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Alteração  1 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

Citação 1-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta o relatório do Grupo de 

Peritos de Alto Nível encarregado da 

supervisão financeira da UE presidido por 

Jacques de Larosière, de 25 de Fevereiro 

de 2009, 

Or. en 

 

Alteração  2 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

Citação 2-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta a Diretiva 2012/30/UE 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

25 de outubro de 2012, tendente a 

coordenar as garantias que, para proteção 

dos sócios e de terceiros, são exigidas nos 

Estados-Membros às sociedades, na 

aceção do segundo paragrafo do artigo 

54.º do Tratado sobre o Funcionamento 

da União Europeia, no que respeita à 

constituição da sociedade anónima, bem 

como à conservação e às modificações do 

seu capital social, a fim de tornar 

equivalentes essas garantias em toda a 

Comunidade, 
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Or. en 

 

Alteração  3 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

Citação 11-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta o documento de 

consulta DP/2013/1 do IASB, de julho de 

2013, intitulado «A Review of the 

Conceptual Framework for Financial 

Reporting» (Uma revisão do quadro 

concetual para os relatos financeiros) e o 

pedido do IASB, de julho de 2015, para 

receber opiniões sobre a «Trustees' 

Review of Structure and Effectiveness» 

(Revisão da estrutura e eficácia por parte 

dos administradores), 

Or. en 

 

Alteração  4 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

Citação 11-B (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta o comentário da 

Comissão Europeia, de 1 de dezembro de 

2015, sobre a «Trustees' Review of 

Structure and Effectiveness», 

Or. en 

 

Alteração  5 

Sven Giegold 
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em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

Citação 11-C (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta a Norma Internacional 

de Relato Financeiro 9 (IFRS 9) sobre os 

Instrumentos Financeiros, emitida em 24 

de julho de 2014 pelo IASB, o parecer de 

adoção do EFRAG sobre a IFRS 9, a 

avaliação do EFRAG sobre a IFRS 9 no 

que respeita ao princípio da imagem fiel e 

verdadeira, os documentos de reunião do 

Comité de Regulamentação Contabilística 

(ARC) sobre a IFRS 9 e as cartas de 

observações do BCE e da EBA sobre a 

adoção da IFRS 9, 

Or. en 

 

Alteração  6 

Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

Citação 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

– Tendo em conta as observações da 

Comissão dos Assuntos Económicos e 

Monetários, de 14 de janeiro de 2014, 

sobre o documento de consulta intitulado 

«A Review of the Conceptual Framework 

for Financial Reporting», 

– Tendo em conta a carta, de 14 de janeiro 

de 2014, enviada em nome dos 

coordenadores da Comissão ECON, na 

qual comentam o documento de consulta 

do IASB intitulado «A Review of the 

Conceptual Framework for Financial 

Reporting», 

Or. en 

 

Alteração  7 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 
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Proposta de resolução 

Citação 14-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta o quadro de 

cumprimento das orientações da ESMA 

sobre a aplicação das obrigações em 

matéria de informação financeira, de 19 

de janeiro de 2016, (ESMA/2015/203 

REV), 

Or. en 

 

Alteração  8 

Jonás Fernández 

 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que as Normas 

Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) 

e as normas internacionais de auditoria 

(ISA) são fundamentais para o eficaz 

funcionamento do mercado interno e dos 

mercados de capitais; considerando que as 

IFRS e as ISA são um bem público; 

A. Considerando que as Normas 

Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) 

e as normas internacionais de auditoria 

(ISA) são fundamentais para o eficaz 

funcionamento do mercado interno e dos 

mercados de capitais e, por conseguinte, 

para a manutenção da estabilidade 

financeira; considerando que as IFRS e as 

ISA são um bem público; 

Or. es 

Alteração  9 

Syed Kamall 

 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que as Normas 

Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) 

e as normas internacionais de auditoria 

(ISA) são fundamentais para o eficaz 

A. Considerando que as Normas 

Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) 

e as normas internacionais de auditoria 

(ISA) são elementos essenciais para o 
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funcionamento do mercado interno e dos 

mercados de capitais; considerando que as 

IFRS e as ISA são um bem público; 

eficaz funcionamento do mercado interno e 

dos mercados de capitais; considerando 

que as IFRS e as ISA podem ser 

consideradas um bem público; 

Or. en 

 

Alteração  10 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que as Normas 

Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) 

e as normas internacionais de auditoria 

(ISA) são fundamentais para o eficaz 

funcionamento do mercado interno e dos 

mercados de capitais; considerando que as 

IFRS e as ISA são um bem público; 

A. Considerando que as Normas 

Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) 

e as normas internacionais de auditoria 

(ISA) são instrumentos fundamentais para 

o eficaz funcionamento do mercado interno 

e dos mercados de capitais; considerando 

que as IFRS e as ISA são um bem público 

e, por conseguinte, devem reforçar a 

estabilidade financeira e servir o bem 

comum, e não apenas o interesse dos 

investidores, mutuantes e credores; 

Or. en 

 

Alteração  11 

Fabio De Masi 

 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que as Normas 

Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) 

e as normas internacionais de auditoria 

(ISA) são fundamentais para o eficaz 

funcionamento do mercado interno e dos 

mercados de capitais; considerando que as 

IFRS e as ISA são um bem público; 

A. Considerando que as Normas 

Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) 

e as normas internacionais de auditoria 

(ISA) são fundamentais para o eficaz 

funcionamento do mercado interno e dos 

mercados de capitais; considerando que as 

IFRS e as ISA são um bem público; 
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considerando que, por conseguinte, os 

organismos internacionais de 

normalização devem ser convertidos em 

organizações públicas; 

Or. en 

 

Alteração  12 

Jonás Fernández 

 

Proposta de resolução 

Considerando A-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 A-A. Considerando que a distorção da 

contabilidade empresarial constitui uma 

ameaça para a estabilidade económica e 

financeira, para além de minar a 

confiança dos cidadãos no modelo de 

economia social de mercado; 

Or. es 

 

Alteração  13 

Syed Kamall 

 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 

Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que as IFRS reforçam a 

prestação de contas, reduzindo as lacunas 

de informação entre investidores e 

empresas, protegendo o investimento e 

aumentando a transparência, tanto através 

da melhoria da comparabilidade 

internacional e da qualidade da informação 

financeira, como ao permitir que os 

investidores e outros intervenientes do 

mercado tomem decisões económicas 

fundadas, e influenciam, deste modo, o 

comportamento dos intervenientes nos 

mercados financeiros e a estabilidade 

B. Considerando que as IFRS podem 

reforçar a prestação de contas, reduzindo 

as lacunas de informação entre investidores 

e empresas, protegendo o investimento e 

aumentando a transparência, tanto através 

da melhoria da comparabilidade 

internacional e da qualidade da informação 

financeira, como ao permitir que os 

investidores e outros intervenientes do 

mercado tomem decisões económicas 

fundadas, e influenciam, deste modo, o 

comportamento dos intervenientes nos 

mercados financeiros e a estabilidade 
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destes mercados; destes mercados; observa, no entanto, que 

este modelo de «utilidade do justo valor 

para a decisão» da contabilidade não é 

totalmente compatível com a função de 

«adequação dos fundos próprios» da 

contabilidade, tal como descrita na 

jurisprudência do TJE e na Diretiva 

Contabilística, segundo a qual a base 

conceptual da contabilidade de acordo 

com o quadro das IFRS não abrange o 

objetivo das contas na legislação 

europeia, à luz da qual a imagem 

verdadeira e fiel dos números 

especificados constitui a norma, tal como 

indicado na resposta escrita 

E-016071/2015 de Lord Hill, com data de 

25 de fevereiro de 2016, 

Or. en 

 

Alteração  14 

Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 

Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que as IFRS reforçam a 

prestação de contas, reduzindo as lacunas 

de informação entre investidores e 

empresas, protegendo o investimento e 

aumentando a transparência, tanto através 

da melhoria da comparabilidade 

internacional e da qualidade da informação 

financeira, como ao permitir que os 

investidores e outros intervenientes do 

mercado tomem decisões económicas 

fundadas, e influenciam, deste modo, o 

comportamento dos intervenientes nos 

mercados financeiros e a estabilidade 

destes mercados; 

B. Considerando que a função das IFRS 

consiste em reforçar a prestação de contas, 

reduzindo as lacunas de informação entre 

investidores e empresas, proteger o 

investimento, aumentar a transparência 

através da melhoria da comparabilidade 

internacional e da qualidade da informação 

financeira e permitir que os investidores e 

outros intervenientes do mercado tomem 

decisões económicas fundadas e 

influenciem, deste modo, o 

comportamento dos intervenientes nos 

mercados financeiros e a estabilidade 

destes mercados; 

Or. en 

 



 

PE578.642v01-00 10/58 AM\1088190PT.doc 

PT 

Alteração  15 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 

Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que as IFRS reforçam a 

prestação de contas, reduzindo as lacunas 

de informação entre investidores e 

empresas, protegendo o investimento e 

aumentando a transparência, tanto através 

da melhoria da comparabilidade 

internacional e da qualidade da informação 

financeira, como ao permitir que os 

investidores e outros intervenientes do 

mercado tomem decisões económicas 

fundadas, e influenciam, deste modo, o 

comportamento dos intervenientes nos 

mercados financeiros e a estabilidade 

destes mercados; 

B. Considerando que as IFRS 

alegadamente reforçam a prestação de 

contas, reduzindo as lacunas de informação 

entre investidores e empresas, protegendo 

o investimento e aumentando a 

transparência, tanto através da melhoria da 

comparabilidade internacional e da 

qualidade da informação financeira, como 

ao permitir que os investidores e outros 

intervenientes do mercado tomem decisões 

económicas fundadas, e influenciam, deste 

modo, o comportamento dos intervenientes 

nos mercados financeiros e a estabilidade 

destes mercados; 

Or. en 

 

Alteração  16 

Syed Kamall 

 

Proposta de resolução 

Considerando B-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 B-A. Considerando que, de acordo com o 

disposto na Diretiva Contabilística, as 

contas são «de especial importância para 

a proteção de acionistas, sócios e 

terceiros» e que «essas empresas não 

oferecem garantias a terceiros para além 

do montante do seu património social»; 

considerando que a Diretiva 

Contabilística também especifica que o 

seu objetivo é «proteger os interesses 

existentes em empresas com capital 

social», garantindo que os dividendos não 

são pagos com o capital social; 
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considerando que este objetivo geral das 

contas só pode ser cumprido se os 

números especificados nas contas 

apresentarem de forma «verdadeira e fiel» 

os ativos e os passivos de uma empresa, 

bem como a respetiva situação financeira 

e os resultados da empresa; 

Or. en 

 

Alteração  17 

Syed Kamall 

 

Proposta de resolução 

Considerando C 

 

Proposta de resolução Alteração 

C. Considerando que o Conselho das 

Normas Internacionais de Contabilidade 

(IASB) opera sob a alçada da Fundação 

IFRS – uma entidade privada sem fins 

lucrativos – e deve, na qualidade de 

organismo normalizador, obedecer a 

procedimentos transparentes, 

independentes, democráticos e sujeitos a 

escrutínio público; 

C. Considerando que o Conselho das 

Normas Internacionais de Contabilidade 

(IASB) opera sob a alçada da Fundação 

IFRS – uma entidade privada sem fins 

lucrativos – e tem a obrigação de, na 

qualidade de organismo normalizador, 

obedecer a procedimentos transparentes, 

independentes e sujeitos a escrutínio 

público direto; 

Or. en 

 

Alteração  18 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

Considerando C 

 

Proposta de resolução Alteração 

C. Considerando que o Conselho das 

Normas Internacionais de Contabilidade 

(IASB) opera sob a alçada da Fundação 

IFRS – uma entidade privada sem fins 

lucrativos – e deve, na qualidade de 

organismo normalizador, obedecer a 

C. Considerando que o Conselho das 

Normas Internacionais de Contabilidade 

(IASB) opera sob a alçada da Fundação 

IFRS – uma entidade privada sem fins 

lucrativos registada em Londres/Reino 

Unido e Delaware/EUA – e deve, na 
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procedimentos transparentes, 

independentes, democráticos e sujeitos a 

escrutínio público; 

qualidade de organismo normalizador, 

obedecer a procedimentos transparentes, 

independentes, democráticos e sujeitos a 

escrutínio público; considerando que a 

União Europeia contribui em cerca de 14 

% para o orçamento da Fundação IFRS 

e, por conseguinte, é o maior contribuinte 

financeiro; 

Or. en 

 

Alteração  19 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que a livre circulação de 

capitais a nível mundial requer um sistema 

mundial de normas contabilísticas; 

considerando que as IFRS são aplicadas 

em 116 jurisdições, exceto nos EUA para 

emitentes nacionais; 

D. Considerando que a circulação de 

capitais a nível mundial requer um sistema 

mundial de normas contabilísticas; 

considerando que as IFRS são aplicadas 

em 116 jurisdições, exceto nos EUA para 

emitentes nacionais; 

Or. en 

 

Alteração  20 

Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que a livre circulação de 

capitais a nível mundial requer um sistema 

mundial de normas contabilísticas; 

considerando que as IFRS são aplicadas 

em 116 jurisdições, exceto nos EUA para 

emitentes nacionais; 

D. Considerando que a livre circulação de 

capitais a nível mundial requer um sistema 

mundial de normas contabilísticas; 

considerando que as IFRS são aplicadas 

em 116 jurisdições em diferentes 

modalidades (adoção integral, parcial, 

opção ou convergência), exceto nos EUA 

para emitentes nacionais; 
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Or. en 

 

Alteração  21 

Barbara Kappel 

 

Proposta de resolução 

Considerando D-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 D-A. Considerando que o acordo de 

Norwalk, de outubro de 2002, entre o 

IASB e o Conselho de Normas de 

Contabilidade Financeira (FASB) 

norte-americano propõe uma 

aproximação entre ambos os conjuntos de 

normas; 

Or. de 

 

Alteração  22 

Syed Kamall 

 

Proposta de resolução 

Considerando E 

 

Proposta de resolução Alteração 

E. Considerando que, no processo de 

aprovação de normas da UE, a 

conformidade das IFRS com os critérios 

estabelecidos no Regulamento relativo às 

IAS é avaliada, sendo nomeadamente 

exigido que as demonstrações financeiras 

apresentem de forma «verdadeira e fiel» 

os ativos e os passivos de uma empresa, 

bem como a respetiva situação financeira e 

os lucros ou os prejuízos; considerando que 

as IFRS devem servir o interesse público 

na Europa e devem respeitar os critérios de 

base relacionados com a qualidade da 

informação exigida para as demonstrações 

financeiras; 

E. Considerando que, na UE, a utilização 

de uma IFRS não pode ser aprovada caso 

seja contrária ao princípio de «imagem 

verdadeira e fiel» dos ativos e dos passivos 

de uma empresa, bem como da respetiva 

situação financeira e dos lucros ou dos 

prejuízos; considerando que as IFRS 

devem servir o interesse público na Europa 

e devem respeitar os critérios de base 

relacionados com a qualidade da 

informação exigida para as demonstrações 

financeiras; 

Or. en 
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Alteração  23 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

Considerando E 

 

Proposta de resolução Alteração 

E. Considerando que, no processo de 

aprovação de normas da UE, a 

conformidade das IFRS com os critérios 

estabelecidos no Regulamento relativo às 

IAS é avaliada, sendo nomeadamente 

exigido que as demonstrações financeiras 

apresentem de forma «verdadeira e fiel» os 

ativos e os passivos de uma empresa, bem 

como a respetiva situação financeira e os 

lucros ou os prejuízos; considerando que as 

IFRS devem servir o interesse público na 

Europa e devem respeitar os critérios de 

base relacionados com a qualidade da 

informação exigida para as demonstrações 

financeiras; 

E. Considerando que, no processo de 

aprovação de normas da UE, a 

conformidade das IFRS com os critérios 

estabelecidos no Regulamento relativo às 

IAS é avaliada, sendo nomeadamente 

exigido que as demonstrações financeiras 

apresentem de forma «verdadeira e fiel» os 

ativos e os passivos de uma empresa, bem 

como a respetiva situação financeira e os 

lucros ou os prejuízos; considerando que as 

IFRS devem servir o interesse público na 

Europa e devem respeitar os critérios de 

base relacionados com a qualidade da 

informação exigida para as demonstrações 

financeiras; considerando que as IFRS 

têm de ser conformes com a Diretiva 

Contabilística e a Diretiva «Conservação 

do Capital» para evitar que os dividendos 

e os prémios sejam pagos a partir de 

lucros não realizados, ou seja, do capital; 

Or. en 

 

Alteração  24 

Fabio De Masi 

 

Proposta de resolução 

Considerando F 

 

Proposta de resolução Alteração 

F. Considerando que a Comissão, o 

Conselho e o Parlamento Europeu 

participam no processo de aprovação, 

apoiando-se nos conselhos do Grupo 

Consultivo para a Informação Financeira 

F. Considerando que a Comissão, o 

Conselho e o Parlamento Europeu 

participam no processo de aprovação, 

apoiando-se nos conselhos do Grupo 

Consultivo para a Informação Financeira 
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na Europa (EFRAG) e de um conselheiro 

técnico privado da Comissão, bem como 

no trabalho do Comité de Regulamentação 

Contabilística (ARC), composto por 

representantes dos Estados-Membros; 

na Europa (EFRAG) e de um conselheiro 

técnico privado da Comissão, bem como 

no trabalho do Comité de Regulamentação 

Contabilística (ARC), composto por 

representantes dos Estados-Membros; 

considerando que o EFRAG deve ser 

convertido numa agência pública até 

2020; 

Or. en 

 

Alteração  25 

Syed Kamall 

 

Proposta de resolução 

Considerando G 

 

Proposta de resolução Alteração 

G. Considerando que, na UE, as diferentes 

partes interessadas — nomeadamente os 

investidores a longo prazo — levantaram a 

questão da coerência das IFRS com os 

princípios da prudência e da boa 

administração; considerando que se tem 

colocado a tónica no reforço da voz da 

Europa, a fim de garantir a coerência do 

processo de elaboração de normas; 

G. Considerando que, na UE, as diferentes 

partes interessadas — nomeadamente os 

investidores a longo prazo — levantaram a 

questão da coerência das IFRS com os 

requisitos legais da Diretiva 

Contabilística, em particular os princípios 

da prudência e da boa administração; 

considerando que se tem colocado a tónica 

no reforço da voz da Europa, a fim de 

garantir que estes princípios são 

plenamente reconhecidos e aplicados ao 

longo de todo o processo de elaboração de 

normas; 

Or. en 

 

Alteração  26 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

Considerando G 

 

Proposta de resolução Alteração 

G. Considerando que, na UE, as diferentes G. Considerando que, na UE, as diferentes 
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partes interessadas — nomeadamente os 

investidores a longo prazo — levantaram a 

questão da coerência das IFRS com os 

princípios da prudência e da boa 

administração; considerando que se tem 

colocado a tónica no reforço da voz da 

Europa, a fim de garantir a coerência do 

processo de elaboração de normas; 

partes interessadas — nomeadamente os 

investidores a longo prazo — levantaram a 

questão da coerência das IFRS com os 

princípios da prudência e da boa 

administração; considerando que o 

envolvimento do Parlamento Europeu no 

processo de elaboração de normas não é 

suficiente nem proporcional à 

contribuição financeira do orçamento da 

UE para a Fundação IFRS; considerando 

que se tem colocado a tónica no reforço da 

voz da Europa, a fim de garantir a 

coerência do processo de elaboração de 

normas; 

Or. en 

 

Alteração  27 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

Considerando H 

 

Proposta de resolução Alteração 

H. Considerando que as recentes crises 

financeiras colocaram nas agendas do G-

20 e da UE o papel das IFRS na 

estabilidade financeira e no crescimento, 

em particular das regras relativas ao 

reconhecimento de prejuízos sofridos no 

sistema bancário; 

H. Considerando que as recentes crises 

financeiras foram — tal como reconhecido 

pelo G-20, pelo relatório de Larosière e 

pela UE —, inter alia, causadas ou 

agravadas por normas de contabilidade 

inadequadas; considerando que o 

princípio da avaliação ao preço de 

mercado e, em particular as regras 

relativas ao reconhecimento de prejuízos 

sofridos no sistema bancário, teve efeitos 

pró-cíclicos sobre a economia e, 

juntamente com a contabilidade 

extrapatrimonial e as políticas de 

dividendos e de bónus excessivos, 

contribuiu para a instabilidade 

financeira; 

 considerando que o G-20, no que respeita 

à contabilidade, apresentou as seguintes 

recomendações: 

 - redução da proliferação de regras 
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contabilísticas para instrumentos 

financeiros e reforço do reconhecimento 

contabilístico das provisões de perdas com 

empréstimos através da integração de 

uma gama mais vasta de informações de 

crédito, 

 - melhoria das normas de contabilidade 

para o provisionamento, bem como para 

as posições extrapatrimoniais e para a 

avaliação da incerteza, 

 - garantia da clareza e da coerência na 

aplicação das normas de avaliação a nível 

internacional, colaboração com as 

autoridades de supervisão, realização de 

progressos significativos no sentido de 

estabelecer um conjunto único de normas 

contabilísticas mundiais de elevada 

qualidade, 

 - maior envolvimento das partes 

interessadas, incluindo os reguladores 

prudenciais e os mercados emergentes, 

através da revisão constitucional do IASB 

no âmbito do processo de estabelecimento 

de normas de contabilidade independente; 

Or. en 

 

Alteração  28 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

Considerando H-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 H-A. Considerando que o relatório de 

Larosière assinalou deficiências 

importantes relativamente às normas de 

contabilidade antes da crise, 

nomeadamente: 

 - a pró-ciclicidade criada pelo princípio 

da avaliação ao preço de mercado e do 

reconhecimento dos lucros e dos 

prejuízos, 
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 - a tendência generalizada para 

subestimar a acumulação de riscos com 

base na contenção da volatilidade em 

períodos de retoma cíclica, 

 - a falta de uma metodologia comum e 

transparente para a avaliação da liquidez 

e dos ativos depreciados; 

Or. en 

 

Alteração  29 

Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

Considerando I 

 

Proposta de resolução Alteração 

I. Considerando que o IASB concebeu os 

instrumentos financeiros da IFRS 9 como 

uma resposta essencial para enfrentar a 

crise; considerando que o parecer do 

EFRAG sobre a IFRS 9 foi positivo; 

I. Considerando que o IASB concebeu os 

instrumentos financeiros da IFRS 9 como 

uma resposta essencial para enfrentar 

alguns aspetos da crise e o respetivo 

impacto no setor bancário; considerando 

que o parecer do EFRAG sobre a IFRS 9 

foi positivo; 

Or. en 

 

Alteração  30 

Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

Considerando I 

 

Proposta de resolução Alteração 

I. Considerando que o IASB concebeu os 

instrumentos financeiros da IFRS 9 como 

uma resposta essencial para enfrentar a 

crise; considerando que o parecer do 

EFRAG sobre a IFRS 9 foi positivo; 

I. Considerando que o IASB concebeu os 

instrumentos financeiros da IFRS 9 como 

uma resposta essencial para enfrentar a 

crise; considerando que o parecer do 

EFRAG sobre a IFRS 9 foi positivo e 

contém uma série de observações 

(relativas ao uso da noção de «justo 

valor» em caso de dificuldades do 

mercado, à ausência de base conceptual 
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da abordagem sobre as provisões para as 

perdas de crédito num horizonte de 12 

meses, ao caráter insatisfatório das 

disposições relativas ao investimento de 

longo prazo), bem como uma reserva 

relativamente à aplicabilidade da norma 

no setor dos seguros, reconhecida pelo 

próprio IASB; 

Or. en 

 

Alteração  31 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

Considerando I 

 

Proposta de resolução Alteração 

I. Considerando que o IASB concebeu os 

instrumentos financeiros da IFRS 9 como 

uma resposta essencial para enfrentar a 

crise; considerando que o parecer do 

EFRAG sobre a IFRS 9 foi positivo; 

I. Considerando que o IASB concebeu os 

instrumentos financeiros da IFRS 9 como 

uma resposta essencial para enfrentar a 

crise; considerando que o parecer do 

EFRAG sobre a IFRS 9 foi positivo; 

considerando que as cartas de 

observações do BCE e da EBA sobre a 

IFRS 9 foram positivas, mas mencionam 

também deficiências específicas; 

Or. en 

 

Alteração  32 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposta de resolução 

Considerando I 

 

Proposta de resolução Alteração 

I. Considerando que o IASB concebeu os 

instrumentos financeiros da IFRS 9 como 

uma resposta essencial para enfrentar a 

crise; considerando que o parecer do 

EFRAG sobre a IFRS 9 foi positivo; 

I. Considerando que o IASB concebeu os 

instrumentos financeiros da IFRS 9 como 

uma resposta essencial para enfrentar a 

crise; considerando que o parecer do 

EFRAG sobre a IFRS 9 foi positivo; 
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chama a atenção, no entanto, para o facto 

de existirem ainda preocupações quanto à 

possibilidade de o tratamento 

contabilístico proposto para o capital 

próprio poder afetar negativamente os 

investimentos a longo prazo; 

Or. en 

 

Alteração  33 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

Considerando I-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 I-A. Considerando que a questão da 

contabilidade extrapatrimonial foi 

abordada nas seguintes alterações à IFRS 

7 Instrumentos Financeiros: divulgação e 

emissão de três novas normas, a saber, a 

IFRS 10 Demonstrações Financeiras 

Consolidadas, a IFRS 11 Acordos 

Conjuntos e a IFRS 12 Divulgação de 

Interesses Noutras Entidades; 

Or. en 

 

Alteração  34 

Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

Considerando K 

 

Proposta de resolução Alteração 

K. Considerando que a estrutura de 

governação da Fundação IFRS está a ser 

revista, em conformidade com a sua 

constituição; considerando que este é, por 

conseguinte, o momento certo para rever a 

estrutura organizacional e avaliar as 

alterações necessárias nos órgãos diretivos 

K. Considerando que a estrutura de 

governação da Fundação IFRS está a ser 

revista, em conformidade com a sua 

constituição; considerando que este é, por 

conseguinte, o momento certo para rever a 

estrutura organizacional e avaliar as 

alterações necessárias nos órgãos diretivos 
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e de supervisão da Fundação IFRS e do 

IASB; 

e de supervisão da Fundação IFRS e do 

IASB, tendo em vista a sua integração em 

instituições internacionais públicas; 

Or. en 

 

Alteração  35 

Fabio De Masi 

 

Proposta de resolução 

Considerando K 

 

Proposta de resolução Alteração 

K. Considerando que a estrutura de 

governação da Fundação IFRS está a ser 

revista, em conformidade com a sua 

constituição; considerando que este é, por 

conseguinte, o momento certo para rever a 

estrutura organizacional e avaliar as 

alterações necessárias nos órgãos diretivos 

e de supervisão da Fundação IFRS e do 

IASB; 

K. Considerando que a estrutura de 

governação da Fundação IFRS está a ser 

revista, em conformidade com a sua 

constituição; considerando que este é, por 

conseguinte, o momento certo para rever a 

estrutura organizacional e avaliar as 

alterações necessárias nos órgãos diretivos 

e de supervisão da Fundação IFRS e do 

IASB; considerando que é necessária uma 

representação de interesses mais ampla 

no IASB, mediante a inclusão, por 

exemplo, de membros de PME, dos 

sindicatos, do meio académico e dos 

atores da sociedade civil; 

Or. en 

 

Alteração  36 

Theodor Dumitru Stolojan 

 

Proposta de resolução 

Considerando L 

 

Proposta de resolução Alteração 

L. Considerando que as ISA são elaboradas 

pela Federação Internacional dos 

Contabilistas (IFAC); considerando que o 

Conselho de Supervisão do Interesse 

Público (PIOB) é uma organização 

internacional independente que acompanha 

L. Considerando que as ISA são elaboradas 

pelo Conselho das Normas Internacionais 

de Auditoria e de Fiabilidade (IAASB), 

um organismo independente que se insere 

na estrutura da Federação Internacional 

dos Contabilistas (IFAC); considerando 
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o processo conducente à adoção de ISA e 

outras atividades de interesse público do 

IFAC; 

que o Conselho de Supervisão do Interesse 

Público (PIOB) é uma organização 

internacional independente que acompanha 

o processo conducente à adoção de ISA e 

outras atividades de interesse público do 

IFAC; 

Or. en 

 

Alteração  37 

Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Acolhe com agrado o relatório de 

avaliação das IAS, elaborado pela 

Comissão, sobre a aplicação das IFRS na 

UE, bem como a sua conclusão de que os 

objetivos do Regulamento relativo às IAS 

foram cumpridos; insta a entidade 

normalizadora a garantir que as IFRS 

sejam coerentes com o conjunto de normas 

de contabilidade em vigor; apela a uma 

abordagem mais coordenada no 

desenvolvimento de novas normas, 

incluindo calendários de aplicação mais 

coordenados; 

1. Toma nota do relatório de avaliação das 

IAS, elaborado pela Comissão, sobre a 

aplicação das IFRS na UE, bem como a sua 

conclusão de que os objetivos do 

Regulamento relativo às IAS foram 

cumpridos; insta a entidade normalizadora 

a garantir que as IFRS sejam coerentes 

com o conjunto de normas de contabilidade 

em vigor e promovam a convergência a 

nível internacional; apela a uma 

abordagem mais coordenada no 

desenvolvimento de novas normas, 

incluindo calendários de aplicação mais 

coordenados; 

Or. en 

 

Alteração  38 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Acolhe com agrado o relatório de 

avaliação das IAS, elaborado pela 

1. Acolhe com agrado o relatório de 

avaliação das IAS, elaborado pela 
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Comissão, sobre a aplicação das IFRS na 

UE, bem como a sua conclusão de que os 

objetivos do Regulamento relativo às IAS 

foram cumpridos; insta a entidade 

normalizadora a garantir que as IFRS 

sejam coerentes com o conjunto de normas 

de contabilidade em vigor; apela a uma 

abordagem mais coordenada no 

desenvolvimento de novas normas, 

incluindo calendários de aplicação mais 

coordenados; 

Comissão, sobre a aplicação das IFRS na 

UE, bem como a sua conclusão de que os 

objetivos do Regulamento relativo às IAS 

foram cumpridos; lamenta que a Comissão 

não tenha ainda proposto as alterações 

jurídicas necessárias para resolver as 

deficiências identificadas na sua 

avaliação; insta a entidade normalizadora a 

garantir que as IFRS sejam coerentes com 

o conjunto de normas de contabilidade em 

vigor; apela a uma abordagem mais 

coordenada no desenvolvimento de novas 

normas, incluindo calendários de aplicação 

mais coordenados, em particular no que 

respeita à aplicação da IFRS 9 

(Instrumentos Financeiros) e à nova 

IFRS 4 (Contratos de Seguro); insta a 

Comissão a apresentar diligentemente 

propostas legislativas relativamente a esta 

questão; insta a Comissão a analisar em 

pormenor se as recomendações do 

relatório Larosière foram plenamente 

executadas, em especial a recomendação 

n.º 4, que apela a uma reflexão sobre a 

necessidade do princípio de avaliação ao 

preço de mercado; 

 (Alteração inspirada na GDV - Associação 

Alemã de Seguros) 

Or. en 

 

Alteração  39 

Syed Kamall 

 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-A. Toma nota, em particular, da futura 

aplicação da IFRS 4 (fase II) e exorta a 

Comissão a evitar que quaisquer atrasos 

provoquem um desalinhamento ou uma 

distorção da concorrência no setor dos 

seguros. 
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Or. en 

 

Alteração  40 

 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Solicita à Comissão que apresente 

propostas sobre o modo como a 

recomendação do relatório Maystadt 

relativa ao alargamento do critério do 

«interesse público» — ou seja, que as 

normas de contabilidade não 

comprometam a estabilidade financeira da 

UE, nem entravem o desenvolvimento 

económico da UE — será tida em conta 

durante o processo de aprovação de 

normas; exorta a Comissão e o EFRAG a 

emitirem orientações claras sobre o 

significado de «interesse público» e de 

«imagem verdadeira e fiel», a fim de 

chegar a um entendimento comum sobre 

estes critérios de aprovação; 

2. Solicita à Comissão que aplique 

urgentemente a recomendação do relatório 

Maystadt relativa ao alargamento do 

critério do «interesse público» — ou seja, 

que as normas de contabilidade não 

comprometam a estabilidade financeira da 

UE, nem entravem o desenvolvimento 

económico da UE — e garanta que este 

critério será plenamente respeitado 

durante o processo de aprovação de 

normas; exorta a Comissão e o EFRAG a 

emitirem orientações claras sobre o 

significado de «interesse público» e de 

«imagem verdadeira e fiel», a fim de 

chegar a um entendimento comum sobre 

estes critérios de aprovação; 

Or. en 

 

Alteração  41 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Solicita à Comissão que apresente 

propostas sobre o modo como a 

recomendação do relatório Maystadt 

relativa ao alargamento do critério do 

«interesse público» — ou seja, que as 

normas de contabilidade não 

comprometam a estabilidade financeira da 

2. Solicita à Comissão que apresente 

propostas sobre o modo como a 

recomendação do relatório Maystadt 

relativa ao alargamento do critério do 

«interesse público» — ou seja, que as 

normas de contabilidade não 

comprometam a estabilidade financeira da 
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UE, nem entravem o desenvolvimento 

económico da UE — será tida em conta 

durante o processo de aprovação de 

normas; exorta a Comissão e o EFRAG a 

emitirem orientações claras sobre o 

significado de «interesse público» e de 

«imagem verdadeira e fiel», a fim de 

chegar a um entendimento comum sobre 

estes critérios de aprovação; 

UE, nem entravem o desenvolvimento 

económico da UE — será tida em conta 

durante o processo de aprovação de 

normas; exorta a Comissão e o EFRAG a 

emitirem orientações claras e normas 

adequadas juridicamente vinculativas que 

especifiquem o significado de «interesse 

público» e de «imagem verdadeira e fiel», 

a fim de chegar a um entendimento comum 

sobre estes critérios de aprovação; insta a 

Comissão a apresentar uma proposta para 

aplicar, tal como previsto no relatório 

Maystadt, a definição do critério do 

«interesse público» no Regulamento 

relativo às IAS; insta a Comissão, em 

colaboração com o EFRAG, a analisar de 

forma sistemática em que medida o 

critério do «interesse público», tal como 

definido por Maystadt, requer a alteração 

das atuais normas de contabilidade, e a 

introduzir modificações se necessário; 

Or. en 

 

Alteração  42 

Syed Kamall 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Solicita à Comissão que apresente 

propostas sobre o modo como a 

recomendação do relatório Maystadt 

relativa ao alargamento do critério do 

«interesse público» — ou seja, que as 

normas de contabilidade não 

comprometam a estabilidade financeira da 

UE, nem entravem o desenvolvimento 

económico da UE — será tida em conta 

durante o processo de aprovação de 

normas; exorta a Comissão e o EFRAG a 

emitirem orientações claras sobre o 

significado de «interesse público» e de 

«imagem verdadeira e fiel», a fim de 

chegar a um entendimento comum sobre 

 Solicita à Comissão que apresente 

propostas sobre o modo como a 

recomendação do relatório Maystadt 

relativa ao alargamento do critério do 

«interesse público» — ou seja, que as 

normas de contabilidade não 

comprometam a estabilidade financeira da 

UE, nem entravem o desenvolvimento 

económico da UE — será tida em conta 

durante o processo de aprovação de 

normas; exorta a Comissão e o EFRAG a 

emitirem orientações claras sobre o 

significado de «interesse público» e do 

princípio de «imagem verdadeira e fiel», 

com base na jurisprudência do TJE e na 
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estes critérios de aprovação; Diretiva Contabilística, a fim de chegar a 

um entendimento comum sobre estes 

critérios de aprovação; 

Or. en 

 

Alteração  43 

Syed Kamall 

 

Proposta de resolução 

N.º 2-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 2-A. Observa que o princípio da imagem 

verdadeira e fiel, previsto no artigo 4.º, 

n.º 3, da Diretiva 2013/34/UE, é aplicável 

aos números especificados nas 

demonstrações financeiras como 

procedimento normalizado para efeitos de 

elaboração das mesmas em conformidade 

com a legislação europeia, tal como 

referido nos considerandos 3 e 29 da 

mesma diretiva; salienta que este objetivo 

está relacionado com a função das contas 

de adequação dos fundos próprios, ou 

seja, os investidores, tanto credores como 

acionistas, utilizam os números que 

constam das contas anuais como base 

para calcular o valor do «ativo líquido» 

da empresa e para determinar o 

pagamento de dividendos; 

Or. en 

 

Alteração  44 

Syed Kamall 

 

Proposta de resolução 

N.º 2-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 2-B. Salienta que a avaliação prudente 

constitui um requisito fulcral para a 
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apresentação de uma imagem verdadeira 

e fiel dos números especificados nas 

contas, o que significa não fazer uma 

subdeclaração de prejuízos ou uma 

sobredeclaração dos lucros, tal como 

descrito no artigo 6.º, n.º 1, alínea c), 

subalíneas i) e ii), da Diretiva 

Contabilística; salienta que esta 

interpretação da Diretiva Contabilística 

foi confirmada por inúmeros acórdãos do 

TJE; 

Or. en 

 

Alteração  45 

Syed Kamall 

 

Proposta de resolução 

N.º 2-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 2-C. Observa que o considerando 9 do 

Regulamento relativo às IAS permite um 

certo grau de flexibilidade para tomar 

uma decisão de aprovação de uma IFRS, 

pelo facto de não exigir «uma estrita 

conformidade com cada uma das 

disposições dessas diretivas»; refere, no 

entanto, que tal não valida a possibilidade 

de as IFRS se desviarem do objetivo geral 

da Diretiva Contabilística de 2013, que 

substituiu as 4ª e 7ª Diretivas 

Contabilísticas a que se refere o artigo 3.º, 

n.º 2.º, alínea i), do Regulamento relativo 

às IAS, uma vez que tal daria origem a 

demonstrações financeiras em que os 

lucros são sobredeclarados e os prejuízos 

são subdeclarados; considera, a este 

respeito, que a aprovação da IAS 39 foi 

possivelmente contrária a este objetivo 

geral das 4ª e 7ª Diretivas Contabilísticas, 

posteriormente substituídas pela Diretiva 

Contabilística de 2013, devido ao seu 

modelo de prejuízos incorridos, em 

particular o artigo 31.º, n.º 1, alínea b-B), 

da quarta Diretiva 78/660/CEE do 
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Conselho, no qual se lê «todas as 

responsabilidades previsíveis e perdas 

potenciais ocorridas durante o período em 

causa ou durante um período anterior, 

[deve ser mensurada e reconhecida], 

mesmo que tais responsabilidades ou 

perdas apenas se tornem patentes entre a 

data do balanço e a data em que este é 

elaborado»; 

Or. en 

 

Alteração  46 

Syed Kamall 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Acolhe com agrado a intenção do IASB 

no sentido de reintroduzir o princípio da 

prudência e de reforçar a boa 

administração no novo quadro conceptual; 

insta a Comissão e o EFRAG a cooperarem 

com o IASB e com as entidades 

normalizadoras nacionais e de países 

terceiros, a fim de reunir um apoio mais 

alargado a estes princípios; 

3. Acolhe com agrado a intenção do IASB 

no sentido de reintroduzir o princípio da 

prudência e de reforçar a boa 

administração no novo quadro conceptual; 

observa que a interpretação que o IASB 

faz do princípio de «prudência» e de «boa 

administração» não coincide com o 

disposto na jurisprudência do TJE e na 

Diretiva Contabilística;  insta a Comissão 

e o EFRAG a chegarem a um acordo 

quanto ao significado dos princípios de 

«prudência» e de «boa administração», 

tal como definidos na jurisprudência do 

TCE e na Diretiva Contabilística, e a 

cooperarem com o IASB e com as 

entidades normalizadoras nacionais e de 

países terceiros, a fim de reunir um apoio 

mais alargado a estes princípios; 

Or. en 

 

Alteração  47 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 
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Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Acolhe com agrado a intenção do IASB 

no sentido de reintroduzir o princípio da 

prudência e de reforçar a boa 

administração no novo quadro conceptual; 

insta a Comissão e o EFRAG a cooperarem 

com o IASB e com as entidades 

normalizadoras nacionais e de países 

terceiros, a fim de reunir um apoio mais 

alargado a estes princípios; 

3. Acolhe com agrado a intenção do IASB 

no sentido de reintroduzir o princípio da 

prudência e de reforçar a boa 

administração no novo quadro conceptual; 

lamenta que, de acordo com a 

interpretação do IASB, o conceito de 

«prudência» signifique apenas 

«tratamento prudente de apreciação»; 

considera que o princípio de «prudência» 

deve ser acompanhada por um princípio 

de fiabilidade; insta a Comissão e o 

EFRAG a cooperarem com o IASB e com 

as entidades normalizadoras nacionais e de 

países terceiros, a fim de reunir um apoio 

mais alargado a estes princípios; insta o 

IASB a analisar de forma sistemática em 

que medida um quadro conceptual revisto 

requer a alteração das atuais normas de 

contabilidade, e a introduzir modificações 

se necessário; 

 (Alteração inspirada na DRGV e GV 

Bayern) 

Or. en 

 

Alteração  48 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 3-A. Toma nota da reforma em matéria de 

reconhecimento de perdas no quadro das 

IFRS, a qual deverá permitir uma 

acumulação de provisões de perdas mais 

prudente, com base numa abordagem 

prospetiva de perdas estimadas em vez de 

perdas incorridas; é de opinião que o 

processo de aprovação de normas da UE 
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deve definir de maneira cuidadosa e 

prudente a forma como o conceito de 

perdas estimadas deve ser especificado 

para evitar uma dependência excessiva do 

modelo e tornar possíveis orientações 

claras de supervisão sobre a imparidade 

dos ativos;  

Or. en 

 

Alteração  49 

Barbara Kappel 

 

Proposta de resolução 

N.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 3-A. Chama a atenção para o facto de a 

IOSCO representar mais de 192 

comissões de valores mobiliários, que 

abrangem 95% do mercado global de 

valores mobiliários, algumas das quais já 

aplicam a metodologia contabilística 

IFRS identificada pelo IASB; 

 chama a atenção para o facto de a IOSCO 

ter defendido publicamente que considera 

as normas IFRS como as normas de 

contabilidade mais adequadas no que 

respeita ao mercado de capitais 

internacional; 

Or. de 

 

Alteração  50 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 3-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 3-B. Considera que a questão da 

contabilidade extrapatrimonial não foi 
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ainda abordada de forma correta e eficaz, 

tendo em conta que a decisão sobre se um 

ativo deve ser declarado ou não nos 

balanços permanece sujeita a uma regra 

automática suscetível de ser contornada; 

insta o IASB a corrigir estas 

insuficiências; 

Or. en 

 

Alteração  51 

Barbara Kappel 

 

Proposta de resolução 

N.º 3-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 3-B. Regozija-se com as atas do IFRS e da 

IOSCO sobre o reforço da colaboração na 

perspetiva dos problemas cruciais 

identificados pelo G20 na supervisão do 

mercado de valores mobiliários; considera 

esta colaboração necessária para poder 

satisfazer a necessidade de normas de 

contabilidade globais de elevado valor 

qualitativo e promover a utilização de 

normas mais coerentes em 

enquadramentos nacionais diversificados; 

Or. de 

 

Alteração  52 

Barbara Kappel 

 

Proposta de resolução 

N.º 3-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 3-C. Está convicto de que o intercâmbio 

de informações entre o IASB e a IOSCO 

sobre a crescente aplicação das normas 

IFRS deve ser visto não só como 

inventário mas também como 
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possibilidade de identificar exemplos de 

boas práticas; neste contexto, saúda a 

"enforcer discussion session" anual 

instituída pela IOSCO com vista a 

esclarecer o IASB sobre questões cruciais 

de aplicação e execução; 

Or. de 

 

Alteração  53 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Salienta que os efeitos de uma norma de 

contabilidade devem ser plenamente 

compreendidos; insiste em que o IASB e o 

EFRAG estabeleçam como prioridade 

tanto o reforço das respetivas avaliações de 

impacto, como a análise das necessidades 

específicas dos investidores e das 

empresas; solicita à Comissão que avalie a 

situação e disponibilize os recursos 

necessários no sentido de reforçar a 

capacidade do EFRAG para realizar 

avaliações de impacto adequadas; 

4. Salienta que os efeitos de uma norma de 

contabilidade devem ser plenamente 

compreendidos; insiste em que o IASB e o 

EFRAG estabeleçam como prioridade 

tanto o reforço das respetivas avaliações de 

impacto, como a análise das necessidades 

específicas dos investidores e das 

empresas, assim como do público em 

geral; insta o EFRAG a reforçar a sua 

capacidade de avaliar o impacto das 

novas normas contabilísticas relativas à 

estabilidade financeira, centrando-se 

particularmente nas necessidades 

europeias que devem ser introduzidas na 

normalização do IASB na fase inicial do 

processo; toma nota de que as 

Autoridades Europeias de Supervisão 

(AES) ESMA, EBA e EIOPA, as quais 

dispõem da competência e da capacidade 

para ajudar nesta tarefa, rejeitaram a 

posição de membro de pleno direito do 

Conselho de Administração do EFRAG 

pelo facto de o EFRAG ser um organismo 

privado que não representa o interesse 

público; insta a Comissão a explorar, no 

âmbito da revisão do Regulamento 

relativo às IAS, formas de receber retorno 

de informação formal sistemático por 
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parte das AES; 

Or. en 

 

Alteração  54 

Syed Kamall 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Salienta que os efeitos de uma norma de 

contabilidade devem ser plenamente 

compreendidos; insiste em que o IASB e o 

EFRAG estabeleçam como prioridade 

tanto o reforço das respetivas avaliações de 

impacto, como a análise das necessidades 

específicas dos investidores e das 

empresas; solicita à Comissão que avalie a 

situação e disponibilize os recursos 

necessários no sentido de reforçar a 

capacidade do EFRAG para realizar 

avaliações de impacto adequadas; 

4. Salienta que os efeitos de uma norma de 

contabilidade devem ser plenamente 

compreendidos; insiste em que o IASB e o 

EFRAG estabeleçam como prioridade 

tanto o reforço das respetivas avaliações de 

impacto, como a análise das necessidades 

específicas dos investidores e das 

empresas; solicita à Comissão que recorde 

ao EFRAG a sua obrigação de realizar 

avaliações de impacto adequadas;  

constata, em especial, a ausência de uma 

avaliação de impacto para a IFRS 9; 

Or. en 

 

Alteração  55 

Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Salienta que os efeitos de uma norma de 

contabilidade devem ser plenamente 

compreendidos; insiste em que o IASB e o 

EFRAG estabeleçam como prioridade 

tanto o reforço das respetivas avaliações de 

impacto, como a análise das necessidades 

específicas dos investidores e das 

empresas; solicita à Comissão que avalie a 

situação e disponibilize os recursos 

necessários no sentido de reforçar a 

4. Salienta que os efeitos de uma norma de 

contabilidade devem ser plenamente 

compreendidos; insiste em que o IASB e o 

EFRAG estabeleçam como prioridade 

tanto o reforço das respetivas avaliações de 

impacto, nomeadamente no domínio da 

macroeconomia, como a análise das 

diferentes necessidades da grande 

diversidade de partes interessadas, 

incluindo os investidores a longo prazo e 
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capacidade do EFRAG para realizar 

avaliações de impacto adequadas; 

as empresas; solicita à Comissão que 

avalie a situação e disponibilize os recursos 

necessários no sentido de reforçar a 

capacidade do EFRAG para realizar 

avaliações de impacto adequadas; 

Or. en 

 

Alteração  56 

Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 4-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 4-A. Insta a Comissão a certificar-se de 

que a IFRS 9 se coaduna com a estratégia 

de investimento a longo prazo da UE, 

destinada a reforçar a transição digital e 

ecológica, nomeadamente através da 

restrição de disposições suscetíveis de 

introduzir uma volatilidade excessiva a 

curto prazo nas demonstrações 

financeiras; 

Or. en 

 

Alteração  57 

Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 4-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 4-B. Considera que o BCE e as AES, na 

qualidade de observadores do Conselho de 

Administração do EFRAG na sequência 

da reforma dos mecanismos de 

governação, poderiam contribuir 

positivamente para melhor ter em conta 

os efeitos sobre a estabilidade financeira; 

Or. en 
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Alteração  58 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Manifesta a sua apreensão relativamente 

à complexidade das IFRS; apela a que se 

diminua esta complexidade, sempre que 

adequado e possível, aquando da 

elaboração novas normas de contabilidade; 

5. Está convicto de que somente as regras 

simples podem ser eficazmente aplicadas 

pelos utilizadores e controladas pelas 

autoridades de supervisão; recorda que, 

na sua declaração de 2 de abril de 2009, o 

G-20 apelou a uma redução da 

complexidade das normas contabilísticas 

para os instrumentos financeiros e a uma 

clareza e coerência na aplicação das 

normas de avaliação a nível 

internacional, em colaboração com as 

autoridades de supervisão; Manifesta a 

sua apreensão relativamente à persistente 

complexidade das IFRS; apela a que se 

diminua esta complexidade, sempre que 

adequado e possível, aquando da 

elaboração novas normas de contabilidade; 

Or. en 

 

Alteração  59 

Neena Gill 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Manifesta a sua apreensão relativamente 

à complexidade das IFRS; apela a que se 

diminua esta complexidade, sempre que 

adequado e possível, aquando da 

elaboração novas normas de contabilidade; 

5. Manifesta a sua apreensão relativamente 

à complexidade das IFRS; apela a que se 

diminua esta complexidade, sempre que 

adequado e possível, aquando da 

elaboração novas normas de contabilidade; 

 solicita que as normas de contabilidade 

sejam objeto de harmonização de modo a 

que os dados financeiros das empresas 
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sejam comparáveis em todos os 

Estados-Membros para aumentar a 

confiança dos investidores; 

Or. en 

 

Alteração  60 

Fabio De Masi 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-A. Manifesta-se preocupado com o facto 

de, apesar da sua complexidade 

persistente, as regras de reconhecimento 

das perdas na IFRS 9 ainda incluírem 

elementos pró-cíclicos que agravam 

potencialmente o risco sistémico durante 

uma crise financeira; 

Or. en 

 

Alteração  61 

Barbara Kappel 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-A. Manifesta a sua preocupação por a 

atual revisão não considerar a 

possibilidade de instituir o IASB como 

normas de contabilidade a usar no setor 

público; manifesta a sua preocupação 

pelo facto de o défice de especialização e 

recursos no IASB relativamente ao setor 

sem fins lucrativos dificultar o 

alargamento das normas; 

Or. de 
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Alteração  62 

Fabio De Masi 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-B. Apela a uma apresentação 

obrigatória de relatórios por país segundo 

as IFRS;  reitera a opinião do Parlamento 

de que a apresentação de relatórios 

públicos por país pode desempenhar um 

papel decisivo na luta contra a elisão 

fiscal e a fraude em matéria de IVA; 

Or. en 

 

Alteração  63 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Solicita à Comissão e ao EFRAG que 

incluam o Parlamento Europeu e o 

Conselho, de modo geral, nas primeiras 

fases da elaboração de novas normas de 

relato financeiro e, em particular, no 

processo de aprovação; 

6. Solicita ao IASB, à Comissão e ao 

EFRAG que incluam o Parlamento 

Europeu e o Conselho, de modo geral, nas 

primeiras fases da elaboração de novas 

normas de relato financeiro e, em 

particular, no processo de aprovação; 

Or. en 

 

Alteração  64 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Solicita à Comissão e ao EFRAG que 6. Solicita à Comissão e ao EFRAG que 
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incluam o Parlamento Europeu e o 

Conselho, de modo geral, nas primeiras 

fases da elaboração de novas normas de 

relato financeiro e, em particular, no 

processo de aprovação; 

incluam o Parlamento Europeu e o 

Conselho, de modo geral, nas primeiras 

fases da elaboração de novas normas de 

relato financeiro e, em particular, no 

processo de aprovação; considera que este 

processo de escrutínio deve ser 

formalizado e estruturado por analogia 

com o processo de escrutínio relativo às 

medidas de «nível 2» no domínio dos 

serviços financeiros;  recomenda às 

autoridades europeias que convidem as 

partes interessadas da sociedade civil para 

apoiar as suas atividades, incluindo a 

nível do EFRAG;  exorta a Comissão a 

criar um espaço que permita às partes 

interessadas debater os princípios 

fundamentais da contabilidade na 

Europa; insta a Comissão a facultar ao 

Parlamento Europeu a possibilidade de 

receber uma lista breve de candidatos à 

presidência do EFRAG, tendo em vista a 

organização de audições informais antes 

de uma votação sobre o candidato 

selecionado; 

Or. en 

 

Alteração  65 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Considera que se deve prosseguir um 

diálogo são entre o IASB e a organismo 

americano de normalização das regras de 

contabilidade, não obstante a lenta 

evolução do processo de convergência; 

7. Está convicto de que uma economia 

globalizada necessita de normas de 

contabilidade internacionalmente aceites; 

recorda, no entanto, que a convergência 

não é um objetivo em si mesmo, mas 

apenas desejável se se traduzir por 

melhores normas de contabilidade que 

reflitam a prossecução do bem público, 

prudência e fiabilidade; Considera, assim, 

que se deve prosseguir um diálogo são 

entre o IASB e os organismos nacionais 
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de normalização das regras de 

contabilidade, não obstante a lenta 

evolução do processo de convergência; 

 (Alteração inspirada na DRGV e GV 

Bayern) 

Or. en 

 

Alteração  66 

Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Considera que se deve prosseguir um 

diálogo são entre o IASB e a organismo 

americano de normalização das regras de 

contabilidade, não obstante a lenta 

evolução do processo de convergência; 

7. Considera que, embora o processo de 

convergência tenha sido interrompido de 

facto pelos EUA, se deve prosseguir um 

diálogo sólido entre o IASB e o organismo 

americano de normalização das regras de 

contabilidade; 

Or. en 

 

Alteração  67 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Saúda a intenção da Comissão no 

sentido de estudar, juntamente com o 

IASB, a possibilidade de desenvolver 

normas de contabilidade comuns, 

simplificadas e de elevada qualidade para 

PME, que poderiam ser utilizadas a nível 

da UE pelas PME cotadas em sistemas de 

negociação multilateral (MTF) e, mais 

especificamente, nos mercados das PME 

em crescimento; 

8. Assinala que a maioria das empresas é 

constituída por PME; toma nota da 
intenção da Comissão no sentido de 

estudar, juntamente com o IASB, a 

possibilidade de desenvolver normas de 

contabilidade comuns, simplificadas e de 

elevada qualidade para PME, que poderiam 

ser utilizadas a nível da UE pelas PME 

cotadas em sistemas de negociação 

multilateral (MTF) e, mais 

especificamente, nos mercados das PME 
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em crescimento; considera que, como 

condição para continuar o trabalho neste 

domínio, as IFRS devem ser menos 

complexas, não devem promover a pró-

ciclicidade e a Fundação IFRS tem de 

respeitar os princípios de qualquer 

organização democrática;  é de opinião 

que a maioria dos membros do IASB deve 

ter experiência no domínio das PME, a 

fim de garantir que as normas de 

contabilidade são definidas no interesse 

das PME; está convicto de que os 

sindicatos, as associações de defesa dos 

consumidores e os ministérios das 

finanças devem estar representados no 

IASB;  exorta a Comissão a efetuar uma 

avaliação de impacto adequada sobre os 

efeitos das IFRS para as PME, antes de 

tomar quaisquer outras medidas; 

sublinha que as empresas que não 

elaboram contas consolidadas ou não 

estão cotadas em bolsa devem manter o 

direito de elaborar as suas demonstrações 

financeiras em conformidade com as 

normas contabilísticas nacionais; 

 (Alteração inspirada na Deutsche 

Kreditwirtschaft) 

Or. en 

 

Alteração  68 

Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Saúda a intenção da Comissão no 

sentido de estudar, juntamente com o 

IASB, a possibilidade de desenvolver 

normas de contabilidade comuns, 

simplificadas e de elevada qualidade para 

PME, que poderiam ser utilizadas a nível 

da UE pelas PME cotadas em sistemas de 

negociação multilateral (MTF) e, mais 

8. Observa a intenção da Comissão no 

sentido de estudar, juntamente com o 

IASB, a possibilidade de desenvolver 

normas de contabilidade comuns, 

simplificadas e de elevada qualidade para 

PME, que poderiam ser utilizadas a nível 

da UE pelas PME cotadas em sistemas de 

negociação multilateral (MTF) e, mais 
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especificamente, nos mercados das PME 

em crescimento; 

especificamente, nos mercados das PME 

em crescimento; solicita um seguimento 

cuidadoso dessa evolução e que o 

Parlamento Europeu seja plenamente 

informado, tendo em conta o processo 

«Legislar melhor»; 

Or. en 

 

Alteração  69 

Fabio De Masi 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Saúda a intenção da Comissão no 

sentido de estudar, juntamente com o 

IASB, a possibilidade de desenvolver 

normas de contabilidade comuns, 

simplificadas e de elevada qualidade para 

PME, que poderiam ser utilizadas a nível 

da UE pelas PME cotadas em sistemas de 

negociação multilateral (MTF) e, mais 

especificamente, nos mercados das PME 

em crescimento; 

8. Toma nota da intenção da Comissão no 

sentido de estudar, juntamente com o 

IASB, a possibilidade de desenvolver 

normas de contabilidade comuns, 

simplificadas e de elevada qualidade para 

PME, que poderiam ser utilizadas a nível 

da UE pelas PME cotadas em sistemas de 

negociação multilateral (MTF) e, mais 

especificamente, nos mercados das PME 

em crescimento; insiste em que, antes de 

essas normas serem elaboradas, os 

interesses das PME devem estar 

suficientemente representados no IASB; 

Or. en 

 

Alteração  70 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Saúda a intenção da Comissão no 

sentido de estudar, juntamente com o 

IASB, a possibilidade de desenvolver 

normas de contabilidade comuns, 

8. Saúda a intenção da Comissão no 

sentido de estudar, juntamente com o 

IASB, a possibilidade de desenvolver 

normas de contabilidade comuns, 
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simplificadas e de elevada qualidade para 

PME, que poderiam ser utilizadas a nível 

da UE pelas PME cotadas em sistemas de 

negociação multilateral (MTF) e, mais 

especificamente, nos mercados das PME 

em crescimento; 

simplificadas e de elevada qualidade para 

PME, que poderiam ser utilizadas a nível 

da UE pelas PME cotadas em sistemas de 

negociação multilateral (MTF) e, mais 

especificamente, nos mercados das PME 

em crescimento; tem em conta as 

possibilidades das normas de relato 

financeiro existentes para as PME a este 

respeito; 

Or. en 

 

Alteração  71 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposta de resolução 

N.º 8-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 8-A. Salienta que as entidades 

normalizadoras nacionais estão agora 

estreitamente vinculadas ao EFRAG;  por 

conseguinte, identifica o papel consultivo 

do EFRAG no que respeita a questões 

contabilísticas relativas a pequenas 

empresas cotadas, bem como às PME de 

um modo mais geral; 

Or. en 

 

Alteração  72 

Theodor Dumitru Stolojan 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Acolhe com agrado o facto de a 

Comissão encorajar os Estados-Membros a 

seguirem as orientações da ESMA 

relativas à aplicação das IFRS; insta a 

Comissão a avaliar se as competências da 

ESMA permitem garantir uma aplicação 

9. Acolhe com agrado o facto de a 

Comissão encorajar os Estados-Membros a 

seguirem as orientações da ESMA sobre a 

aplicação das obrigações em matéria de 

informação financeira; insta a Comissão a 

avaliar se as competências da ESMA 
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uniforme e coerente das referidas normas 

na UE; 

permitem garantir uma aplicação uniforme 

e coerente das referidas normas na UE; 

Or. en 

 

Alteração  73 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Acolhe com agrado o facto de a 

Comissão encorajar os Estados-Membros a 

seguirem as orientações da ESMA relativas 

à aplicação das IFRS; insta a Comissão a 

avaliar se as competências da ESMA 

permitem garantir uma aplicação uniforme 

e coerente das referidas normas na UE; 

9. Acolhe com agrado o facto de a 

Comissão encorajar os Estados-Membros a 

seguirem as orientações da ESMA relativas 

à aplicação das IFRS; lamenta que a 

Bulgária, a Alemanha, a Irlanda, a 

Áustria, a Eslovénia e a Suécia não 

respeitem e não tencionem respeitar as 

orientações da ESMA relativas à 

aplicação das IFRS;  solicita a estes 

Estados-Membros que envidem esforços 

no sentido de respeitar essas orientações; 

insta a Comissão a avaliar se as 

competências da ESMA permitem garantir 

uma aplicação uniforme e coerente das 

referidas normas na UE e, se tal não for o 

caso, a estudar outras vias para garantir 

uma aplicação e execução adequadas; 

Or. en 

 

Alteração  74 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Saúda a intenção da Comissão no 

sentido de avaliar os argumentos a favor do 

reforço das normas da UE relativas à 

11. Saúda a intenção da Comissão no 

sentido de avaliar os argumentos a favor da 

coordenação das normas da UE relativas à 
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distribuição de dividendos; distribuição de dividendos; 

Or. en 

 

Alteração  75 

Syed Kamall 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Saúda a intenção da Comissão no 

sentido de avaliar os argumentos a favor do 

reforço das normas da UE relativas à 

distribuição de dividendos; 

11. Saúda a intenção da Comissão no 

sentido de avaliar os argumentos a favor do 

reforço das normas da UE relativas à 

distribuição de dividendos, tendo em conta 

o facto de o artigo 15, n.º 1, alínea a), da 

Diretiva «Conservação do Capital» fazer 

diretamente referência às contas anuais 

de uma empresa como a base das decisões 

relativas à distribuição de dividendos; 

Or. en 

 

Alteração  76 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Saúda a intenção da Comissão no 

sentido de avaliar os argumentos a favor do 

reforço das normas da UE relativas à 

distribuição de dividendos; 

11. Saúda a intenção da Comissão no 

sentido de avaliar os argumentos a favor do 

reforço das normas da UE relativas à 

distribuição de dividendos; observa que a 

avaliação da Comissão sobre o 

Regulamento relativo às IAS revelou que 

continuam a existir divergências na 

aplicação das IFRS entre os 

Estados-Membros; salienta que as regras 

em matéria de conservação do capital e de 

distribuição dos dividendos foram citadas 

como uma fonte de problemas jurídicos 
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que podem surgir em certas jurisdições 

em que os Estados-Membros permitem ou 

exigem a utilização das IFRS para as 

demonstrações financeiras anuais 

individuais em que se baseiam os lucros 

distribuíveis; salienta que cada 

Estado-Membro decide como resolver 

estas questões nas respetivas legislações 

nacionais no quadro dos requisitos da UE 

em matéria de conservação de capitais; 

receia que esta situação possa resultar no 

pagamento de dividendos com o capital; 

apela, neste contexto, à Comissão para 

que garanta a observância da Diretiva 

«Conservação do Capital» da UE e da 

Diretiva Contabilística da UE; 

Or. en 

 

Alteração  77 

Pervenche Berès, Sven Giegold 

 

Proposta de resolução 

N.º 11-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 11-A. Insta o EFRAG e a Comissão a 

analisar, o mais rapidamente possível, se 

as normas de contabilidade viabilizam a 

fraude em matéria de IVA e a elisão fiscal 

e a fazerem todas as modificações 

necessárias para corrigir e prevenir 

potenciais abusos; 

Or. en 

 

Alteração  78 

Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 
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Proposta de resolução Alteração 

12. Subscreve as recomendações da 

Comissão, nas quais se sugere ao Conselho 

de Supervisão da Fundação IFRS que 

desvie a sua atenção das questões de 

organização interna e se concentre no 

debate de assuntos de interesse público que 

possam ser postos à consideração da 

Fundação IFRS; 

12. Toma nota das recomendações da 

Comissão, nas quais se sugere ao Conselho 

de Supervisão da Fundação IFRS que 

desvie a sua atenção das questões de 

organização interna e se concentre no 

debate de assuntos de interesse público que 

possam ser postos à consideração da 

Fundação IFRS; considera, no entanto, 

que devem ser realizados progressos 

adicionais no que diz respeito à 

governação da Fundação IFRS e do 

IASB, nomeadamente em termos de 

transparência, de prevenção de conflitos 

de interesses e de diversidade dos peritos 

contratados;  considera, além disso, que 

as entidades normalizadoras devem ser 

integradas nas instituições públicas; 

Or. en 

 

Alteração  79 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Subscreve as recomendações da 

Comissão, nas quais se sugere ao Conselho 

de Supervisão da Fundação IFRS que 

desvie a sua atenção das questões de 

organização interna e se concentre no 

debate de assuntos de interesse público que 

possam ser postos à consideração da 

Fundação IFRS; 

12. Subscreve as recomendações da 

Comissão, nas quais se sugere ao Conselho 

de Supervisão da Fundação IFRS que 

desvie a sua atenção das questões de 

organização interna e se concentre no 

debate de assuntos de interesse público que 

possam ser postos à consideração da 

Fundação IFRS; salienta que a 

legitimidade do IASB será posta em causa 

caso o Conselho de Supervisão continue a 

não estar de acordo quanto à sua 

responsabilidade enquanto depender de 

decisões por consenso; apoia, em 

particular, a proposta da Comissão para 

ter em consideração as necessidades de 
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informação dos investidores com 

diferentes horizontes temporais de 

investimento e a fornecer soluções 

específicas, em especial aos investidores a 

longo prazo, ao desenvolver as suas 

normas; 

Or. en 

 

Alteração  80 

Neena Gill 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Subscreve as recomendações da 

Comissão, nas quais se sugere ao Conselho 

de Supervisão da Fundação IFRS que 

desvie a sua atenção das questões de 

organização interna e se concentre no 

debate de assuntos de interesse público que 

possam ser postos à consideração da 

Fundação IFRS; 

12. Subscreve as recomendações da 

Comissão, nas quais se sugere ao Conselho 

de Supervisão da Fundação IFRS que 

desvie a sua atenção das questões de 

organização interna e se concentre no 

debate de assuntos de interesse público que 

possam ser postos à consideração da 

Fundação IFRS; manifesta a sua 

preocupação, em particular, relativamente 

ao potencial conflito de interesses 

resultante de grandes contribuições 

financeiras por parte de grandes empresas 

de auditoria para o orçamento anual da 

Fundação IFRS; 

Or. en 

 

Alteração  81 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 12-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 12-A. Congratula-se com as atividades da 

Fundação IFRS/do IASB em matéria de 
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informação sobre o carbono e o clima; 

considera, em particular, que as 

principais questões estruturais de longo 

prazo, como a avaliação de ativos de 

carbono irrecuperáveis nos balanços das 

empresas, devem ser aditadas de forma 

explícita ao programa de trabalho da 

IFRS, tendo em vista a elaboração de 

normas relacionadas; insta os organismos 

da IFRS a incluírem na sua ordem do dia 

a questão das informações sobre o 

carbono e os riscos do carbono; 

Or. en 

 

Alteração  82 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 12-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 12-B. Exorta a Comissão e o EFRAG a 

analisar a substituição de títulos de 

participação por obrigações na afetação 

de ativos de pensão, na sequência da 

introdução das regras contabilísticas de 

avaliação pelo valor do mercado no 

âmbito das IFRS; 

 (Alteração inspirada na Pensions Europe) 

Or. en 

 

Alteração  83 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Subscreve a posição da Comissão no 13. Subscreve a posição da Comissão no 
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sentido de exortar a Fundação IFRS a 

garantir que a aplicação das IFRS e a 

existência de uma contribuição financeira 

permanente sejam condições para fazer 

parte dos órgãos diretivos e de supervisão 

da Fundação IFRS e do IASB; 

sentido de exortar a Fundação IFRS a 

garantir que a aplicação das IFRS e a 

existência de uma contribuição financeira 

permanente sejam condições para fazer 

parte dos órgãos diretivos e de supervisão 

da Fundação IFRS e do IASB; insta a 

Comissão a explorar formas de reformar 

a Fundação IFRS e o IASB, a fim de pôr 

termo aos direitos de veto dos membros 

que não satisfaçam os critérios 

supramencionados; 

Or. en 

 

Alteração  84 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 13-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 13-A. Observa que o IASB é dominado 

por intervenientes privados e é constituído 

por quatro grandes empresas de auditoria, 

por autoridades das comissões do 

mercado de valores mobiliários e por 

alguns antigos dirigentes de grandes 

bancos;  salienta que as pequenas e 

médias empresas nem sequer estão 

representadas;  sublinha que a Fundação 

IFRS continua a depender de 

contribuições voluntárias, muitas vezes 

provenientes do setor privado, o que pode 

gerar um risco de conflitos de interesses;  

observa que a remuneração dos membros 

do Conselho de Administração do IASB 

não é consentânea com a vocação de 

interesse público; 

Or. en 

 

Alteração  85 

Sven Giegold 
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em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 13-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 13-B. Solicita à Comissão que exorte a 

Fundação IFRS a basear o seu 

financiamento inteiramente em taxas ou 

fontes públicas e a eliminar a 

remuneração excessiva dos membros do 

Conselho de Administração (em 2014:  

£554,000 para a presidência do IASB, 

£488,500 para a vice-presidência do IASB 

e uma média de £455,700 para outros 

membros do IASB a tempo inteiro); 

Or. en 

 

Alteração  86 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 13-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 13-C. Considera que, em última análise, o 

IASB deve ser transformado num 

mecanismo público de elaboração de 

normas sob a égide de um tratado 

internacional; 

Or. en 

 

Alteração  87 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 13-D (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 13.-D. Insta a Comissão a encontrar uma 

solução para assegurar que os 

representantes europeus no IASB são 

democraticamente eleitos; 

Or. en 

 

Alteração  88 

 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 13-E (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 13-E. Exorta os administradores da IFRS, 

o Conselho de Supervisão da IFRS e o 

IASB a promover um equilíbrio adequado 

entre os géneros nos respetivos quadros; 

Or. en 

 

Alteração  89 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 13-F (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 13-F. Lamenta que o acesso aos 

documentos do IASB seja limitado às 

normas do ano corrente em língua inglesa 

não acompanhadas (ou seja, sem Guia de 

Implementação e Fundamentação de 

Conclusões) e às interpretações oficiais e, 

por conseguinte, insta o IASB a conceder 

um acesso completo; 

Or. en 
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Alteração  90 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 13-G (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 13-G. Recorda o seu pedido, apresentado 

no relatório Goulard, de introdução de 

normas abrangentes e procedimentos 

para reforçar a legitimidade democrática, 

a transparência, a responsabilização e a 

integridade em todas as instâncias 

internacionais que contem com a 

participação da UE, incluindo, entre 

outras, as IFRS; considera que estas 

normas abrangentes devem, 

nomeadamente, dizer respeito: 

 - às relações com o público (por exemplo, 

acesso do público aos documentos, 

diálogo aberto com diversas partes 

interessadas, criação de registos de 

transparência obrigatórios e regras em 

matéria de transparência das reuniões dos 

grupos de pressão), bem como ao 

envolvimento ativo dos sindicatos, PME e 

organizações da sociedade civil (OSC); 

 - às regras internas (por exemplo, 

recursos humanos baseados nas 

competências, boa gestão financeira, 

prevenção dos conflitos de interesses); 

 - à adoção de um acordo 

interinstitucional com o objetivo de 

formalizar um «diálogo financeiro», a ser 

organizado com o Parlamento Europeu, a 

fim de estabelecer orientações sobre a 

adoção e a coerência das posições 

europeias nestas instituições 

internacionais; 

Or. en 
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Alteração  91 

Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Realça que a reforma do EFRAG 

melhorará o contributo europeu para o 

desenvolvimento das novas IFRS; 

14. Realça que a reforma do EFRAG deve 

melhorar o contributo europeu para o 

desenvolvimento das novas IFRS e poderia 

participar na reforma da governação da 

Fundação IFRS; 

Or. en 

 

Alteração  92 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Realça que a reforma do EFRAG 

melhorará o contributo europeu para o 

desenvolvimento das novas IFRS; 

14. Realça que a reforma do EFRAG 

melhorará o contributo europeu para o 

desenvolvimento das novas IFRS; convida 

a Comissão a explorar a possibilidade, tal 

como prevista no relatório Maystadt, de 

manter o atual sistema «carve-out» 

(suspensão temporária ou definitiva de 

partes das normas) em paralelo com um 

mecanismo «carve-in» (participação) que 

confere um mandato ao EFRAG, ou a 

outra entidade, para desenvolver normas 

específicas para as necessidades das 

partes interessadas europeias e incluí-las 

na IFRS europeia, se os objetivos e 

princípios gerais europeus, como a 

prossecução do bem público, a prudência 

e a fiabilidade não estiverem refletidos no 

processo de estabelecimento de normas de 

contabilidade internacional; 

Or. en 
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Alteração  93 

Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Manifesta a sua preocupação pelo 

facto de o EFRAG estar sem presidente há 

algum tempo, visto que esta figura 

desempenha um papel fundamental para 

alcançar consensos; 

15. Lamenta o facto de o EFRAG estar 

sem presidente há algum tempo, visto que 

esta figura desempenha um papel 

fundamental para alcançar consensos e 

para veicular uma voz europeia clara e 

forte em questões contabilísticas ao nível 

internacional; insta, por conseguinte, a 

Comissão a acelerar o processo de 

recrutamento, tendo plenamente em conta 

o papel do Parlamento Europeu e da sua 

Comissão dos Assuntos Económicos e 

Monetários; 

Or. en 

 

Alteração  94 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Manifesta a sua preocupação pelo facto 

de o EFRAG estar sem presidente há 

algum tempo, visto que esta figura 

desempenha um papel fundamental para 

alcançar consensos; 

15. Manifesta a sua preocupação pelo facto 

de o EFRAG estar sem presidente há 

algum tempo, visto que esta figura 

desempenha um papel fundamental para 

alcançar consensos; salienta a importância 

de nomear um novo presidente, o mais 

rapidamente possível; 

Or. en 

 

Alteração  95 

Neena Gill 
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Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Saúda a reforma do EFRAG, que 

entrou em vigor em 31 de outubro de 2014; 

solicita à Comissão que proponha a 

extensão do programa da União para o 

EFRAG para o período 2017-2020; 

16. Saúda a reforma do EFRAG, que 

entrou em vigor em 31 de outubro de 2014; 

Or. en 

 

Alteração  96 

Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Saúda a reforma do EFRAG, que 

entrou em vigor em 31 de outubro de 2014; 

solicita à Comissão que proponha a 

extensão do programa da União para o 

EFRAG para o período 2017-2020; 

16. Saúda a reforma do EFRAG, que 

entrou em vigor em 31 de outubro de 2014 

e reconhece que foram feitos esforços 

significativos neste sentido; solicita à 

Comissão que assegure um financiamento 

adequado para o EFRAG para o período 

2017-2020, baseado numa avaliação 

exaustiva anual da sua reforma acordada; 

Or. en 

 

Alteração  97 

Fabio De Masi 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Saúda a reforma do EFRAG, que 

entrou em vigor em 31 de outubro de 2014; 

solicita à Comissão que proponha a 

extensão do programa da União para o 

16. Toma nota da reforma do EFRAG, que 

entrou em vigor em 31 de outubro de 2014; 

solicita à Comissão que proponha a 

extensão do programa da União para o 
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EFRAG para o período 2017-2020; EFRAG para o período 2017-2020 e a 

posterior transformação do EFRAG 

numa agência pública; 

Or. en 

 

Alteração  98 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Saúda a reforma do EFRAG, que 

entrou em vigor em 31 de outubro de 2014; 

solicita à Comissão que proponha a 

extensão do programa da União para o 

EFRAG para o período 2017-2020; 

16. Saúda a reforma do EFRAG, que 

entrou em vigor em 31 de outubro de 2014; 

toma nota da melhoria da transparência, 

mas insta o EFRAG a publicar 

anualmente estatísticas sobre as respostas 

do público; lamenta que, no que respeita 

ao financiamento do EFRAG e, 

nomeadamente, à possibilidade de 

estabelecer um sistema de taxas 

obrigatórias a pagar pelas empresas 

cotadas, a Comissão tenha concentrado os 

seus esforços na aplicação das vertentes 

da reforma que são exequíveis a curto 

prazo;  solicita à Comissão que, de acordo 

com as recomendações do relatório 

Maystadt, adote medidas formais para 

incentivar os Estados-Membros que ainda 

não tenham estabelecido um mecanismo 

de financiamento nacional a fazê-lo;  
solicita à Comissão que proponha a 

extensão do programa da União para o 

EFRAG para o período 2017-2020, mas 

exorta-a a colocar uma parte do 

orçamento na reserva até as 

recomendações do relatório Maystadt, 

bem como as recomendações contidas no 

presente relatório, terem sido plenamente 

implementadas; 

Or. en 
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Alteração  99 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 16-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 16-A. Lamenta que o requisito proposto 

por Maystadt de combinar as funções de 

diretor executivo do EFRAG e de 

presidente do Grupo de Peritos Técnicos 

do EFRAG se tenha tornado uma 

possibilidade;  faz notar que a composição 

do novo Conselho de Administração se 

afasta da proposta de Maystadt, uma vez 

que as Autoridades Europeias de 

Supervisão e o Banco Central Europeu 

recusaram a posição de membros de pleno 

direito no Conselho;  insta o EFRAG a 

alargar o número de utilizadores 

(atualmente apenas um) no Conselho de 

Administração e a garantir que todas as 

partes interessadas relevantes estão 

representadas no EFRAG; 

 (Alteração inspirada na Pensions Europe) 

Or. en 

 

Alteração  100 

Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Acolhe com agrado o facto de, em 

2014, o PIOB ter diversificado o seu 

financiamento e o facto de a contribuição 

financeira da Federação Internacional de 

Contabilistas (IFAC) ter representado 

menos de dois terços do financiamento 

anual total do PIOB; assinala que, por 

conseguinte, a Comissão não necessitou 

de limitar a sua contribuição anual, tal 

17. Acolhe com agrado o facto de, em 

2014, o PIOB ter diversificado o seu 

financiamento mas lamenta o facto de a 

contribuição financeira da Federação 

Internacional de Contabilistas (IFAC) 

representar ainda cerca de dois terços do 

financiamento anual total do PIOB; 
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como estabelecido no artigo 9.º, n.º 5, do 

Regulamento (UE) n.º 258/2014 do 

Parlamento Europeu e do Conselho; 

Or. en 

Alteração  101 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Acolhe com agrado o facto de, em 

2014, o PIOB ter diversificado o seu 

financiamento e o facto de a contribuição 

financeira da Federação Internacional de 

Contabilistas (IFAC) ter representado 

menos de dois terços do financiamento 

anual total do PIOB; assinala que, por 

conseguinte, a Comissão não necessitou de 

limitar a sua contribuição anual, tal como 

estabelecido no artigo 9.º, n.º 5, do 

Regulamento (UE) n.º 258/2014 do 

Parlamento Europeu e do Conselho; 

17. Acolhe com agrado o facto de, em 

2014, o PIOB ter diversificado o seu 

financiamento e o facto de a contribuição 

financeira da Federação Internacional de 

Contabilistas (IFAC) ter representado 

menos de dois terços do financiamento 

anual total do PIOB; assinala que, por 

conseguinte, a Comissão não necessitou de 

limitar a sua contribuição anual, tal como 

estabelecido no artigo 9.º, n.º 5, do 

Regulamento (UE) n.º 258/2014 do 

Parlamento Europeu e do Conselho; 

lamenta, à luz da crise financeira de 2007, 

com várias provas de declarações 

inexatas, e tendo em conta o escândalo 

«LuxLeaks» de 2014, o facto de o PIOB 

manifestamente não ter conseguido 

garantir a integridade na profissão de 

auditor; solicita, por conseguinte, que 

uma parte do orçamento seja colocada na 

reserva até o PIOB revelar a forma como 

abordar os graves problemas 

encontrados; 

Or. en 

 


