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Изменение 1
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че улесненият 
трансграничен достъп до надеждна и 
актуална информация относно 
дружествата увеличава прозрачността и 
правната сигурност във вътрешния 
пазар и може да възстанови доверието в 
пазарите след финансовата и 
икономическата криза,

A. като има предвид, че улесненият 
трансграничен достъп до надеждна и 
актуална информация относно 
дружествата от всички държави-
членки увеличава прозрачността и 
правната сигурност във вътрешния 
пазар и може да възстанови доверието в 
пазарите след финансовата и 
икономическата криза,

Or. de

Изменение 2
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Съображение Б a (ново)

Проектостановище Изменение

Ба. като има предвид, че вече 
съществува мрежа от регистри на 
дружества под формата на 
Европейски търговски регистър 
(EBR), който предлага на гражданите 
и дружествата лесен достъп до 
информация относно дружества на 
техния език; като има предвид обаче, 
че тази мрежа все още не се използва 
от всички държави-членки;

Or. de
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Изменение 3
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Съображение В a (ново) 

Проектостановище Изменение

Ва. като има предвид, че ако искаме 
да знаем всичко относно даден 
продукт или услуга, трябва да знаем 
всичко по въпроса кой ни продава 
продукта или услугата, тъй като 
прозрачността създава доверие;

Or. pt

Изменение 4
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Съображение Г a (ново)

Проектостановище Изменение

Га. като има предвид, че 
разпокъсаността на правилата 
относно регистрирането на 
дружества вреди както на 
потребителите, така и на бизнес 
средите и на икономиката;

Or. pt

Изменение 5
Catherine Soullie

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява убеденост, че е необходим 
подобрен и лесен достъп до 

2. посочва, че е от основно значение да 
се предприемат мерки срещу 
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информация, за да се подпомагат 
малките и средни предприятия, тъй като 
той допринася за намаляването на 
административната тежест, която те 
поемат;

бюрократичните, техническите и 
езиковите пречки, които 
възпрепятстват достъпа до 
информация относно дружествата в 
други държави и по този начин 
пречат на плавното функциониране 
на вътрешния пазар; настоява, че 
информацията относно 
дружествата следва да бъде достъпна 
на всички официални езици на 
Европейския съюз; изразява убеденост, 
че е необходим подобрен и лесен достъп 
до информация, за да се подпомагат 
малките и средни предприятия, тъй като 
той допринася за намаляването на 
административната тежест, която те 
поемат;

Or. en

Изменение 6
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява убеденост, че е необходим 
подобрен и лесен достъп до 
информация, за да се подпомагат 
малките и средни предприятия, тъй като 
той допринася за намаляването на 
административната тежест, която те 
поемат;

2. изразява убеденост, че е необходим 
подобрен и лесен достъп до 
информация, за да се подпомагат 
малките и средни предприятия, които 
са ключов елемент от гръбнака на 
европейската икономика и основната 
движеща сила за създаването на 
работни места, икономически 
растеж и социално сближаване в 
Европа, тъй като той допринася за 
намаляването на административната 
тежест, която те поемат;

Or. xm
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Изменение 7
Catherine Soullie

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. подчертава важността на 
достъпа до информация относно 
европейските дружества, особено с 
оглед на Директивата за услугите и 
очаквания статут на Европейското 
частно дружество; поради това 
призовава за прилагането на общ 
формат и съдържание на 
търговските регистри и Европейски 
търговски сертификат за 
европейските дружества с цел да се 
повиши още повече единството и 
правната сигурност на 
регистрираните данни;

Or. en

Изменение 8
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. счита, че всяка стратегия за изход 
от кризата и подобряване на 
функционирането на единния трябва 
да включва повече прозрачност и 
сътрудничество в трансгранични 
механизми, което ще повиши 
увереността на 500-те милиона 
европейски потребители;

Or. pt
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Изменение 9
Cornelis de Jong, Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава важността на 
качеството на информацията, която 
се съдържа в търговските регистри;
изтъква факта, че качеството на 
информацията относно 
дружествата следва да бъде 
надеждно и стандартизирано във 
всички държави-членки, за да се 
гарантира прозрачно и удобно за 
потребителите оповестяване на 
информацията;

Or. en

Изменение 10
Catherine Soullie

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава значението на 
Информационната система за 
вътрешния пазар (ИСВП) за засиленото 
прилагане на законодателството в 
областта на вътрешния пазар, тъй като 
системата вече се доказа като успешен 
инструмент;

4. подчертава значението на 
Информационната система за 
вътрешния пазар (ИСВП) за засиленото 
прилагане на законодателството в 
областта на вътрешния пазар, тъй като 
системата вече се доказа като успешен 
инструмент по отношение на 
прилагането на Директива 
2005/36/ЕО относно признаването на 
професионални квалификации и 
Директива 2006/123/ЕО относно 
услугите на вътрешния пазар;

Or. en
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Изменение 11
Catherine Soullie

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 

Проектостановище Изменение

4а. припомня, че всички държави-
членки вече използват IMI и че 
нейният обхват може да се разшири 
до по-голям кръг от производители 
без да се налагат значителни 
инвестиции от страна на 
държавите-членки;

Or. en

Изменение 12
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изтъква значението на автоматичния 
обмен на информация между 
европейските т ъ р г о в с к и  регистри, 
базиран на стандарти и позволяващ 
оперативна съвместимост;

5. изтъква значението на автоматичния 
обмен на информация между 
европейските търговски регистри, 
базиран на стандарти и позволяващ 
оперативна съвместимост, което ще 
повиши прозрачността и доверието 
във функционирането на единния 
пазар;

Or. xm

Изменение 13
Catherine Soullie

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. изтъква значението на автоматичния 
обмен на информация между 
европейските търговски регистри, 
базиран на стандарти и позволяващ 
оперативна съвместимост; 

5. изтъква значението на автоматичния 
обмен на информация между 
европейските търговски регистри, 
базиран на стандарти и позволяващ 
оперативна съвместимост и 
следователно призовава държавите-
членки да се ангажират с проекта 
BRITE, като приемат задължителни 
нормативни актове; подчертава, че 
силната правна основа е 
единственият начин за повишаване 
на качеството на обменената 
информация;

Or. en

Изменение 14
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава значението за органите и 
гражданите на достъпа до надеждна, 
сигурна и актуална информация за 
дружествата; подчертава важността на 
по-нататъшното обединяване на данните 
и системите на BRITE, ИСВП и 
европейския търговски регистър (ЕТР), 
с цел въвеждане на единна точка за 
достъп до информация за 
заинтересованите участници във 
вътрешния пазар и укрепване на 
трансграничния търговски и 
икономически растеж в Съюза.  

7. подчертава значението за органите и 
гражданите на достъпа до надеждна, 
сигурна и актуална информация за 
дружествата; подчертава важността на 
по-нататъшното обединяване на данните 
и системите на BRITE, ИСВП и 
европейския търговски регистър (ЕТР), 
с цел въвеждане на единна точка за 
достъп до информация за 
заинтересованите участници и 
потребители във вътрешния пазар, 
като намалява разходите по 
трансакции както за 
производителите, така и за 
потребителите, чрез концентриране 
на информацията и укрепване на 
трансграничната търговия, особено на 
трансграничната електронна 
търговия, и икономическия растеж в 
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Съюза. 

Or. xm

Изменение 15
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава значението за органите и 
гражданите на достъпа до надеждна, 
сигурна и актуална информация за 
дружествата; подчертава значението 
на по-нататъшното обединяване на 
данните и системите на BRITE, ИСВП 
и европейския търговски регистър 
(ЕТР), с цел въвеждане на единна 
точка за достъп до информация за 
заинтересованите участници на 
вътрешния пазар и укрепване на 
трансграничния търговски и 
икономически растеж в Съюза.

7. подчертава значението за органите и 
гражданите на достъпа до надеждна, 
сигурна и актуална информация за 
дружествата, която е достъпна на 
съответния език; подчертава 
значението на по-нататъшното 
обединяване на данните и системите на 
BRITE, ИСВП и европейския търговски 
регистър (ЕТР), с цел въвеждане на 
единна точка за достъп до информация 
за заинтересованите участници на 
вътрешния пазар и укрепване на 
трансграничния търговски и 
икономически растеж в Съюза.

Or. de

Изменение 16
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7а. предлага да се продължи 
развитието на съществуващия ЕТР с 
цел подобряване на мрежата от 
търговски регистри; с цел повишаване 
на ефикасността на ЕТР, препоръчва 
практическите въпроси, включващи 
сътрудничество, да бъдат изяснени в 
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едно административно споразумение 
между държавите-членки и/или 
техните търговски регистри;

Or. de

Изменение 17
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 7 б (нов)

Проектостановище Изменение

7б. призовава Комисията да работи за 
интегрирането на всички държави-
членки на ЕС в ЕТР, където е 
необходимо чрез предоставянето на 
експертни познания и допълнителни 
средства; отправя искане до 
Комисията да проучи предимствата 
и недостатъците на едно 
задължително членство в ЕТР за 
всички държави-членки на ЕС ;

Or. de

Изменение 18
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 7 в (нов)

Проектостановище Изменение

7в. предлага този единен 
информационен център, в който 
фирмите задължително се 
регистрират, да бъде контролиран от 
европейски орган и да бъде достъпен 
на всички официални езици на ЕС;
призовава за осигуряване на 
ефективни начини за оповестяване на 
съществуването на този единен 
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център, така че всички 
заинтересовани страни да могат да го 
използват за получаване на ясна и 
надеждна информация относно 
европейските дружества;

Or. pt


