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Amendamentul  1 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 1 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 având în vedere raportul din 25 februarie 

2009 al Grupului de experți la nivel înalt 

privind supravegherea financiară în UE, 

condus de Jacques de Larosière, 

Or. en 

 

Amendamentul  2 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 2 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere Directiva 2012/30/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 25 octombrie 2012 de coordonare, în 

vederea echivalării, a garanțiilor impuse 

societăților comerciale în statele membre, 

în înțelesul articolului 54 al doilea 

paragraf din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, pentru 

protejarea intereselor asociaților sau 

terților, în ceea ce privește constituirea 

societăților comerciale pe acțiuni și 

menținerea și modificarea capitalului 

acestora, 

Or. en 

 

Amendamentul  3 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 
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Propunere de rezoluție 

Referirea 11 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere documentul de 

dezbatere DP/2013/1 al IASB din iulie 

2013 intitulat „Revizuirea cadrului 

conceptual al raportării financiare” și 

solicitarea de opinii din partea IASB, din 

iulie 2015, cu privire la Analiza structurii 

și eficacității realizată de administratorii 

de active („Trustees' Review of Structure 

and Effectiveness”),  

Or. en 

 

Amendamentul  4 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 11 b (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere observația Comisiei 

Europene din 1 decembrie 2015 cu privire 

la Analiza structurii și eficacității 

realizată de administratorii de active 

IASB („Trustees' Review of Structure and 

Effectiveness”), 

Or. en 

 

Amendamentul  5 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 11 c (nouă) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere Standardul 

Internațional de Raportare Financiară 

(IFRS) 9 privind instrumentele 

financiare, emis la 24 iulie 2014 de către 

IASB, avizul de adoptare a IFRS 9 emis 

de EFRAG, evaluarea IFRS 9 realizată de 

EFRAG cu privire la principiul imaginii 

fidele și corecte, documentele de ședință 

ale Comitetului de reglementare contabilă 

(ARC) cu privire la IFRS 9 și scrisorile cu 

observații din partea BCE și ABE privind 

adoptarea IFRS 9, 

Or. en 

 

Amendamentul  6 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

având în vedere observațiile Comisiei 

pentru afaceri economice și monetare din 

14 ianuarie 2014 privind documentul de 

dezbatere intitulat „Revizuire a cadrului 

conceptual de raportare financiară”, 

având în vedere scrisoarea din 14 ianuarie 

2014 trimisă în numele coordonatorilor 

ECON în care se prezintă observații 
privind documentul de dezbatere al IASB 

intitulat „Revizuire a cadrului conceptual 

de raportare financiară”, 

Or. en 

 

Amendamentul  7 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 14 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 având în vedere tabloul ESMA privind 
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conformarea la orientările ESMA 

referitoare la aplicarea cerințelor în 

materie de informații financiare 

(ESMA/2015/203 REV), din 19 ianuarie 

2016,  

Or. en 

 

Amendamentul  8 

Jonás Fernández 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât Standardele internaționale de 

raportare financiară (IFRS) și standardele 

internaționale de audit (ISA) au un rol 

esențial pentru funcționarea eficientă a 

pieței interne și a piețelor de capital; 

întrucât IFRS și ISA reprezintă un bun 

public; 

A. întrucât Standardele internaționale de 

raportare financiară (IFRS) și standardele 

internaționale de audit (ISA) au un rol 

esențial pentru funcționarea eficientă a 

pieței interne și a piețelor de capital și deci 

pentru menținerea stabilității financiare; 

întrucât IFRS și ISA reprezintă un bun 

public; 

Or. es 

 

Amendamentul  9 

Syed Kamall 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât Standardele internaționale de 

raportare financiară (IFRS) și standardele 

internaționale de audit (ISA) au un rol 

esențial pentru funcționarea eficientă a 

pieței interne și a piețelor de capital; 

întrucât IFRS și ISA reprezintă un bun 

public; 

A. întrucât Standardele internaționale de 

raportare financiară (IFRS) și standardele 

internaționale de audit (ISA) reprezintă o 

componentă necesară pentru funcționarea 

eficientă a pieței interne și a piețelor de 

capital; întrucât IFRS și ISA pot fi înțelese 

ca reprezentând un bun public; 

Or. en 
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Amendamentul  10 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât Standardele internaționale de 

raportare financiară (IFRS) și standardele 

internaționale de audit (ISA) au un rol 

esențial pentru funcționarea eficientă a 

pieței interne și a piețelor de capital; 

întrucât IFRS și ISA reprezintă un bun 

public; 

A. întrucât Standardele internaționale de 

raportare financiară (IFRS) și standardele 

internaționale de audit (ISA) sunt 

instrumente esențiale pentru funcționarea 

eficientă a pieței interne și a piețelor de 

capital; întrucât IFRS și ISA reprezintă un 

bun public și deci ar trebui să crească 

gradul de stabilitate financiară și să 

servească interesului public, nu numai 

interesului investitorilor, debitorilor și 

creditorilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  11 

Fabio De Masi 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât Standardele internaționale de 

raportare financiară (IFRS) și standardele 

internaționale de audit (ISA) au un rol 

esențial pentru funcționarea eficientă a 

pieței interne și a piețelor de capital; 

întrucât IFRS și ISA reprezintă un bun 

public; 

A. întrucât Standardele internaționale de 

raportare financiară (IFRS) și standardele 

internaționale de audit (ISA) au un rol 

esențial pentru funcționarea eficientă a 

pieței interne și a piețelor de capital; 

întrucât IFRS și ISA reprezintă un bun 

public; întrucât, prin urmare, organismele 

de stabilire a standardelor ar trebui să fie 

transformate în organizații publice; 

Or. en 
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Amendamentul  12 

Jonás Fernández 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Aa (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Aa. întrucât falsificarea contabilității 

firmelor reprezintă o amenințare pentru 

stabilitatea economică și financiară și, în 

plus, zdruncină încrederea cetățenilor în 

modelul economiei sociale de piață; 

Or. es 

Amendamentul  13 

Syed Kamall 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât IFRS consolidează 

responsabilitatea prin reducerea lacunelor 

în materie de informații dintre investitori și 

societăți, protejarea investițiilor și crearea 

de transparență prin creșterea 

compatibilității internaționale și a calității 

informațiilor financiare și prin susținerea 

investitorilor și a altor participanți pe piață 

în luarea unor decizii economice în 

cunoștință de cauză și, prin urmare, au 

influență asupra comportamentului 

actorilor de pe piețele financiare și au efect 

asupra stabilității acestor piețe; 

B. întrucât IFRS poate consolida 

responsabilitatea prin reducerea lacunelor 

în materie de informații dintre investitori și 

societăți, protejarea investițiilor și crearea 

de transparență prin creșterea 

comparabilității internaționale și a calității 

informațiilor financiare și prin susținerea 

investitorilor și a altor participanți pe piață 

în luarea unor decizii economice în 

cunoștință de cauză și, prin urmare, au 

influență asupra comportamentului 

actorilor de pe piețele financiare și au efect 

asupra stabilității acestor piețe; ia act, cu 

toate acestea, de faptul că acest model 

contabil bazat pe „utilitatea deciziei” nu 

este pe deplin concordant cu funcția 

contabilă de „adecvare a capitalului”, 

descrisă în jurisprudența CEJ și în 

directiva contabilă, sugerând că baza 

conceptuală a contabilității conform 

cadrului IFRS nu acoperă obiectivul 

contabilității prevăzut de legislația UE, 

pentru care standardul este imaginea 

fidelă și corectă a cifrelor specificate, 
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conform observațiilor din răspunsul scris 

E-016071/2015 dat de Lord Hill la 25 

februarie 2016; 

Or. en 

 

Amendamentul  14 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât IFRS consolidează 

responsabilitatea prin reducerea lacunelor 

în materie de informații dintre investitori și 

societăți, protejarea investițiilor și crearea 

de transparență prin creșterea 

compatibilității internaționale și a calității 

informațiilor financiare și prin susținerea 

investitorilor și a altor participanți pe piață 

în luarea unor decizii economice în 

cunoștință de cauză și, prin urmare, au 

influență asupra comportamentului 

actorilor de pe piețele financiare și au efect 

asupra stabilității acestor piețe; 

B. întrucât scopul IFRS este de a consolida 

responsabilitatea prin reducerea lacunelor 

în materie de informații dintre investitori și 

societăți, de a proteja investițiile, de a 

aduce transparență prin creșterea 

comparabilității internaționale și a calității 

informațiilor financiare și prin susținerea 

investitorilor și a altor participanți pe piață 

în luarea unor decizii economice în 

cunoștință de cauză și, prin urmare, au 

influență asupra comportamentului 

actorilor de pe piețele financiare și au efect 

asupra stabilității acestor piețe; 

Or. en 

 

Amendamentul  15 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât IFRS consolidează 

responsabilitatea prin reducerea lacunelor 

în materie de informații dintre investitori și 

societăți, protejarea investițiilor și crearea 

de transparență prin creșterea 

compatibilității internaționale și a calității 

B. întrucât IFRS ar trebui să consolideze 

responsabilitatea prin reducerea lacunelor 

în materie de informații dintre investitori și 

societăți, protejarea investițiilor și crearea 

de transparență prin creșterea 

comparabilității internaționale și a calității 
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informațiilor financiare și prin susținerea 

investitorilor și a altor participanți pe piață 

în luarea unor decizii economice în 

cunoștință de cauză și, prin urmare, au 

influență asupra comportamentului 

actorilor de pe piețele financiare și au efect 

asupra stabilității acestor piețe; 

informațiilor financiare și prin susținerea 

investitorilor și a altor participanți pe piață 

în luarea unor decizii economice în 

cunoștință de cauză și, prin urmare, au 

influență asupra comportamentului 

actorilor de pe piețele financiare și au efect 

asupra stabilității acestor piețe; 

Or. en 

 

Amendamentul  16 

Syed Kamall 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ba (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 B a. întrucât directiva contabilă prevede 

că situațiile financiare „prezintă o 

importanță deosebită pentru protecția 

acționarilor, a asociaților și a terților” și 

că „aceste tipuri de întreprinderi [...]nu 

oferă garanții terților peste valoarea 

activului lor net”; întrucât directiva 

contabilă prevede, de asemenea, că scopul 

său „este de a proteja interesele existente 

în societățile cu capital pe acțiuni”, 

garantând că dividendele nu sunt plătite 

din capitalul social; întrucât acest scop 

contabil general poate fi îndeplinit numai 

dacă cifrele specificate în conturi oferă o 

imagine fidelă și corectă a activelor 

companiei, a pasivelor, a poziției 

financiare și a profitului sau pierderilor 

sale; 

Or. en 

 

Amendamentul  17 

Syed Kamall 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul C 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât Consiliul pentru Standarde 

Internaționale de Contabilitate (IASB) își 

desfășoară activitatea sub egida Fundației 

IFRS – o corporație privată non profit – și 

este organismul care stabilește standarde, 

iar procesele sale ar trebui să fie 

transparente, independente, democratice și 

să facă obiectul responsabilității publice; 

C. întrucât Consiliul pentru Standarde 

Internaționale de Contabilitate (IASB) își 

desfășoară activitatea sub egida Fundației 

IFRS – o corporație privată non profit – și 

este organismul care stabilește standarde, 

iar procesele sale trebuie să fie 

transparente, independente și să facă 

obiectul responsabilității publice directe; 

Or. en 

 

Amendamentul  18 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât Consiliul pentru Standarde 

Internaționale de Contabilitate (IASB) își 

desfășoară activitatea sub egida Fundației 

IFRS – o corporație privată non profit – și 

este organismul care stabilește standarde, 

iar procesele sale ar trebui să fie 

transparente, independente, democratice și 

să facă obiectul responsabilității publice; 

C. întrucât Consiliul pentru Standarde 

Internaționale de Contabilitate (IASB) își 

desfășoară activitatea sub egida Fundației 

IFRS – o corporație privată non profit 

înregistrată la Londra (Regatul Unit) și la 

Delaware (SUA) – și este organismul care 

stabilește standarde, iar procesele sale ar 

trebui să fie transparente, independente, 

democratice și să facă obiectul 

responsabilității publice; întrucât Uniunea 

Europeană contribuie la circa 14% la 

bugetul Fundației IFRS și este, prin 

urmare, cel mai mare contribuitor 

financiar; 

Or. en 

 

Amendamentul  19 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 
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Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât libera circulație la nivel 

mondial a capitalului necesită un sistem 

global de standarde de contabilitate; 

întrucât IFRS sunt aplicate în 116 

jurisdicții, dar nu și în SUA pentru 

emitenții naționali; 

D. întrucât circulația la nivel mondial a 

capitalului necesită un sistem global de 

standarde de contabilitate; întrucât IFRS 

sunt aplicate în 116 jurisdicții, dar nu și în 

SUA pentru emitenții naționali; 

Or. en 

 

Amendamentul  20 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât libera circulație la nivel 

mondial a capitalului necesită un sistem 

global de standarde de contabilitate; 

întrucât IFRS sunt aplicate în 116 

jurisdicții, dar nu și în SUA pentru 

emitenții naționali; 

D. întrucât libera circulație la nivel 

mondial a capitalului necesită un sistem 

global de standarde de contabilitate; 

întrucât IFRS sunt aplicate în 116 

jurisdicții în diferite modalități (adoptare 

integrală, parțială, opțiune sau 

convergență), dar nu și în SUA pentru 

emitenții naționali; 

Or. en 

 

Amendamentul  21 

Barbara Kappel 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Da (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Da. întrucât „Acordul de la Norwalk” din 

octombrie 2002, încheiat între IASB și 

Comitetul pentru Standarde de 

Contabilitate Financiară din SUA 
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(FASB), propune o apropiere a celor două 

organisme de stabilire a standardelor; 

Or. de 

 

Amendamentul  22 

Syed Kamall 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât prin procesul de adoptare la 

nivelul UE se evaluează măsura în care 

IFRS respectă criteriile Regulamentului 

IAS, în special prin cerința conform 

căreia situațiile financiare trebuie să 

prezinte o imagine „fidelă și corectă” a 

activelor și pasivelor societății în cauză, a 

poziției financiare și a situației profiturilor 

și pierderilor acesteia; întrucât IFRS ar 

trebui să servească interesului general din 

Europa și să respecte criteriile de bază 

legate de calitatea informațiilor necesare 

pentru situațiile financiare; 

E. întrucât în UE un IFRS nu poate fi 

adoptat spre a fi utilizat dacă contravine 

principiului imaginii fidele și corecte, 

care prevede că situațiile financiare trebuie 

să prezinte o imagine „fidelă și corectă” a 

activelor și pasivelor, a poziției financiare 

și a situației profiturilor și pierderilor unei 

companii; întrucât IFRS ar trebui să 

servească interesului general din Europa și 

să respecte criteriile de bază legate de 

calitatea informațiilor necesare pentru 

situațiile financiare; 

Or. en 

 

Amendamentul  23 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât prin procesul de adoptare la 

nivelul UE se evaluează măsura în care 

IFRS respectă criteriile Regulamentului 

IAS, în special prin cerința conform căreia 

situațiile financiare trebuie să prezinte o 

imagine „fidelă și corectă” a activelor și 

pasivelor societății în cauză, a poziției 

E. întrucât prin procesul de adoptare la 

nivelul UE se evaluează măsura în care 

IFRS respectă criteriile Regulamentului 

IAS, în special prin cerința conform căreia 

situațiile financiare trebuie să prezinte o 

imagine „fidelă și corectă” a activelor și 

pasivelor societății în cauză, a poziției 
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financiare și a situației profiturilor și 

pierderilor acesteia; întrucât IFRS ar trebui 

să servească interesului general din Europa 

și să respecte criteriile de bază legate de 

calitatea informațiilor necesare pentru 

situațiile financiare; 

financiare și a situației profiturilor și 

pierderilor acesteia; întrucât IFRS ar trebui 

să servească interesului general din Europa 

și să respecte criteriile de bază legate de 

calitatea informațiilor necesare pentru 

situațiile financiare; întrucât IFRS trebuie 

să fie concordante cu directiva contabilă 

și cu directiva privind menținerea 

capitalului, pentru a evita ca dividendele 

și primele să fie plătite din profituri 

nerealizate, adică, în cele din urmă, din 

capital; 

Or. en 

 

Amendamentul  24 

Fabio De Masi 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

F. întrucât Comisia, Consiliul și 

Parlamentul European iau parte la procesul 

de pe baza recomandărilor primite din 

partea Grupului consultativ european 

pentru raportarea financiară (EFRAG), un 

consilier privat pe probleme tehnice al 

Comisiei, și pe baza activității Comitetului 

de reglementare contabilă (ARC), format 

din reprezentanți ai statelor membre; 

F. întrucât Comisia, Consiliul și 

Parlamentul European iau parte la procesul 

de pe baza recomandărilor primite din 

partea Grupului consultativ european 

pentru raportarea financiară (EFRAG), un 

consilier privat pe probleme tehnice al 

Comisiei, și pe baza activității Comitetului 

de reglementare contabilă (ARC), format 

din reprezentanți ai statelor membre; 

întrucât EFRAG ar trebui transformată 

într-o agenție publică până în 2020; 

Or. en 

 

Amendamentul  25 

Syed Kamall 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul G 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât, în UE, diferite părți interesate – 

în special investitori pe termen lung – au 

ridicat problema măsurii în care IFRS 

respectă principiile prudenței și bunei 

gestiuni; întrucât s-a pus accent și pe 

consolidarea poziției Europei pentru a 

asigura coerența în procesul de stabilire a 

standardelor; 

G. întrucât, în UE, diferite părți interesate – 

în special investitori pe termen lung – au 

ridicat problema măsurii în care IFRS 

respectă dispozițiile din directiva 

contabilă, în special principiile prudenței 

și bunei gestiuni; întrucât s-a pus accent și 

pe consolidarea poziției Europei pentru a 

garanta că aceste principii sunt pe deplin 

recunoscute și integrate în cadrul 

procesului de stabilire a standardelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  26 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul G 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât, în UE, diferite părți interesate – 

în special investitori pe termen lung – au 

ridicat problema măsurii în care IFRS 

respectă principiile prudenței și bunei 

gestiuni; întrucât s-a pus accent și pe 

consolidarea poziției Europei pentru a 

asigura coerența în procesul de stabilire a 

standardelor; 

G. întrucât, în UE, diferite părți interesate – 

în special investitori pe termen lung – au 

ridicat problema măsurii în care IFRS 

respectă principiile prudenței și bunei 

gestiuni; întrucât implicarea 

Parlamentului European în procesul de 

stabilire a standardelor nu este suficientă 

și nu este pe măsura contribuției 

financiare de la bugetul UE la Fundația 

IFRS; întrucât s-a pus accent și pe 

consolidarea poziției Europei pentru a 

asigura coerența în procesul de stabilire a 

standardelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  27 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 
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Propunere de rezoluție 

Considerentul H 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

H. întrucât crizele financiare recente au 

adus rolul IFRS în stabilitatea financiară 

și în creșterea economică pe agenda G20 

și pe cea a UE, în special normele privind 

recunoașterea pierderilor din sistemul 

bancar; 

H. întrucât criza financiară recentă a fost 

provocată sau agravată, printre altele, de 

reguli contabile necorespunzătoare, după 

cum s-a confirmat de G20, în raportul De 

Larosière și în UE; întrucât principiul 

raportării la piață și în special normele 

privind recunoașterea pierderilor din 

sistemul bancar au avut efecte pro-ciclice 

asupra economiei și, alături de 

contabilitatea extrabilanțieră și politicile 

de acordare a unor prime și dividende 

excesive, au contribuit la instabilitatea 

financiară; 

 întrucât G20 a avut următoarele cerințe 

în materie de contabilitate: 

 - reducerea complexității standardelor 

contabile pentru instrumentele financiare, 

consolidarea recunoașterii contabile a 

provizioanelor pentru pierderi din 

împrumuturi prin introducerea unei game 

mai largi de informații despre credite; 

 - îmbunătățirea standardelor contabile 

referitoare la provizioane, precum și la 

expunerile extrabilanțiere și evaluarea 

gradului de incertitudine; 

 - obținerea clarității și consistenței în 

aplicarea standardelor de evaluare la 

nivel internațional, colaborarea cu 

organismele de supraveghere, realizarea 

unui grad semnificativ de progres către 

un set unic de standarde contabile globale 

de înaltă calitate; 

 - îmbunătățirea implicării părților 

interesate, inclusiv a autorităților de 

reglementare prudențială și a piețelor 

emergente, prin revizuirea constituțională 

a IASB în cadrul unui proces independent 

de stabilire standardelor contabile; 

Or. en 
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Amendamentul  28 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ha (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 H a. întrucât raportul De Larosière a 

subliniat deficiențele cheie în ceea ce 

privește standardele contabile anterioare 

crizei, printre care se numără: 

 - efectele pro-ciclice create de principiul 

raportării la piață și recunoașterea 

profitului și pierderilor; 

 - tendința generală de a subestima 

acumularea riscului prin ținerea sub 

control a volatilității în timpul perioadelor 

ciclice de evoluție favorabilă;  

 - lipsa unei metodologii comune 

transparente de evaluare a activelor 

nelichide și depreciate; 

Or. en 

 

Amendamentul  29 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul I 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

I. întrucât IASB a dezvoltat instrumentele 

financiare bazate pe IFRS9 ca răspuns-

cheie la criză; întrucât avizul EFRAG 

privind IFRS 9 a fost unul favorabil; 

I. întrucât IASB a dezvoltat IFRS 9 

privind instrumentele financiare ca 

răspuns-cheie la unele aspecte ale crizei și 

impactul acesteia asupra sectorului 

bancar; întrucât avizul EFRAG privind 

IFRS 9 a fost unul favorabil; 

Or. en 
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Amendamentul  30 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul I 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

I. întrucât IASB a dezvoltat instrumentele 

financiare bazate pe IFRS9 ca răspuns-

cheie la criză; întrucât avizul EFRAG 

privind IFRS 9 a fost unul favorabil; 

I. întrucât IASB a dezvoltat IFRS 9 

privind instrumentele financiare ca 

răspuns-cheie la criză; întrucât avizul 

EFRAG privind IFRS 9 a fost unul 

favorabil, cu o serie de observații 

(referitoare la utilizarea „valorii juste” în 

caz de dificultăți pe piață, lipsa bazei 

conceptuale privind abordarea referitoare 

la provizioanele pentru pierderi pe 12 

luni, provizioanele nesatisfăcătoare 

privind investițiile pe termen lung) și cu 

prezentarea unei rezerve referitoare la 

aplicabilitatea normei la sectorul 

asigurărilor, recunoscută chiar de IASB; 

Or. en 

 

Amendamentul  31 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul I 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

I. întrucât IASB a dezvoltat instrumentele 

financiare bazate pe IFRS9 ca răspuns-

cheie la criză; întrucât avizul EFRAG 

privind IFRS 9 a fost unul favorabil; 

I. întrucât IASB a dezvoltat IFRS 9 

privind instrumentele financiare ca 

răspuns-cheie la criză; întrucât avizul 

EFRAG privind IFRS 9 a fost unul 

favorabil; întrucât scrisorile cu observații 

din partea BCE și ABE cu privire la IFRS 

9 au fost favorabile, dar au menționat și 

unele deficiențe specifice; 

Or. en 
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Amendamentul  32 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul I 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

I. întrucât IASB a dezvoltat instrumentele 

financiare bazate pe IFRS9 ca răspuns-

cheie la criză; întrucât avizul EFRAG 

privind IFRS 9 a fost unul favorabil; 

I. întrucât IASB a dezvoltat IFRS 9 

privind instrumentele financiare ca 

răspuns-cheie la criză; întrucât avizul 

EFRAG privind IFRS 9 a fost unul 

favorabil; subliniază, totuși, faptul că 

există în continuare preocupări că 

prelucrarea contabilă a capitalului care a 

fost propusă poate afecta negativ 

investițiile pe termen lung;  

Or. en 

 

Amendamentul  33 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul I a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 I a. întrucât problema contabilității 

extrabilanțiere a fost abordată în 

următoarele modificări ale IFRS 7 - 

Instrumente financiare: Informații de 

furnizat și prin emiterea a trei standarde 

noi, IFRS 10 - Situații financiare 

consolidate, IFRS 11 - Acorduri comune 

și IFRS 12 - Prezentarea informațiilor 

privind interesele în alte entități; 

Or. en 

 

Amendamentul  34 

Pervenche Berès 
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Propunere de rezoluție 

Considerentul K 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

K. întrucât structura de guvernanță a 

Fundației IFRS este în prezent revizuită, 

conform statutului său; întrucât este, prin 

urmare, momentul potrivit pentru o 

revizuire a structurii organizaționale și a 

schimbărilor necesare pentru organismele 

de guvernare și de monitorizare ale 

Fundației IFRS și ale IASB; 

K. întrucât structura de guvernanță a 

Fundației IFRS este în prezent revizuită, 

conform statutului său; întrucât este, prin 

urmare, momentul potrivit pentru o 

revizuire a structurii organizaționale și a 

schimbărilor necesare pentru organismele 

de guvernare și de monitorizare ale 

Fundației IFRS și ale IASB, pentru a le 

integra în instituțiile publice 

internaționale; 

Or. en 

 

Amendamentul  35 

Fabio De Masi 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul K 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

K. întrucât structura de guvernanță a 

Fundației IFRS este în prezent revizuită, 

conform statutului său; întrucât este, prin 

urmare, momentul potrivit pentru o 

revizuire a structurii organizaționale și a 

schimbărilor necesare pentru organismele 

de guvernare și de monitorizare ale 

Fundației IFRS și ale IASB; 

K. întrucât structura de guvernanță a 

Fundației IFRS este în prezent revizuită, 

conform statutului său; întrucât este, prin 

urmare, momentul potrivit pentru o 

revizuire a structurii organizaționale și a 

schimbărilor necesare pentru organismele 

de guvernare și de monitorizare ale 

Fundației IFRS și ale IASB; întrucât este 

necesară o mai largă reprezentare a 

intereselor în cadrul IASB, incluzând, de 

exemplu, membri din IMM-uri, sindicate, 

mediul academic, actori din societatea 

civilă; 

Or. en 

 

Amendamentul  36 

Theodor Dumitru Stolojan 
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Propunere de rezoluție 

Considerentul L 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

L. întrucât ISA sunt elaborate de Federația 

Internațională a Contabililor (IFAC); 

întrucât Consiliul de supraveghere a 

interesului public (Public Interest 

Oversight Board - PIOB) este o organizație 

independentă internațională care 

supraveghează procesul care duce la 

adoptarea ISA și celelalte activități de 

interes public ale IFAC; 

L. întrucât ISA sunt elaborate de 

Consiliului pentru standarde 

internaționale de audit și asigurare 

(IAASB), un organism independent al 

Federației Internaționale a Contabililor 

(IFAC); întrucât Consiliul de supraveghere 

a interesului public (Public Interest 

Oversight Board - PIOB) este o organizație 

independentă internațională care 

supraveghează procesul care duce la 

adoptarea ISA și celelalte activități de 

interes public ale IFAC; 

Or. en 

 

Amendamentul  37 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. salută raportul de evaluare a IAS 

elaborat de Comisie cu privire la aplicarea 

IFRS în UE și faptul că aceasta a 

concluzionat că obiectivele 

Regulamentului IAS au fost îndeplinite; 

invită organismul de stabilire a 

standardelor să se asigure că IFRS sunt în 

conformitate cu setul de standarde de 

contabilitate în vigoare în prezent; solicită 

o abordare mai coordonată în ceea ce 

privește elaborarea unor standarde noi, care 

să includă și termene de aplicare 

coordonate; 

1. ia act de raportul de evaluare a IAS 

elaborat de Comisie cu privire la aplicarea 

IFRS în UE și faptul că aceasta a 

concluzionat că obiectivele 

Regulamentului IAS au fost îndeplinite; 

invită organismul de stabilire a 

standardelor să se asigure că IFRS sunt în 

conformitate cu setul de standarde de 

contabilitate în vigoare în prezent și să 

promoveze convergența la nivel 

internațional; solicită o abordare mai 

coordonată în ceea ce privește elaborarea 

unor standarde noi, care să includă și 

termene de aplicare coordonate; 

Or. en 
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Amendamentul  38 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. salută raportul de evaluare a IAS 

elaborat de Comisie cu privire la aplicarea 

IFRS în UE și faptul că aceasta a 

concluzionat că obiectivele 

Regulamentului IAS au fost îndeplinite; 

invită organismul de stabilire a 

standardelor să se asigure că IFRS sunt în 

conformitate cu setul de standarde de 

contabilitate în vigoare în prezent; solicită 

o abordare mai coordonată în ceea ce 

privește elaborarea unor standarde noi, care 

să includă și termene de aplicare 

coordonate; 

1. salută raportul de evaluare a IAS 

elaborat de Comisie cu privire la aplicarea 

IFRS în UE și faptul că aceasta a 

concluzionat că obiectivele 

Regulamentului IAS au fost îndeplinite; 

regretă faptul că Comisia nu a propus 

încă schimbările legale necesare pentru a 

soluționa deficiențele identificate în 

cursul evaluării realizate; invită 

organismul de stabilire a standardelor să se 

asigure că IFRS sunt în conformitate cu 

setul de standarde de contabilitate în 

vigoare în prezent; solicită o abordare mai 

coordonată în ceea ce privește elaborarea 

unor standarde noi, care să includă și 

termene de aplicare coordonate, în special 

în ceea ce privește implementarea IFRS 9 

(Instrumente financiare) și a noului IFRS 

4 (Contractele de asigurare); îndeamnă 

Comisia să depună eforturile necesare 

pentru a prezenta propuneri juridice în 

acest sens; cere Comisiei să analizeze în 

detaliu dacă recomandările din raportul 

Larosière au fost implementate integral, 

în special recomandarea nr. 4, care 

prevede să se analizeze dacă principiul 

raportării la piață este necesar; 

 (Amendament inspirat de GDV) 

Or. en 

 

Amendamentul  39 

Syed Kamall 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1a. ia act în special de implementarea 

viitoare a IFRS 4 (etapa II) și încurajează 

Comisia să garanteze că întârzierile nu 

provoacă abaterea de la normele în 

materie de concurență sau distorsionarea 

acestora în sectorul asigurărilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  40 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. invită Comisia să prezinte propuneri 

privind modul în care recomandarea 
Maystadt privind extinderea criteriului 

privind „bunul public” – adică faptul că 

standardele de contabilitate nu ar trebui 

nici să pericliteze stabilitatea financiară din 

UE, nici să împiedice dezvoltarea 

economică a UE – va fi luată în 

considerare pe parcursul procesului de 

adoptare; îndeamnă Comisia să elaboreze, 

împreună cu EFRAG, orientări clare 

privind sensul conceptelor de „bun public” 

și „imagine fidelă și corectă” pentru a 

ajunge la un acord cu privire la aceste 

criterii de adoptare; 

2. invită Comisia să ia dea curs urgent 

recomandării din raportul Maystadt 

privind extinderea criteriului privind 

„bunul public” – adică faptul că 

standardele de contabilitate nu ar trebui 

nici să pericliteze stabilitatea financiară din 

UE, nici să împiedice dezvoltarea 

economică a UE – și să garanteze că acest 

criteriu va fi respectat pe deplin pe 

parcursul procesului de adoptare; îndeamnă 

Comisia să elaboreze, împreună cu 

EFRAG, orientări clare privind sensul 

conceptelor de „bun public” și „imagine 

fidelă și corectă”, pentru a ajunge la un 

acord cu privire la aceste criterii de 

adoptare; 

Or. en 

 

Amendamentul  41 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. invită Comisia să prezinte propuneri 

privind modul în care recomandarea 

Maystadt privind extinderea criteriului 

privind „bunul public” – adică faptul că 

standardele de contabilitate nu ar trebui 

nici să pericliteze stabilitatea financiară din 

UE, nici să împiedice dezvoltarea 

economică a UE – va fi luată în 

considerare pe parcursul procesului de 

adoptare; îndeamnă Comisia să elaboreze, 

împreună cu EFRAG, orientări clare 

privind sensul conceptelor de „bun public” 

și „imagine fidelă și corectă” pentru a 

ajunge la un acord cu privire la aceste 

criterii de adoptare; 

2. invită Comisia să prezinte propuneri 

privind modul în care recomandarea 

Maystadt privind extinderea criteriului 

privind „bunul public” – adică faptul că 

standardele de contabilitate nu ar trebui 

nici să pericliteze stabilitatea financiară din 

UE, nici să împiedice dezvoltarea 

economică a UE – va fi luată în 

considerare pe parcursul procesului de 

adoptare; îndeamnă Comisia să elaboreze, 

împreună cu EFRAG, orientări clare și 

standarde adecvate obligatorii din punct 

de vedere juridic, care să specifice sensul 

conceptelor de „bun public” și „imagine 

fidelă și corectă”, pentru a ajunge la un 

acord cu privire la aceste criterii de 

adoptare; invită Comisia să prezinte o 

propunere de aplicare - după cum se 

prevede în raportul Maystadt - a definiției 

Maystadt referitoare la criteriul „bunului 

public” în cadrul Regulamentului IAS; 

invită Comisia ca, împreună cu EFRAG, 

să analizeze sistematic dacă criteriul 

„bunului public”, așa cum este definit de 

Maystadt, necesită modificarea 

standardelor contabile existente și să 

opereze modificări dacă este necesar; 

Or. en 

 

Amendamentul  42 

Syed Kamall 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. invită Comisia să prezinte propuneri 

privind modul în care recomandarea 

Maystadt privind extinderea criteriului 

privind „bunul public” – adică faptul că 

standardele de contabilitate nu ar trebui 

nici să pericliteze stabilitatea financiară din 

2. invită Comisia să prezinte propuneri 

privind modul în care recomandarea 

Maystadt privind extinderea criteriului 

privind „bunul public” – adică faptul că 

standardele de contabilitate nu ar trebui 

nici să pericliteze stabilitatea financiară din 
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UE, nici să împiedice dezvoltarea 

economică a UE – va fi luată în 

considerare pe parcursul procesului de 

adoptare; îndeamnă Comisia să elaboreze, 

împreună cu EFRAG, orientări clare 

privind sensul conceptelor de „bun public” 

și „imagine fidelă și corectă” pentru a 

ajunge la un acord cu privire la aceste 

criterii de adoptare; 

UE, nici să împiedice dezvoltarea 

economică a UE – va fi luată în 

considerare pe parcursul procesului de 

adoptare; îndeamnă Comisia să elaboreze, 

împreună cu EFRAG, orientări clare 

privind sensul conceptelor de „bun public” 

și principiul „imaginii fidele și corecte”, 

pe baza jurisprudenței CEJ și a directivei 

contabile, pentru a ajunge la un acord cu 

privire la aceste criterii de adoptare; 

Or. en 

 

Amendamentul  43 

Syed Kamall 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 2a. ia act de faptul că testul privind 

imaginea fidelă și corectă prevăzut la 

articolul 4 alineatul (3) din Directiva 

2013/34/UE se aplică la cifrele specificate 

în conturi ca standardul pentru conturile 

întocmite în conformitate cu legislația 

europeană menționată la considerentele 3 

și 29 din aceeași directivă; subliniază că 

acest obiectiv este relaționat cu funcția 

conturilor de adecvare a capitalului, și 

anume că investitorii, atât creditori, cât și 

părți interesate, folosesc cifrele din 

conturile anuale pentru a stabili dacă o 

companie este solventă la „activul net” și 

pentru a determina plățile de dividende; 

Or. en 

 

Amendamentul  44 

Syed Kamall 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 b (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 2b. subliniază că o componentă de bază 

pentru a reda o imagine fidelă și corectă a 

cifrelor specificate în conturi este 

evaluarea prudentă, care înseamnă că nu 

trebuie să se subestimeze pierderile sau să 

se supraestimeze profiturile, conform 

dispozițiilor de la articolul 6 alineatul (1) 

litera (c) punctele (i) și (ii) din directiva 

contabilă; subliniază că această 

interpretare a directivei contabile a fost 

confirmată de numeroase hotărâri ale 

CEJ; 

Or. en 

 

Amendamentul  45 

Syed Kamall 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 2c. ia act de faptul că considerentul 9 din 

Regulamentul IAS permite un anumit 

grad de flexibilitate la luarea unei decizii 

de adoptare a IFRS, nefiind obligatorie 

„conformitatea strictă cu toate dispozițiile 

directivelor respective”; sugerează totuși 

că aceasta nu se extinde pentru a permite 

IFRS să devieze foarte mult de la scopul 

general al directivei contabile din 2013, 

care a înlocuit cea de-a patra și cea de-a 

șaptea directive contabile menționate la 

articolul 3 alineatul (2) prima liniuță din 

Regulamentul IAS, deoarece aceasta ar 

avea ca rezultat situații financiare care 

supraestimează profiturile sau 

subestimează pierderile; consideră, în 

acest sens, că adoptarea IAS 39 poate 

contraveni acestui scop general al celei 

de-a patra și celei de-a șaptea directive 

contabile, înlocuite cu directiva contabilă 

din 2013, din cauza modelului privind 
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pierderile suportate, în special articolului 

31 alineatul (1) litera (bb) din A Patra 

Directivă a Consiliului 78/660/CEE, care 

prevede că ar trebui măsurate și 

recunoscute „toate riscurile previzibile și 

pierderile potențiale apărute în cursul 

exercițiului financiar în cauză sau în 

cursul exercițiului anterior, chiar dacă 

astfel de riscuri sau pierderi devin 

evidente între data închiderii bilanțului și 

data întocmirii acestuia”; 

Or. en 

 

Amendamentul  46 

Syed Kamall 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. salută intenția IASB de a introduce 

principiul „prudenței” și de a consolida 

„buna gestiune” în noul cadru conceptual; 

invită Comisia și EFRAG să colaboreze cu 

IASB și cu organismele de stabilire a 

standardelor de la nivel național și din 

țările terțe pentru a obține susținere la o 

scară mai largă pentru aceste principii; 

3. salută intenția IASB de a introduce 

principiul „prudenței” și de a consolida 

„buna gestiune” în noul cadru conceptual; 

ia act de faptul că modul în care IASB 

înțelege principiul prudenței și bunei 

gestiuni nu este același cu cel prevăzut în 

jurisprudența CEJ și în directiva 

contabilă; invită Comisia și EFRAG să 

convină asupra semnificației principiilor 

prudenței și bunei gestiuni, astfel cum 

sunt definite în jurisprudența CEJ și în 

directiva contabilă, și ulterior să 

colaboreze cu IASB și cu organismele de 

stabilire a standardelor de la nivel național 

și din țările terțe pentru a obține susținere 

la o scară mai largă pentru aceste principii; 

Or. en 

 

Amendamentul  47 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. salută intenția IASB de a introduce 

principiul „prudenței” și de a consolida 

„buna gestiune” în noul cadru conceptual; 

invită Comisia și EFRAG să colaboreze cu 

IASB și cu organismele de stabilire a 

standardelor de la nivel național și din 

țările terțe pentru a obține susținere la o 

scară mai largă pentru aceste principii; 

3. salută intenția IASB de a introduce 

principiul „prudenței” și de a consolida 

„buna gestiune” în noul cadru conceptual; 

regretă faptul că „prudența” înseamnă în 

viziunea IASB numai „tratarea prudentă 

a libertății de a dispune”; consideră că 

principiul „prudenței” ar trebui să fie 

însoțit de principiul fiabilității; invită 

Comisia și EFRAG să colaboreze cu IASB 

și cu organismele de stabilire a 

standardelor de la nivel național și din 

țările terțe pentru a obține susținere la o 

scară mai largă pentru aceste principii; 

invită IASB să analizeze sistematic dacă 

un cadru conceptual revizuit necesită 

schimbări ale standardelor contabile în 

vigoare și să realizeze modificări acolo 

unde este necesar; 

 (Amendament inspirat de DRGV și GV 

Bayern) 

Or. en 

 

Amendamentul  48 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3a. ia act de reforma privind 

recunoașterea pierderilor în cadrul IFRS, 

care a trebui să permită dispoziții privind 

acumularea mai prudentă a pierderilor, 

pe baza conceptului de perspectivă de 

pierderi preconizate, și nu de pierderi 

suportate; este de opinie că procesul 

european de adoptare a IFRS trebuie să 

încadreze cu atenție și prudență modul în 

care va fi specificat conceptul de pierderi 
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preconizate, pentru a evita încrederea 

excesivă în model și pentru a face posibile 

orientări clare în materie de supraveghere 

a deprecierii activelor;  

Or. en 

 

Amendamentul  49 

Barbara Kappel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3a. subliniază că IOSCO reprezintă peste 

192 de autorități de reglementare a 

valorilor mobiliare, care cuprind 95% din 

piața mondială de valori mobiliare, unele 

dintre acestea folosind deja Standardele 

internaționale de raportare financiară 

(IFRS) stabilite de IASB;  

 subliniază că IOSCO a susținut în mod 

public că, în ceea ce privește piața 

internațională de capital, IFRS este 

considerat standardul de raportare cel 

mai adecvat;  

Or. de 

 

Amendamentul  50 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3b. este de opinie că problema 

contabilității extrabilanțiere nu a fost încă 

abordată în mod adecvat și eficient, 

deoarece decizia dacă un activ trebuie 

raportat în bilanț sau nu face în 

continuare obiectul unei norme automate 
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care nu poate fi eludată; invită IASB să 

corecteze aceste deficiențe; 

Or. en 

 

Amendamentul  51 

Barbara Kappel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3b. salută protocoalele IFRS și IOSCO 

privind consolidarea cooperării cu privire 

la problemele-cheie identificate de G20 în 

cadrul activității de supraveghere a pieței 

de valori mobiliare; consideră că această 

cooperare este necesară pentru a satisface 

nevoia folosirii unor standarde de 

contabilitate globale de înaltă calitate și 

pentru a susține utilizarea unor standarde 

consecvente în ciuda unor condiții-cadru 

naționale diferite;  

Or. de 

 

Amendamentul  52 

Barbara Kappel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3c. își exprimă convingerea că schimbul 

de informații dintre IASB și IOSCO 

privind extinderea utilizării IFRS trebuie 

văzut nu numai ca o activitate de 

inventariere, ci și ca o posibilitate de 

identificare a exemplelor de bune practici; 

salută, în această privință, rundele anuale 

de discuții („enforcer discussion session”) 

introduse de IOSCO pentru a oferi IASB 

clarificări cu privire la chestiunile 
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esențiale legate de aplicarea IFRS;  

Or. de 

 

Amendamentul  53 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. menționează că efectele unui standard de 

contabilitate trebuie înțelese pe deplin; 

insistă asupra faptului că IASB și EFRAG 

ar trebui să acorde prioritate consolidării 

analizelor lor de impact și evaluării 

nevoilor specifice ale investitorilor și ale 

societăților; invită Comisia să evalueze 

situația și să pună la dispoziție resursele 

necesare pentru consolidarea capacității 
EFRAG de a realiza evaluări de impact 

corespunzătoare; 

4. menționează că efectele unui standard de 

contabilitate trebuie înțelese pe deplin; 

insistă asupra faptului că IASB și EFRAG 

ar trebui să acorde prioritate consolidării 

analizelor lor de impact și evaluării 

nevoilor specifice ale investitorilor și ale 

societăților, precum și ale publicului larg; 

invită EFRAG să își consolideze 

capacitatea de a evalua impactul noilor 

standarde contabile asupra stabilității 

financiare, concentrându-se explicit pe 

nevoile europene, care ar trebui introduse 

în standardizarea IASB într-o etapă mai 

timpurile a procesului; ia act de faptul că 

agențiile europene de supraveghere 

(AES), și anume ESMA, ABE și EIOPA, 

deși au experiența și capacitatea de a 

participa la această sarcină, au refuzat 

participarea cu drepturi deplini în 

consiliul EFRAG din cauză că EFRAG 

este un organism privat care nu 

reprezintă interesul public; îndeamnă 

Comisia ca, în cadrul revizuirii 

Regulamentului IAS, să analizeze 

modalități de a obține feedback sistematic 

formal din partea AES; 

Or. en 

 

Amendamentul  54 

Syed Kamall 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. menționează că efectele unui standard de 

contabilitate trebuie înțelese pe deplin; 

insistă asupra faptului că IASB și EFRAG 

ar trebui să acorde prioritate consolidării 

analizelor lor de impact și evaluării 

nevoilor specifice ale investitorilor și ale 

societăților; invită Comisia să evalueze 

situația și să pună la dispoziție resursele 

necesare pentru consolidarea capacității 

EFRAG de a realiza evaluări de impact 

corespunzătoare; 

4. menționează că efectele unui standard de 

contabilitate trebuie înțelese pe deplin; 

insistă asupra faptului că IASB și EFRAG 

ar trebui să acorde prioritate consolidării 

analizelor lor de impact și evaluării 

nevoilor specifice ale investitorilor și ale 

societăților; invită Comisia să 

reamintească EFRAG despre obligația sa 

de a realiza evaluări de impact 

corespunzătoare; ia act, în special, de 

lipsa unei evaluări de impact pentru IFRS 

9; 

Or. en 

 

Amendamentul  55 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. menționează că efectele unui standard de 

contabilitate trebuie înțelese pe deplin; 

insistă asupra faptului că IASB și EFRAG 

ar trebui să acorde prioritate consolidării 

analizelor lor de impact și evaluării 

nevoilor specifice ale investitorilor și ale 

societăților; invită Comisia să evalueze 

situația și să pună la dispoziție resursele 

necesare pentru consolidarea capacității 

EFRAG de a realiza evaluări de impact 

corespunzătoare; 

4. menționează că efectele unui standard de 

contabilitate trebuie înțelese pe deplin; 

insistă asupra faptului că IASB și EFRAG 

ar trebui să acorde prioritate consolidării 

analizelor lor de impact, în special în 

domeniul macroeconomic, și evaluării 

nevoilor diferite ale unei game largi de 

părți interesate, inclusiv ale investitorilor 

pe termen lung și ale societăților; invită 

Comisia să evalueze situația și să pună la 

dispoziție resursele necesare pentru 

consolidarea capacității EFRAG de a 

realiza evaluări de impact corespunzătoare; 

Or. en 
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Amendamentul  56 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 4a. cere Comisiei să se asigure că IFRS 9 

servește strategiei de investiții pe termen 

lung a UE, care vizează consolidarea 

tranziției digitale și ecologice, în special 

prin restricționarea dispozițiilor care ar 

putea introduce volatilitate excesivă pe 

termen scurt în situațiile financiare; 

Or. en 

 

Amendamentul  57 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 4b. consideră că BCE și AES, care în 

urma reformei acordurilor în materie de 

guvernanță au calitatea de observatori ai 

consiliului ERFRAG, și-ar putea aduce 

contribuția pentru ca efectele asupra 

stabilității financiare să fie luate în 

considerare într-un mod mai adecvat; 

Or. en 

 

Amendamentul  58 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 



 

PE578.642v01-00 34/56 AM\1088190RO.doc 

RO 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. este preocupat de complexitatea IFRS; 

cere ca această complexitate să fie redusă 

ori de câte ori acest lucru este adecvat și 

posibil în procesul de elaborare de noi 

standarde contabile; 

5. are convingerea că numai regulile 

simple pot fi aplicate de către utilizatori și 

controlate de către supraveghetori în mod 

eficient; reamintește că, în declarația sa 

din 2 aprilie 2009, G20 a cerut reducerea 

complexității standardelor contabile 

pentru instrumentele financiare, precum 

și claritate și coerență în aplicarea 

standardelor de evaluare la nivel 

internațional, în colaborare cu instituțiile 

de supraveghere; este preocupat de 

complexitatea persistentă a IFRS; cere ca 

această complexitate să fie redusă ori de 

câte ori acest lucru este adecvat și posibil 

în procesul de elaborare de noi standarde 

contabile; 

Or. en 

 

Amendamentul  59 

Neena Gill 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. este preocupat de complexitatea IFRS; 

cere ca această complexitate să fie redusă 

ori de câte ori acest lucru este adecvat și 

posibil în procesul de elaborare de noi 

standarde contabile; 

5. este preocupat de complexitatea IFRS; 

cere ca această complexitate să fie redusă 

ori de câte ori acest lucru este adecvat și 

posibil în procesul de elaborare de noi 

standarde contabile; 

 solicită armonizarea standardelor 

contabile astfel încât datele financiare ale 

companiilor să fie comparabile între 

statele membre, pentru a crește gradul de 

încredere a investitorilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  60 

Fabio De Masi 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 5a. este preocupat de faptul că, în ciuda 

gradului de complexitate care persistă, 

normele privind recunoașterea pierderilor 

din cadrul IFRS 9 includ în continuare 

elemente pro-ciclice, care au potențialul 

de a agrava riscul sistemic pe durata unei 

crize financiare; 

Or. en 

 

Amendamentul  61 

Barbara Kappel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 5a. își exprimă îngrijorarea în legătură cu 

faptul că revizuirea în curs nu ia în 

considerare o posibilă extindere a IASB la 

standardele de raportare din sectorul 

public; se arată preocupat de faptul că 

lipsa de expertiză și de resurse din IASB 

cu privire la sectoarele nonprofit 

reprezintă un obstacol pentru extinderea 

standardelor; 

Or. de 

Amendamentul  62 

Fabio De Masi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 5b. cere să se prezinte rapoarte obligatorii 

pentru fiecare țară, conform IFRS; 
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reamintește opinia Parlamentului potrivit 

căreia rapoartele pe țări pot juca un rol 

decisiv în combaterea evitării plății 

taxelor și a fraudei fiscale;  

Or. en 

 

Amendamentul  63 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. cere Comisiei și EFRAG să implice 

Parlamentul European și Consiliul într-o 

etapă timpurie a elaborării standardelor de 

raportare financiară, în general și în 

procesul de adoptare, în special; 

6. cere IASB, Comisiei și EFRAG să 

implice Parlamentul European și Consiliul 

într-o etapă timpurie a elaborării 

standardelor de raportare financiară, în 

general și în procesul de adoptare, în 

special; 

Or. en 

 

Amendamentul  64 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. cere Comisiei și EFRAG să implice 

Parlamentul European și Consiliul într-o 

etapă timpurie a elaborării standardelor de 

raportare financiară, în general și în 

procesul de adoptare, în special; 

6. cere Comisiei și EFRAG să implice 

Parlamentul European și Consiliul într-o 

etapă timpurie a elaborării standardelor de 

raportare financiară, în general și în 

procesul de adoptare, în special; consideră 

că acest proces de control ar trebui să 

aibă un caracter formal și să fie 

structurat, prin analogie cu procesul de 

control privind măsurile de „nivel 2” din 

domeniul serviciilor financiare; 

recomandă autorităților europene să 

invite părțile interesate din societatea 
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civilă să le sprijine activitățile, inclusiv la 

nivelul EFRAG; invită Comisia să creeze 

un spațiu în care părțile interesate să 

discute principii fundamentale de 

contabilitate aplicate în Europa; invită 

Comisia să acorde Parlamentului 

European posibilitatea de a primi o listă 

scurtă a candidaților la conducerea 

EFRAG, pentru a organiza audieri 

informale înainte de votarea candidatului 

reținut; 

Or. en 

 

Amendamentul  65 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. consideră că dialogul pozitiv dintre 

IASB și organismul de stabilire a 

standardelor contabile din SUA ar trebui să 

continue, în ciuda progresului lent al 

procesului de convergență; 

7. are convingerea că o economie 

globalizată are nevoie de standarde 

contabile acceptate la nivel internațional; 

reamintește, cu toate acestea, că 

convergența nu este un obiectiv în sine, ci 

este doar de dorit, în măsura în care are 

ca rezultat standarde contabile mai bune, 

care reflectă orientarea către interesul 

public, prudență și fiabilitate; consideră, 

prin urmare, că dialogul pozitiv dintre 

IASB și organismele naționale de stabilire 

a standardelor contabile ar trebui să 

continue, în ciuda progresului lent al 

procesului de convergență; 

 (Amendament inspirat de DRGV și GV 

Bayern) 

Or. en 

 

Amendamentul  66 

Pervenche Berès 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. consideră că dialogul pozitiv dintre 

IASB și organismul de stabilire a 

standardelor contabile din SUA ar trebui să 

continue, în ciuda progresului lent al 

procesului de convergență; 

7. consideră că dialogul intens dintre IASB 

și organismul de stabilire a standardelor 

contabile din SUA ar trebui să continue, 

deși procesul de convergență a fost 

întrerupt de facto în SUA; 

Or. en 

 

Amendamentul  67 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. salută intenția Comisiei de a analiza, 

împreună cu IASB, posibilitatea de a 

elabora standarde contabile comune, de 

înaltă calitate și simplificate pentru IMM-

uri, care ar putea fi folosite la nivelul UE 

de către IMM-urile listate în sistemele 

multilaterale de tranzacționare (MFT) și, în 

mod mai specific, pe piețele de creștere 

pentru IMM-uri; 

8. ia act de faptul că majoritatea 

întreprinderilor sunt IMM-uri; ia act de 
intenția Comisiei de a analiza, împreună cu 

IASB, posibilitatea de a elabora standarde 

contabile comune, de înaltă calitate și 

simplificate pentru IMM-uri, care ar putea 

fi folosite la nivelul UE de către IMM-urile 

listate în sistemele multilaterale de 

tranzacționare (MFT) și, în mod mai 

specific, pe piețele de creștere pentru 

IMM-uri; consideră că o condiție pentru 

ca IFRS să continue să funcționeze în 

acest domeniu este să fie mai puțin 

complexe, să nu promoveze caracterul 

pro-ciclic și ca Fundația IFRS să 

urmărească principiile oricărei 

organizații democratice; este de opinie că 

majoritatea membrilor IASB ar trebui să 

aibă experiență cu IMM-urile, pentru a 

garanta că standardele contabile sunt 

stabilite în interesul IMM-urilor; are 

convingerea că sindicatele, asociațiile de 

protecție a consumatorilor și miniștrii de 

finanțe ar trebui reprezentați în IASB; 
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cere Comisiei să realizeze o evaluare de 

impact corespunzătoare cu privire la 

efectele IFRS pentru IMM-uri, înainte de 

a lua alte măsuri; subliniază că, în cazul 

în care nu întocmesc conturi consolidate 

sau nu sunt tranzacționate public, 

companiile ar trebui să aibă în continuare 

dreptul de a-și întocmi situațiile 

financiare în conformitate cu normele 

contabile naționale; 

 (Amendament inspirat de Deutsche 

Kreditwirtschaft) 

Or. en 

 

Amendamentul  68 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. salută intenția Comisiei de a analiza, 

împreună cu IASB, posibilitatea de a 

elabora standarde contabile comune, de 

înaltă calitate și simplificate pentru IMM-

uri, care ar putea fi folosite la nivelul UE 

de către IMM-urile listate în sistemele 

multilaterale de tranzacționare (MFT) și, în 

mod mai specific, pe piețele de creștere 

pentru IMM-uri; 

8. ia act de intenția Comisiei de a analiza, 

împreună cu IASB, posibilitatea de a 

elabora standarde contabile comune, de 

înaltă calitate și simplificate pentru IMM-

uri, care ar putea fi folosite la nivelul UE 

de către IMM-urile listate în sistemele 

multilaterale de tranzacționare (MFT) și, în 

mod mai specific, pe piețele de creștere 

pentru IMM-uri; cere ca o astfel de 

evoluție să fie urmărită cu atenție, iar 

Parlamentul European să fie informat pe 

deplin, având în vedere procesul referitor 

la o mai bună reglementare; 

Or. en 

 

Amendamentul  69 

Fabio De Masi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. salută intenția Comisiei de a analiza, 

împreună cu IASB, posibilitatea de a 

elabora standarde contabile comune, de 

înaltă calitate și simplificate pentru IMM-

uri, care ar putea fi folosite la nivelul UE 

de către IMM-urile listate în sistemele 

multilaterale de tranzacționare (MFT) și, în 

mod mai specific, pe piețele de creștere 

pentru IMM-uri; 

8. ia act de intenția Comisiei de a analiza, 

împreună cu IASB, posibilitatea de a 

elabora standarde contabile comune, de 

înaltă calitate și simplificate pentru IMM-

uri, care ar putea fi folosite la nivelul UE 

de către IMM-urile listate în sistemele 

multilaterale de tranzacționare (MFT) și, în 

mod mai specific, pe piețele de creștere 

pentru IMM-uri; insistă ca, înainte de 

dezvoltarea unor astfel de standarde, 

IMM-urile să fie reprezentate într-o 

măsură suficientă în IASB; 

Or. en 

 

Amendamentul  70 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. salută intenția Comisiei de a analiza, 

împreună cu IASB, posibilitatea de a 

elabora standarde contabile comune, de 

înaltă calitate și simplificate pentru IMM-

uri, care ar putea fi folosite la nivelul UE 

de către IMM-urile listate în sistemele 

multilaterale de tranzacționare (MFT) și, în 

mod mai specific, pe piețele de creștere 

pentru IMM-uri; 

8. salută intenția Comisiei de a analiza, 

împreună cu IASB, posibilitatea de a 

elabora standarde contabile comune, de 

înaltă calitate și simplificate pentru IMM-

uri, care ar putea fi folosite la nivelul UE 

de către IMM-urile listate în sistemele 

multilaterale de tranzacționare (MFT) și, în 

mod mai specific, pe piețele de creștere 

pentru IMM-uri; ia în considerare 

posibilitățile standardelor de raportare 

financiară deja existente pentru IMM-uri 

în acest sens; 

Or. en 

 

Amendamentul  71 

Cora van Nieuwenhuizen 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 8 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 8a. subliniază faptul că organismele 

naționale de stabilire a standardelor sunt 

în prezent bine integrate în EFRAG; prin 

urmare, identifică rolul consultativ al 

EFRAG în materie de chestiuni contabile 

referitoare la companiile mici listate, 

precum și la IMM-uri la modul mai 

general; 

Or. en 

 

Amendamentul  72 

Theodor Dumitru Stolojan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. salută faptul că Comisia încurajează 

statele membre să urmeze orientările 

ESMA în ceea ce privește aplicarea IFRS; 

invită Comisia să evalueze dacă 

competențele ESMA fac posibilă 

asigurarea aplicării consecvente și coerente 

în întreaga UE; 

9. salută faptul că Comisia încurajează 

statele membre să urmeze orientările 

ESMA în ceea ce privește aplicarea 

informațiilor financiare; invită Comisia să 

evalueze dacă competențele ESMA fac 

posibilă asigurarea aplicării consecvente și 

coerente în întreaga UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  73 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. salută faptul că Comisia încurajează 

statele membre să urmeze orientările 

9. salută faptul că Comisia încurajează 

statele membre să urmeze orientările 
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ESMA în ceea ce privește aplicarea IFRS; 

invită Comisia să evalueze dacă 

competențele ESMA fac posibilă 

asigurarea aplicării consecvente și coerente 

în întreaga UE; 

ESMA în ceea ce privește aplicarea IFRS; 

regretă faptul că Bulgaria, Germania, 

Irlanda, Austria, Slovenia și Suedia nu 

respectă și nu intenționează să respecte 

orientările ESMA privind aplicarea 

IFRS; cere statelor membre respective să 

depună eforturi pentru asigurarea 

conformității: invită Comisia să evalueze 

dacă competențele ESMA fac posibilă 

asigurarea aplicării consecvente și coerente 

în întreaga UE și, în caz contrar, să 

analizeze alte modalități de asigura un 

grad adecvat de aplicare și conformitate; 

Or. en 

 

Amendamentul  74 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. salută intenția Comisiei de a analiza 

posibilitatea de a consolida normele UE 

referitoare la distribuirea dividendelor; 

11. salută intenția Comisiei de a analiza 

posibilitatea de a coordona normele UE 

referitoare la distribuirea dividendelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  75 

Syed Kamall 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. salută intenția Comisiei de a analiza 

posibilitatea de a consolida normele UE 

referitoare la distribuirea dividendelor; 

11. salută intenția Comisiei de a analiza 

posibilitatea de a consolida normele UE 

referitoare la distribuirea dividendelor, 

având în vedere faptul că articolul 15 

alineatul (1) litera (a) din Directiva 

privind menținerea capitalului se referă 

direct la conturile anuale ale unei 
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companii ca reprezentând baza pentru 

deciziile referitoare la distribuirea 

dividendelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  76 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. salută intenția Comisiei de a analiza 

posibilitatea de a consolida normele UE 

referitoare la distribuirea dividendelor; 

11. salută intenția Comisiei de a analiza 

posibilitatea de a consolida normele UE 

referitoare la distribuirea dividendelor; ia 

act de faptul că evaluarea 

Regulamentului IAS efectuată de Comisie 

a dovedit că persistă diferențe în ceea ce 

privește aplicarea IFRS între statele 

membre; subliniază că s-a menționat că 

normele privind menținerea capitalului și 

distribuirea dividendelor pot da naștere 

unor dispute juridice, în anumite 

jurisdicții în care statele membre permit 

sau solicită utilizarea IFRS pentru 

situațiile financiare anuale individuale pe 

care se bazează repartizarea profiturilor; 

subliniază că fiecare stat membru 

analizează modul în care aceste probleme 

pot fi abordate în cadrul legislației 

naționale și al cerințelor de la nivelul UE 

privind menținerea capitalului; se teme că 

această situație ar putea avea ca rezultat 

plata dividendelor din capital; în acest 

sens, cere Comisiei să asigure respectarea 

directivei UE privind menținerea 

capitalului și a directivei contabile a UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  77 

Pervenche Berès, Sven Giegold 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 11 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 11a. cere EFRAG și Comisiei să 

examineze cât mai curând posibil dacă 

standardele contabile permit frauda 

fiscală și evitarea plății taxelor și să 

efectueze toate schimbările necesare 

pentru a corecta și a preveni potențialele 

abuzuri; 

Or. en 

 

Amendamentul  78 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. sprijină recomandările Comisiei 

potrivit cărora consiliul de monitorizare al 

Fundației IFRS ar trebui să își reorienteze 

atenția de la chestiunea organizării interne 

către dezbaterea unor aspecte de interes 

public, care ar putea fi aduse în atenția 

Fundației IFRS; 

12. ia act de recomandările Comisiei 

potrivit cărora consiliul de monitorizare al 

Fundației IFRS ar trebui să își reorienteze 

atenția de la chestiunea organizării interne 

către dezbaterea unor aspecte de interes 

public, care ar putea fi aduse în atenția 

Fundației IFRS; consideră, cu toate 

acestea, că ar trebui continuate progresele 

în ceea ce privește guvernanța Fundației 

IFRS și a IASB, în special în ceea ce 

privește transparența, prevenirea 

conflictelor de interese și diversitatea 

experților angajați; în plus, consideră că 

organismele de stabilire a standardelor ar 

trebui integrate în instituțiile publice 

internaționale; 

Or. en 

 

Amendamentul  79 

Sven Giegold 
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în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. sprijină recomandările Comisiei 

potrivit cărora consiliul de monitorizare al 

Fundației IFRS ar trebui să își reorienteze 

atenția de la chestiunea organizării interne 

către dezbaterea unor aspecte de interes 

public, care ar putea fi aduse în atenția 

Fundației IFRS; 

12. sprijină recomandările Comisiei 

potrivit cărora consiliul de monitorizare al 

Fundației IFRS ar trebui să își reorienteze 

atenția de la chestiunea organizării interne 

către dezbaterea unor aspecte de interes 

public, care ar putea fi aduse în atenția 

Fundației IFRS; subliniază că legitimitatea 

IASB este în joc dacă consiliul de 

monitorizare continuă să nu fie de acord 

cu responsabilitatea sa, deși depinde de 

deciziile luate prin consens; sprijină, în 

special, propunerea Comisiei de a lua în 

considerare nevoile de raportare ale 

investitorilor cu orizonturi de timp diferite 

în materie de investiții și de a oferi soluții 

specifice la dezvoltarea standardelor, în 

special investitorilor pe termen lung; 

Or. en 

 

Amendamentul  80 

Neena Gill 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. sprijină recomandările Comisiei 

potrivit cărora consiliul de monitorizare al 

Fundației IFRS ar trebui să își reorienteze 

atenția de la chestiunea organizării interne 

către dezbaterea unor aspecte de interes 

public, care ar putea fi aduse în atenția 

Fundației IFRS; 

12. sprijină recomandările Comisiei 

potrivit cărora consiliul de monitorizare al 

Fundației IFRS ar trebui să își reorienteze 

atenția de la chestiunea organizării interne 

către dezbaterea unor aspecte de interes 

public, care ar putea fi aduse în atenția 

Fundației IFRS; este preocupat în special 

de potențialul conflict de interese în ceea 

ce privește contribuțiile financiare majore 

din partea companiilor mari de audit la 

bugetul anual al Fundației IFRS; 
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Or. en 

 

Amendamentul  81 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 12a. salută activitățile Fundației 

IFRS/IASB materie de raportare în ceea 

ce privește carbonul și schimbările 

climatice; este, în special, de părere că 

aspectele structurale-cheie pe termen 

lung, cum ar fi evaluarea activelor de 

carbon depreciate în bilanțurile contabile 

ale întreprinderilor ar trebui adăugată în 

mod explicit la programul de lucru al 

IFRS, pentru a dezvolta standardele 

corespunzătoare; cere organismelor IFRS 

să înscrie pe agenda lor provocarea 

reprezentată de raportarea referitoare la 

carbon și riscurile legate de carbon; 

Or. en 

 

Amendamentul  82 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 12b. cere Comisiei și EFRAG să 

analizeze, în ceea ce privește alocarea 

activelor pentru pensii, trecerea de la 

capitaluri la obligațiuni, ca rezultat al 

introducerii contabilității pe principiul 

raportării la piață, în cadrul IFRS; 

 (Amendament inspirat de Pensions 
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Europe) 

Or. en 

 

Amendamentul  83 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. sprijină îndemnul adresat de Comisie 

Fundației IFRS de a se asigura că utilizarea 

IFRS și existența unei contribuții financiare 

permanente reprezintă condiții pentru 

calitatea de membru în organismele de 

administrare și monitorizare ale Fundației 

IFRS și ale IASB; 

13. sprijină îndemnul adresat de Comisie 

Fundației IFRS de a se asigura că utilizarea 

IFRS și existența unei contribuții financiare 

permanente reprezintă condiții pentru 

calitatea de membru în organismele de 

administrare și monitorizare ale Fundației 

IFRS și ale IASB; cere Comisiei să 

analizeze modalități de a reforma 

Fundația IFRS și IASB pentru a pune 

capăt drepturilor de veto ale membrilor 

care nu îndeplinesc criteriile 

susmenționate; 

Or. en 

 

Amendamentul  84 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13a. ia act de faptul că IASB este dominat 

de actori din sectorul privat și cuprinde 

cele patru mari firme de audit („Big 4”), 

autorităților comisiilor de valori mobiliare 

și burse, precum și un număr de foști șefi 

ai unor bănci mari; subliniază că 

întreprinderile de talie medie nu sunt 

deloc reprezentate; subliniază că 
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Fundația IFRS continuă să se bazeze pe 

contribuții voluntare, adesea din partea 

sectorului privat, ceea ce poate da naștere 

riscului de conflict de interese; ia act de 

faptul că remunerarea membrilor 

consiliului IASB nu corespunde orientării 

către interesul public; 

Or. en 

 

Amendamentul  85 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13b. invită Comisia să îndemne Fundația 

IFRS să își bazeze finanțarea exclusiv pe 

onorarii sau surse publice și să elimine 

remunerarea excesivă acordată 

membrilor consiliului (în 2014: 554 000 £ 

pentru președintele IASB, 488 500 £ 

pentru vicepreședintele IASB și o 

remunerație medie de 455 700 £ pentru 

ceilalți membri cu normă întreagă ai 

IASB); 

Or. en 

 

Amendamentul  86 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13c. este de părere că, în cele din urmă, 

IASB ar trebui transformat într-un 

organism public de stabilire a 

standardelor, sub egida unui tratat 
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internațional; 

Or. en 

 

Amendamentul  87 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 d (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13d. îndeamnă Comisia să găsească o 

soluție pentru a garanta că reprezentanții 

europeni în IASB sunt aleși în mod 

democratic; 

Or. en 

 

Amendamentul  88 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 e (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13e. cere administratorilor de active ai 

IFRS, consiliului de monitorizare al IFRS 

și IASB să promoveze echilibrul de gen în 

cadrul respectivelor foruri; 

Or. en 

 

Amendamentul  89 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 f (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13f. regretă faptul că accesul la 

documentele IASB este restrâns la 

anumite standarde din anul curent, în 

limba engleză și însoțite de interpretările 

oficiale și, prin urmare, cere IASB să 

acorde acces la toate orientările emise;  

Or. en 

 

Amendamentul  90 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 g (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13g. reamintește cererea formulată în 

raportul Goulard privind introducerea 

unor standarde și proceduri cuprinzătoare 

pentru creșterea legitimității democratice, 

transparenței, responsabilității și 

integrității în cadrul tuturor organismelor 

internaționale în care UE este implicată, 

inclusiv la nivelul IFRS, printre altele; 

consideră că aceste standarde 

cuprinzătoare ar trebui, printre altele, să 

se refere la: 

 - relațiile cu publicul (de exemplu, accesul 

public la documente, dialogul deschis cu 

diverse părți interesate, crearea unor 

registre obligatorii de transparență și 

norme privind transparența întâlnirilor de 

lobby), precum și implicarea activă a 

sindicatelor, IMM-urilor și organizațiilor 

societății civile; 

 - norme interne (de exemplu, resurse 

umane recrutate pe baza competențelor, 

buna gestiune financiară, prevenirea 

conflictelor de interese); 

 - adoptarea unui acord interinstituțional 

cu scopul de a institui un „dialog 
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financiar” cu caracter formal, care să fie 

organizat cu Parlamentul European în 

scopul de a stabili orientări privind 

adoptarea pozițiilor europene în cadrul 

acestor instituții și coerența acestor 

poziții; 

Or. en 

 

Amendamentul  91 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. subliniază faptul că reforma EFRAG va 

îmbunătăți contribuția europeană la 

dezvoltarea noilor IFRS; 

14. subliniază faptul că reforma EFRAG 

trebuie să îmbunătățească contribuția 

europeană la dezvoltarea noilor IFRS și ar 

putea participa la reforma guvernanței 

Fundației IFRS; 

Or. en 

 

Amendamentul  92 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. subliniază faptul că reforma EFRAG va 

îmbunătăți contribuția europeană la 

dezvoltarea noilor IFRS; 

14. subliniază faptul că reforma EFRAG va 

îmbunătăți contribuția europeană la 

dezvoltarea noilor IFRS; cere Comisiei să 

analizeze posibilitatea prevăzută în 

raportul Maystadt de a menține sistemul 

existent de excepții - „carve-out” 

(suspendarea temporară sau permanentă 

a unei părți a standardelor) în paralel cu 

mecanismul de participare - „carve-in” 

cerut de EFRAG sau de altă entitate, 

pentru a dezvolta norme specifice nevoilor 
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părților interesate europene și pentru a le 

include în IFRS europene, în cazul în 

care obiectivele și principiile orizontale 

europene, cum ar fi orientarea spre 

interesul public, prudența și fiabilitatea 

nu sunt reflectate în procesul 

internațional de stabilire a standardelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  93 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. este preocupat de faptul că EFRAG 

funcționează în ultima perioadă fără 

președinte, dat fiind rolul-cheie pe care 

acesta îl joacă în realizarea consensului; 

15. regretă faptul că EFRAG funcționează 

în ultima perioadă fără președinte, dat fiind 

rolul-cheie pe care acesta îl joacă în 

realizarea consensului și în exprimarea 

unei voci europene clare și puternice în 

materie de contabilitate la nivel 

internațional; prin urmare, îndeamnă 

Comisia să accelereze procesul de 

recrutare, ținând seama pe deplin de rolul 

Parlamentului European și al Comisiei 

sale pentru afaceri economice și 

monetare; 

Or. en 

 

Amendamentul  94 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. este preocupat de faptul că EFRAG 

funcționează în ultima perioadă fără 

președinte, dat fiind rolul-cheie pe care 

acesta îl joacă în realizarea consensului; 

15. este preocupat de faptul că EFRAG 

funcționează în ultima perioadă fără 

președinte, dat fiind rolul-cheie pe care 

acesta îl joacă în realizarea consensului; 
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subliniază că este important să se 

numească un președinte al EFRAG cât 

mai curând posibil; 

Or. en 

 

Amendamentul  95 

Neena Gill 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. salută reforma EFRAG, care a intrat în 

vigoare la 31 octombrie 2014; cere 

Comisiei să propună extinderea 

Programului Uniunii pentru EFRAG 

pentru perioada 2017-2020; 

16. salută reforma EFRAG, care a intrat în 

vigoare la 31 octombrie 2014; 

Or. en 

 

Amendamentul  96 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. salută reforma EFRAG, care a intrat în 

vigoare la 31 octombrie 2014; cere 

Comisiei să propună extinderea 

Programului Uniunii pentru EFRAG 

pentru perioada 2017-2020; 

16. salută reforma EFRAG, care a intrat în 

vigoare la 31 octombrie 2014 și recunoaște 

că au fost făcute eforturi semnificative în 

acest sens; cere Comisiei să asigure 

finanțarea adecvată a EFRAG pentru 

perioada 2017-2020, pe baza unei evaluări 

anuale cuprinzătoare a reformei 

convenite a acestui organism; 

Or. en 

 

Amendamentul  97 

Fabio De Masi 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. salută reforma EFRAG, care a intrat în 

vigoare la 31 octombrie 2014; cere 

Comisiei să propună extinderea 

Programului Uniunii pentru EFRAG pentru 

perioada 2017-2020; 

16. ia act de reforma EFRAG, care a intrat 

în vigoare la 31 octombrie 2014; cere 

Comisiei să propună extinderea 

Programului Uniunii pentru EFRAG pentru 

perioada 2017-2020 și transformarea 

ulterioară a EFRAG într-o agenție 

publică; 

Or. en 

 

Amendamentul  98 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. salută reforma EFRAG, care a intrat în 

vigoare la 31 octombrie 2014; cere 

Comisiei să propună extinderea 

Programului Uniunii pentru EFRAG pentru 

perioada 2017-2020; 

16. salută reforma EFRAG, care a intrat în 

vigoare la 31 octombrie 2014; ia act de 

creșterea nivelului de transparență, dar 

cere EFRAG să publice anual statistici 

privind răspunsurile primite din partea 

publicului; regretă faptul că, în ceea ce 

privește finanțarea EFRAG și, în special, 

posibilitatea de a crea un sistem de taxe 

obligatorii plătite de companiile listate, 

Comisia și-a concentrat eforturile pe 

implementarea părților din reformă care 

pot fi realizate pe termen scurt; cere 

Comisiei, potrivit recomandărilor din 

raportul Maystadt, să realizeze acțiuni 

formale pentru a încuraja statele membre 

care nu dispun încă de un mecanism 

național de finanțare să instituie un astfel 

de mecanism; cere Comisiei să propună 

extinderea Programului Uniunii pentru 

EFRAG pentru perioada 2017-2020, însă 

să înscrie o parte din buget în rezervă 

până la punerea integrală în practică a 
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recomandărilor din raportul Maystadt și 

din prezentul raport; 

Or. en 

 

Amendamentul  99 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16a. regretă faptul că cerința sugerată în 

raportul Maystadt de a combina funcțiile 

de director general al EFRAG și de 

președinte al grupului de experți tehnici 

ai EFRAG a devenit o posibilitate; ia act 

de componența noului consiliu, care se 

abate de la propunerea din raportul 

Maystadt, deoarece autoritățile europene 

de supraveghere și Banca Centrală 

Europeană au refuzat să accepte 

totalitatea membrilor consiliului; cere 

EFRAG să extindă numărul de utilizatori 

din consiliu (în prezent fiind vorba doar 

de unul) și să garanteze că toate părțile 

interesate relevante sunt reprezentate în 

EFRAG; 

 (Amendament inspirat de Pensions 

Europe) 

Or. en 

 

Amendamentul  100 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. salută faptul că, în 2014, PIOB și-a 

diversificat finanțarea, iar contribuția 

17. salută faptul că, în 2014, PIOB și-a 

diversificat finanțarea, însă regretă că 
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financiară din partea IFAC a fost de mai 

puțin de două treimi din finanțarea totală 

anuală a PIOB; remarcă faptul că nu a 

fost deci necesară limitarea de către 

Comisie a contribuției sale anuale, după 

cum se prevede la articolul 9 alineatul (5) 

din Regulamentul (UE) nr. 258/2014 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului; 

contribuția financiară din partea IFAC se 

ridică în continuare la circa două treimi 

din finanțarea totală anuală a PIOB; 

Or. en 

Amendamentul  101 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. salută faptul că, în 2014, PIOB și-a 

diversificat finanțarea, iar contribuția 

financiară din partea IFAC a fost de mai 

puțin de două treimi din finanțarea totală 

anuală a PIOB; remarcă faptul că nu a fost 

deci necesară limitarea de către Comisie a 

contribuției sale anuale, după cum se 

prevede la articolul 9 alineatul (5) din 

Regulamentul (UE) nr. 258/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului; 

17. salută faptul că, în 2014, PIOB și-a 

diversificat finanțarea, iar contribuția 

financiară din partea IFAC a fost de mai 

puțin de două treimi din finanțarea totală 

anuală a PIOB; remarcă faptul că nu a fost 

deci necesară limitarea de către Comisie a 

contribuției sale anuale, după cum se 

prevede la articolul 9 alineatul (5) din 

Regulamentul (UE) nr. 258/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului; 

regretă faptul că, având în vedere criza 

financiară din 2007, unele dovezi legate 

de afirmații incorecte și în lumina 

scandalului Luxleaks din 2014, PIOB a 

eșuat în mod evident în a asigura 

integritatea domeniului reprezentat de 

audit; prin urmare, cere înscrierea în 

rezervă a unei părți din buget până când 

PIOB va prezenta modul de abordare a 

problemelor grave apărute; 

Or. en 

 


