sammen med 

IASB at undersøge muligheden for at 

udvikle fælles forenklede 

regnskabsstandarder af høj kvalitet for 

SMV’er, som kan anvendes på europæisk 

plan af SMV'er, der er registreret på en 

multilateral handelsfacilitet (MHF), og 

mere specifikt på SMV-vækstmarkeder; 

8. bemærker, at Kommissionen har til 

hensigt sammen med IASB at undersøge 

muligheden for at udvikle fælles 

forenklede regnskabsstandarder af høj 

kvalitet for SMV’er, som kan anvendes på 

europæisk plan af SMV'er, der er 

registreret på en multilateral 

handelsfacilitet (MHF), og mere specifikt 

på SMV-vækstmarkeder; insisterer på, at 

SMV'ers interesser skal repræsenteres 

tilstrækkeligt på IASB, før sådanne 

standarder udvikles; 

Or. en 
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Ændringsforslag  70 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. hilser det velkomment, at Kommissionen 

har til hensigt sammen med IASB at 

undersøge muligheden for at udvikle fælles 

forenklede regnskabsstandarder af høj 

kvalitet for SMV’er, som kan anvendes på 

europæisk plan af SMV'er, der er 

registreret på en multilateral 

handelsfacilitet (MHF), og mere specifikt 

på SMV-vækstmarkeder; 

8. hilser det velkomment, at Kommissionen 

har til hensigt sammen med IASB at 

undersøge muligheden for at udvikle fælles 

forenklede regnskabsstandarder af høj 

kvalitet for SMV’er, som kan anvendes på 

europæisk plan af SMV'er, der er 

registreret på en multilateral 

handelsfacilitet (MHF), og mere specifikt 

på SMV-vækstmarkeder; tager hensyn til 

mulighederne ved de eksisterende 

finansielle rapporteringsstandarder for 

SMV'er i denne sammenhæng; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  71 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 8a. fremhæver, at nationale 

standardiseringsorganer er tæt integreret 

i EFRAG; kortlægger derfor EFRAG's 

rådgivende rolle, hvad angår 

regnskabsspørgsmål, der er knyttet til 

mindre børsnoterede selskaber samt 

SMV'er mere generelt; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  72 

Theodor Dumitru Stolojan 
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Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. hilser det velkomment, at Kommissionen 

opfordrer medlemsstaterne til at følge 

ESMA’s retningslinjer for håndhævelse af 

IFRS; opfordrer Kommissionen til at 

vurdere, hvorvidt ESMA’s beføjelser gør 

det muligt at sikre en konsekvent og 

sammenhængende håndhævelse i hele EU; 

9. hilser det velkomment, at Kommissionen 

opfordrer medlemsstaterne til at følge 

ESMA’s retningslinjer for håndhævelse af 

finansielle oplysninger; opfordrer 

Kommissionen til at vurdere, hvorvidt 

ESMA’s beføjelser gør det muligt at sikre 

en konsekvent og sammenhængende 

håndhævelse i hele EU; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  73 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. hilser det velkomment, at Kommissionen 

opfordrer medlemsstaterne til at følge 

ESMA’s retningslinjer for håndhævelse af 

IFRS; opfordrer Kommissionen til at 

vurdere, hvorvidt ESMA’s beføjelser gør 

det muligt at sikre en konsekvent og 

sammenhængende håndhævelse i hele EU; 

9. hilser det velkomment, at Kommissionen 

opfordrer medlemsstaterne til at følge 

ESMA’s retningslinjer for håndhævelse af 

IFRS; beklager, at Bulgarien, Tyskland, 

Irland, Østrig, Slovenien og Sverige ikke 

opfylder eller har tænkt sig at opfylde 

ESMA’s retningslinjer for håndhævelse 

af IFRS; opfordrer disse medlemsstater til 

at arbejde mod overensstemmelse; 
opfordrer Kommissionen til at vurdere, 

hvorvidt ESMA’s beføjelser gør det muligt 

at sikre en konsekvent og 

sammenhængende håndhævelse i hele EU 

og, hvis det ikke er muligt, udforske andre 

måder til at sikre passende anvendelse og 

håndhævelse; 

Or. en 
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Ændringsforslag  74 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. konstaterer med tilfredshed, at 

Kommissionen har til hensigt at undersøge 

behovet for at styrke EU’s regler for 

udlodning af overskud; 

11. konstaterer med tilfredshed, at 

Kommissionen har til hensigt at undersøge 

behovet for at koordinere EU’s regler for 

udlodning af overskud; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  75 

Syed Kamall 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. konstaterer med tilfredshed, at 

Kommissionen har til hensigt at undersøge 

behovet for at styrke EU’s regler for 

udlodning af overskud; 

11. konstaterer med tilfredshed, at 

Kommissionen har til hensigt at undersøge 

behovet for at styrke EU’s regler for 

udlodning af overskud i lyset af det 

faktum, at artikel 15, stk. 1, litra a), i 

direktivet om kapitalvedligeholdelse 

direkte henviser til et selskabs årlige 

regnskaber som grundlaget for 

beslutninger vedrørende udlodning af 

overskud; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  76 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. konstaterer med tilfredshed, at 

Kommissionen har til hensigt at undersøge 

behovet for at styrke EU’s regler for 

udlodning af overskud; 

11. konstaterer med tilfredshed, at 

Kommissionen har til hensigt at undersøge 

behovet for at styrke EU’s regler for 

udlodning af overskud; bemærker, at 

Kommissionens evaluering af IAS-

forordningen har vist tegn på, at der 

stadig er forskelle i håndhævelsen af 

IFRS i medlemsstaterne; fremhæver, at 

reglerne om kapitalvedligeholdelse og 

udlodning af overskud er citeret som en 

kilde til retslige indsigelser, der kan opstå 

i visse retssystemer, hvor medlemsstaterne 

tillader eller kræver anvendelse af IFRS 

til enkelte, årlige regnskaber, hvorpå 

disponible overskud baseres; påpeger, at 

hver medlemsstat overvejer, hvordan 

sådanne spørgsmål behandles i deres 

nationale lovgivning inden for rammerne 

af kravene til kapitalvedligeholdelse i EU; 

frygter, at denne situation kan resultere i, 

at overskud betales ud af 

selskabskapitalen; opfordrer i denne 

sammenhæng Kommissionen til at sikre 

overholdelse af direktivet om 

kapitalvedligeholdelse og direktivet om 

regnskaber; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  77 

Pervenche Berès, Sven Giegold 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 11a. opfordrer EFRAG og Kommissionen 

til hurtigst muligt at undersøge, hvorvidt 

regnskabsstandarder muliggør skattesvig 

og -undgåelse, og gennemføre alle 

nødvendige ændringer til at korrigere og 

forhindre potentielt misbrug; 



 

PE578.642v01-00 44/56 AM\1088190DA.doc 

DA 

Or. en 

 

Ændringsforslag  78 

Pervenche Berès 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. støtter Kommissionens anbefaling af, at 

IFRS Foundations tilsynsorgan 

(Monitoring Board) skifter fokus fra 

spørgsmål om intern organisation til 

spørgsmål af offentlig interesse, der kan 

berøre IFRS Foundation; 

12. bemærker at, Kommissionens 

anbefaling af, at IFRS Foundations 

tilsynsorgan (Monitoring Board) skifter 

fokus fra spørgsmål om intern organisation 

til spørgsmål af offentlig interesse, der kan 

berøre IFRS Foundation; mener dog, at 

yderligere fremskridt skal opnås med 

hensyn til styringen af IFRS Foundation 

og IASB, navnlig med hensyn til 

gennemsigtighed, forebyggelse af 

interessekonflikter og mangfoldigheden af 

ansatte eksperter; mener ydermere, at 

standardiseringsorganer skal integreres i 

offentlige internationale institutioner; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  79 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. støtter Kommissionens anbefaling af, at 

IFRS Foundations tilsynsorgan 

(Monitoring Board) skifter fokus fra 

spørgsmål om intern organisation til 

spørgsmål af offentlig interesse, der kan 

berøre IFRS Foundation; 

12. støtter Kommissionens anbefaling af, at 

IFRS Foundations tilsynsorgan 

(Monitoring Board) skifter fokus fra 

spørgsmål om intern organisation til 

spørgsmål af offentlig interesse, der kan 

berøre IFRS Foundation; påpeger, at 

IASB's legitimitet er i fare, hvis 

tilsynsorganet fortsætter med at være 

uenige om dets ansvarsområder, samtidig 
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med at det afhænger af 

konsensusbeslutninger; støtter især 

Kommissionens forslag om at overveje 

rapporteringsbehovene for investorer med 

forskellige tidshorisonter for investeringer 

samt at fastsætte bestemte løsninger, især 

til langsigtede investorer, når den 

udarbejder standarder; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  80 

Neena Gill 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. støtter Kommissionens anbefaling af, at 

IFRS Foundations tilsynsorgan 

(Monitoring Board) skifter fokus fra 

spørgsmål om intern organisation til 

spørgsmål af offentlig interesse, der kan 

berøre IFRS Foundation; 

12. støtter Kommissionens anbefaling af, at 

IFRS Foundations tilsynsorgan 

(Monitoring Board) skifter fokus fra 

spørgsmål om intern organisation til 

spørgsmål af offentlig interesse, der kan 

berøre IFRS Foundation; er især bekymret 

over den potentielle interessekonflikt, der 

følger af større finansielle bidrag fra store 

revisionsvirksomheder til IFRS 

Foundations årlige budget; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  81 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 12a. glæder sig over aktiviteterne for 

IFRS Foundation/IASB inden for 

rapportering om kulstof og klima; mener 

især, at vigtige langsigtede strukturelle 
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spørgsmål, såsom evaluering af strandede 

kulstofaktiver i selskabernes regnskaber, 

tydeligt skal føjes til IFRS' 

arbejdsprogram med henblik på at udvikle 

tilknyttede standarder; opfordrer IFRS-

organerne til at sætte spørgsmålene om 

kulstofrapportering og kulstofrisici på 

deres dagsorden; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  82 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 12b. opfordrer Kommissionen og EFRAG 

til at undersøge skiftet for tildelingen af 

pensionsaktiver fra aktier til obligationer 

som følge af indførelsen af 

regnskabsføring efter 

markedsværdiprincippet i henhold til 

IFRS; 

 (Ændringsforslag inspireret af Pensions 

Europe) 

Or. en 

 

Ændringsforslag  83 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. støtter Kommissionens indtrængende 

opfordring til IFRS Foundation om at sikre, 

at anvendelsen af IFRS og ydelsen af et 

fast bidrag gøres til betingelser for 

13. støtter Kommissionens indtrængende 

opfordring til IFRS Foundation om at sikre, 

at anvendelsen af IFRS og ydelsen af et 

fast bidrag gøres til betingelser for 
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medlemskab af styrings- og tilsynsorganer 

for IFRS Foundation og IASB; 

medlemskab af styrings- og tilsynsorganer 

for IFRS Foundation og IASB; opfordrer 

Kommissionen til at udforske måder til at 

reformere IFRS Foundation og IASB på 

for at afskaffe vetoretten for medlemmer, 

som ikke opfylder ovennævnte kriterier; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  84 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 13a. bemærker, at IASB domineres af 

private aktører og består af "Big 4"-

revisionsselskaber, værdipapirs- og 

vekselmyndigheder og flere tidligere 

direktører for store banker; påpeger, at 

mellemstore virksomheder ikke er 

repræsenteret overhovedet; fremhæver, at 

IFRS Foundation fortsætter med at 

modtage frivillige bidrag, ofte fra 

privatsektoren, hvilket kan give risiko for 

interessekonflikter; bemærker, at 

godtgørelsen af IASB's 

bestyrelsesmedlemmer ikke stemmer 

overens med offentlige interesser; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  85 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 13b. opfordrer Kommissionen til 
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indtrængende at opfordre IFRS 

Foundation til at basere sin finansiering 

udelukkende på gebyrer eller offentlige 

kilder og dermed fjerne overflødige 

godtgørelser til bestyrelsesmedlemmer (i 

2014: 554 000 GBP til formanden for 

IASB, 488 500 GBP til næstformanden i 

IASB og i gennemsnit 455 700 GBP til 

andre fuldtidsmedlemmer af IASB); 

Or. en 

 

Ændringsforslag  86 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 13c. mener, at IASB i sidste ende skal 

omdannes til en offentlig mekanisme til 

fastsættelse af standarder i henhold til en 

international traktat; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  87 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 d (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 13d. opfordrer Kommissionen til at finde 

en løsning til at sikre, at de europæiske 

repræsentanter i IASB er demokratisk 

valgt; 

Or. en 
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Ændringsforslag  88 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 e (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 13e. opfordrer medlemmerne af IFRS' 

bestyrelse, IFRS-overvågningsorganet og 

IASB til at fremme en passende 

kønsbalance inden for de relevante fora; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  89 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 f (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 13f. beklager, at adgang til IASB's 

dokumenter er begrænset til indeværende 

års uledsagede engelsksprogede 

standarder og officielle tolkninger, og 

opfordrer derfor IASB til at give adgang 

til den fulde vejledning; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  90 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 g (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 13g. minder om dennes anmodning i 

Goulard-rapporten om indførelse af 
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omfattende standarder og procedurer for 

at styrke demokratisk legitimitet, 

gennemsigtighed, ansvarsforhold og 

integritet i alle internationale organer 

med EU-indblanding, herunder bl.a. 

IFRS; mener, at disse omfattende 

standarder bl.a. skal vedrøre: 

 – forholdet til offentligheden (f.eks. 

offentlig adgang til dokumenter, åben 

dialog med forskellige interessenter, 

oprettelse af obligatoriske 

gennemsigtighedsregistre og regler om 

gennemsigtighed for lobbymøder) samt 

aktiv involvering af fagforeninger, 

SMV'er og civilsamfundsorganisationer 

(CSO'er) 

 – interne regler (f.eks. menneskelige 

ressourcer baseret på færdigheder, 

fornuftig finansstyring, forhindring af 

interessekonflikter) 

 – vedtagelse af en interinstitutionel aftale 

med det mål at formalisere en 

"finansdialog", der skal arrangeres 

sammen med Europa-Parlamentet med 

henblik på at fastlægge retningslinjer 

vedrørende vedtagelse af og sammenhæng 

i europæiske stillinger i disse 

internationale institutioner; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  91 

Pervenche Berès 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. understreger, at EFRAG-reformen vil 

forbedre de europæiske bidrag til 

udviklingen af den nye IFRS; 

14. understreger, at EFRAG-reformen skal 

forbedre de europæiske bidrag til 

udviklingen af den nye IFRS og kunne 

deltage i reformen af styringen af IFRS 

Foundation; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  92 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. understreger, at EFRAG-reformen vil 

forbedre de europæiske bidrag til 

udviklingen af den nye IFRS; 

14. understreger, at EFRAG-reformen vil 

forbedre de europæiske bidrag til 

udviklingen af den nye IFRS; anmoder 

Kommissionen om at udforske 

muligheden som planlagt i Maystadt-

rapporten om at kopiere det eksisterende 

"carve-out"-system (det midlertidige eller 

permanente ophør af dele af standarder) i 

en "carve-in"-mekanisme, der 

bemyndiger EFRAG eller en anden enhed 

til at udvikle regler ud fra europæiske 

interessenters behov og inkludere disse i 

den europæiske IFRS, hvis overordnede 

europæiske mål og principper, såsom 

kommunikation om offentlighedens 

interesse, forsigtighed og pålidelighed, 

ikke afspejles i den internationale proces 

for fastlæggelse af regnskaber; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  93 

Pervenche Berès 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. finder det betænkeligt, at EFRAG i 

nogen tid har fungeret uden formand, i 

lyset af den vigtige rolle, som 

vedkommende spiller for opnåelsen af 

konsensus; 

15. beklager, at EFRAG i nogen tid har 

fungeret uden formand, i lyset af den 

vigtige rolle, som vedkommende spiller for 

opnåelsen af konsensus og for at udtrykke 

en tydelig, stærk europæisk stemme om 
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regnskabsspørgsmål på internationalt 

niveau; opfordrer derfor Kommissionen 

til at fremskynde rekrutteringsprocessen, 

idet der tages fuldstændigt hensyn til 

Europa-Parlamentets og dets Økonomi- 

og Valutaudvalgs rolle; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  94 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. finder det betænkeligt, at EFRAG i 

nogen tid har fungeret uden formand, i 

lyset af den vigtige rolle, som 

vedkommende spiller for opnåelsen af 

konsensus; 

15. finder det betænkeligt, at EFRAG i 

nogen tid har fungeret uden formand, i 

lyset af den vigtige rolle, som 

vedkommende spiller for opnåelsen af 

konsensus; understreger vigtigheden af at 

udpege en ny formand så hurtigt som 

muligt; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  95 

Neena Gill 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. bifalder reformen af EFRAG, som 

trådte i kraft den 31. oktober 2014; 

opfordrer Kommissionen til at foreslå en 

forlængelse af EU-programmet for 

EFRAG i perioden 2017-2020; 

16. bifalder reformen af EFRAG, som 

trådte i kraft den 31. oktober 2014; 

Or. en 
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Ændringsforslag  96 

Pervenche Berès 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. bifalder reformen af EFRAG, som 

trådte i kraft den 31. oktober 2014; 

opfordrer Kommissionen til at foreslå en 

forlængelse af EU-programmet for 

EFRAG i perioden 2017-2020; 

16. bifalder reformen af EFRAG, som 

trådte i kraft den 31. oktober 2014, og 

anerkender, at der er gjort en betydelig 

indsats i denne sammenhæng; opfordrer 

Kommissionen til at sikre passende 

finansiering for EFRAG i perioden 2017-

2020 på basis af en årlig, udførlig 

vurdering af dens aftalte reform; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  97 

Fabio De Masi 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. bifalder reformen af EFRAG, som 

trådte i kraft den 31. oktober 2014; 

opfordrer Kommissionen til at foreslå en 

forlængelse af EU-programmet for EFRAG 

i perioden 2017-2020; 

16. bemærker reformen af EFRAG, som 

trådte i kraft den 31. oktober 2014; 

opfordrer Kommissionen til at foreslå en 

forlængelse af EU-programmet for EFRAG 

i perioden 2017-2020 og en omdannelse af 

EFRAG til et offentligt agentur bagefter; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  98 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. bifalder reformen af EFRAG, som 

trådte i kraft den 31. oktober 2014; 

opfordrer Kommissionen til at foreslå en 

forlængelse af EU-programmet for EFRAG 

i perioden 2017-2020; 

16. bifalder reformen af EFRAG, som 

trådte i kraft den 31. oktober 2014; noterer 

sig den forbedrede gennemsigtighed, men 

opfordrer EFRAG til at offentliggøre 

årlige statistikker over svar fra 

offentligheden; beklager med hensyn til 

finansieringen af EFRAG – og især 

muligheden for at oprette et system over 

obligatoriske afgifter betalt af listeanførte 

selskaber – at Kommissionen har 

fokuseret på at gennemføre dele af 

reformen, som kan opnås på kort tid; 

anmoder Kommissionen om – som 

anbefalet i Maystadt-rapporten – at træffe 

formelle foranstaltninger til at opfordre 

de medlemsstater, som ikke allerede har 

en national finansieringsmekanisme, til at 

oprette en; opfordrer Kommissionen til at 

foreslå en forlængelse af EU-programmet 

for EFRAG i perioden 2017-2020, men 

reservere en del af budgettet, indtil 

Maystadt-anbefalingerne samt 

anbefalingerne i denne rapport er 

gennemført fuldstændigt; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  99 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 16a. beklager, at kravet foreslået af 

Maystadt om at kombinere funktionerne 

for direktøren af EFRAG og formanden 

for EFRAG TEG blev gjort til en 

mulighed; bemærker, at 

sammensætningen af den nye bestyrelse 

afviger fra Maystadts forslag, da de 

europæiske tilsynsmyndigheder og Den 
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Europæiske Centralbank afviste at 

modtage fuldt medlemsskab af 

bestyrelsen; opfordrer EFRAG til at 

udvide antallet af brugere (i øjeblikket er 

der kun én) i bestyrelsen og sikre, at alle 

relevante interessenter er repræsenteret i 

EFRAG; 

 (Ændringsforslag inspireret af Pensions 

Europe) 

Or. en 

 

Ændringsforslag  100 

Pervenche Berès 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. konstaterer med tilfredshed, at PIOB i 

2014 diversificerede sin finansiering, og at 

IFAC’s finansieringsbidrag udgjorde 

mindre end to tredjedele af den samlede 

PIOB-finansiering; konstaterer, at det 

derfor var ufornødent for Kommissionen 

at begrænse sit årlige bidrag som fastsat i 

artikel 9, stk. 5, i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) nr. 258/2014; 

17. konstaterer med tilfredshed, at PIOB i 

2014 diversificerede sin finansiering, men 

fortryder, at IFAC’s finansieringsbidrag 

stadig udgør omkring to tredjedele af den 

samlede PIOB-finansiering; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. konstaterer med tilfredshed, at PIOB i 

2014 diversificerede sin finansiering, og at 

IFAC’s finansieringsbidrag udgjorde 

mindre end to tredjedele af den samlede 

PIOB-finansiering; konstaterer, at det 

17. konstaterer med tilfredshed, at PIOB i 

2014 diversificerede sin finansiering, og at 

IFAC’s finansieringsbidrag udgjorde 

mindre end to tredjedele af den samlede 

PIOB-finansiering; konstaterer, at det 
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DA 

derfor var ufornødent for Kommissionen at 

begrænse sit årlige bidrag som fastsat i 

artikel 9, stk. 5, i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) nr. 258/2014; 

derfor var ufornødent for Kommissionen at 

begrænse sit årlige bidrag som fastsat i 

artikel 9, stk. 5, i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) nr. 258/2014; 

beklager, set i lyset af finanskrisen i 2007, 

hvor der var flere beviser på misvisende 

regnskaber, og i lyset af Luxleaks-

skandalen i 2014, at PIOB tydeligvis har 

fejlet med henblik på at sikre integritet 

inden for revisorfaget; opfordrer derfor til 

at opføre en del af budgettet under 

reserven, indtil PIOB har vist, hvordan de 

alvorlige problemer, som har fundet sted, 

skal løses; 

Or. en 

 


