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Poprawka 1
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Punkt A preambuły

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że ułatwiony dostęp 
do wiarygodnych i aktualnych informacji o 
przedsiębiorstwach ponad granicami 
zwiększy przejrzystość i pewność prawną 
na rynku wewnętrznym i może przywrócić 
zaufanie do rynków utracone z powodu 
kryzysu finansowego i gospodarczego,

A. mając na uwadze, że ułatwiony dostęp 
do wiarygodnych i aktualnych informacji o 
przedsiębiorstwach ze wszystkich państw 
członkowskich, ponad granicami, zwiększy 
przejrzystość i pewność prawną na rynku 
wewnętrznym i może przywrócić zaufanie 
do rynków utracone z powodu kryzysu 
finansowego i gospodarczego,

Or. de

Poprawka 2
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że istnieje już sieć 
rejestrów przedsiębiorstw w postaci EBR 
(europejskiego rejestru handlowego), 
który umożliwia obywatelom i firmom 
łatwy dostęp do informacji na temat 
przedsiębiorstw w ich własnych językach;
mając jednak na uwadze, że z sieci tej nie 
korzystają jeszcze wszystkie państwa 
członkowskie;

Or. de

Poprawka 3
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Punkt C a preambuły (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że jeśli pragniemy 
dowiedzieć się wszystkiego o produkcie 
bądź usłudze, musimy wiedzieć, kto 
sprzedaje nam produkt lub usługę, 
ponieważ przejrzystość pozwala zbudować 
zaufanie;

Or. pt

Poprawka 4
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Punkt D a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Da. mając na uwadze, że fragmentacja 
przepisów dotyczących rejestrowania 
przedsiębiorstw szkodzi zarówno 
konsumentom, jak i środowiskom 
biznesowym i gospodarce;

Or. pt

Poprawka 5
Catherine Soullie

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest przekonany, że lepszy i łatwiejszy 
dostęp do informacji jest niezbędny, aby 
wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa 
gdyż przyczynia się do zmniejszenia 
obciążenia administracyjnego;

2. zauważa. że kluczowe jest 
skoncentrowanie się na biurokratycznych, 
technicznych i językowych barierach, 
które hamują dostęp do informacji na 
temat firm działających ponad granicami i 
w związku z tym uniemożliwiają sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego;
nalega, aby informacje na temat 



AM\816435PL.doc 5/11 PE441.292v01-00

PL

przedsiębiorstw były udostępniane we 
wszystkich oficjalnych językach Unii 
Europejskiej; jest przekonany, że lepszy i 
łatwiejszy dostęp do informacji jest 
niezbędny, aby wspierać małe i średnie 
przedsiębiorstwa gdyż przyczynia się do 
zmniejszenia obciążenia 
administracyjnego;

Or. en

Poprawka 6
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest przekonany, że lepszy i łatwiejszy 
dostęp do informacji jest niezbędny, aby 
wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa 
gdyż przyczynia się do zmniejszenia 
obciążenia administracyjnego;

2. jest przekonany, że lepszy i łatwiejszy 
dostęp do informacji jest niezbędny, aby 
wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa, 
które stanowią kluczowy element 
struktury europejskiej gospodarki oraz 
główną siłę napędową tworzenia miejsc 
pracy, wzrostu gospodarczego i spójności 
społecznej w Europie, gdyż przyczynia się 
on do zmniejszenia obciążenia 
administracyjnego;

Or. xm

Poprawka 7
Catherine Soullie

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla znaczenie dostępu do 
informacji na temat europejskich 
przedsiębiorstw zwłaszcza w odniesieniu 
do dyrektywy usługowej oraz 
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nierozstrzygniętej kwestii statutu 
europejskiej spółki prywatnej; w związku z 
tym wzywa do wprowadzenia wspólnego 
formatu i zawartości rejestrów 
handlowych oraz europejskiego 
certyfikatu handlowego dla europejskich 
przedsiębiorstw z myślą o dalszym 
wzmocnieniu jednolitości i prawnej 
rzetelności rejestrowanych danych;

Or. en

Poprawka 8
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że wszelkie strategie wyjścia z 
kryzysu i poprawienia funkcjonowania 
jednolitego rynku muszą wiązać się z 
większą przejrzystością i ściślejszą 
współpracą w ramach mechanizmów 
transgranicznych, co spowoduje 
zwiększenie zaufania 500 mln 
europejskich konsumentów;

Or. pt

Poprawka 9
Cornelis de Jong, Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla znaczenie jakości informacji 
umieszczanych w rejestrach handlowych;
kładzie nacisk na fakt, że informacje na 
temat przedsiębiorstw powinny być 
wiarygodne i znormalizowane we 
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wszystkich państwach członkowskich, tak 
aby zapewnić przejrzyste i przyjazne dla 
użytkownika sposoby ujawniania 
informacji;

Or. en

Poprawka 10
Catherine Soullie

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla znaczenie systemu informacji 
na temat rynku wewnętrznego (IMI) dla 
poszerzonego wdrożenia prawodawstwa z 
zakresu rynku wewnętrznego, który już 
okazał się przydatnym instrumentem;

4. podkreśla znaczenie systemu informacji 
na temat rynku wewnętrznego (IMI) dla 
poszerzonego wdrożenia prawodawstwa z 
zakresu rynku wewnętrznego, który już 
okazał się przydatnym instrumentem w 
odniesieniu do wdrażania dyrektywy o 
kwalifikacjach zawodowych 
(2005/36/WE) i dyrektywy usługowej 
(2006/123/WE);

Or. en

Poprawka 11
Catherine Soullie

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina, że wszystkie państwa 
członkowskie stosują już system 
informacji na temat rynku wewnętrznego 
(IMI) i że mógłby on zostać rozszerzony 
na większą gamę procedur nie powodując 
znacznych kosztów dla państw 
członkowskich;

Or. en
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Poprawka 12
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie zautomatyzowanej 
komu n i k a c j i  między europejskimi 
rejestrami handlowymi opartej na normach 
i umożliwiającej interoperacyjność;

5. podkreśla znaczenie zautomatyzowanej 
komunikacji między europejskimi 
rejestrami handlowymi opartej na normach 
i umożliwiającej interoperacyjność, co 
wzmocni przejrzystość i zaufanie co do 
funkcjonowania jednolitego rynku;

Or. xm

Poprawka 13
Catherine Soullie

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie zautomatyzowanej 
komunikacji między europejskimi 
rejestrami handlowymi opartej na normach 
i umożliwiającej interoperacyjność; 

5. podkreśla znaczenie zautomatyzowanej 
komunikacji między europejskimi 
rejestrami handlowymi opartej na normach 
i umożliwiającej interoperacyjność i w 
związku z tym wzywa państwa 
członkowskie do zaangażowania się w 
projekt BRITE poprzez przyjęcie 
wiążących przepisów; podkreśla, że 
solidne podstawy prawne to jedyny sposób 
na podniesienie jakości wymienianych 
informacji;

Or. en
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Poprawka 14
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. nalega, aby właściwe organy i obywatele 
mieli dostęp do wiarygodnych, pewnych i 
aktualnych danych dotyczących 
przedsiębiorstw; podkreśla znaczenie 
dalszego łączenia danych i systemów 
BRITE, IMI i europejskiego rejestru 
handlowego (EBR), aby stworzyć jeden 
informacyjny punkt dostępu dla 
zainteresowanych stron na rynku 
wewnętrznym i nasilić w ten sposób handel 
transgraniczny i wzrost gospodarczy w 
Unii.

7. nalega, aby właściwe organy i obywatele 
mieli dostęp do wiarygodnych, pewnych i 
aktualnych danych dotyczących 
przedsiębiorstw; podkreśla znaczenie 
dalszego łączenia danych i systemów 
BRITE, IMI i europejskiego rejestru 
handlowego (EBR), aby stworzyć jeden 
informacyjny punkt dostępu dla 
zainteresowanych stron na rynku 
wewnętrznym i konsumentów, obniżając 
koszty transakcji zarówno dla 
producentów, jak i konsumentów poprzez 
zgromadzenie informacji w jednym 
miejscu, i nasilić w ten sposób handel 
transgraniczny, a zwłaszcza 
transgraniczny handel elektroniczny, i 
wzrost gospodarczy w Unii. 

Or. xm

Poprawka 15
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. nalega, aby właściwe organy i 
obywatele mieli dostęp do wiarygodnych, 
pewnych i aktualnych danych 
dotyczących przedsiębiorstw; podkreśla 
znaczenie dalszego łączenia danych i 
systemów BRITE, IMI i europejskiego 
rejestru handlowego (EBR), aby stworzyć 
jeden informacyjny punkt dostępu dla 
zainteresowanych stron na rynku 
wewnętrznym i nasilić w ten sposób 

7. nalega, aby właściwe organy i obywatele 
mieli dostęp do wiarygodnych, pewnych i 
aktualnych, dostępnych w odpowiednich 
językach danych dotyczących 
przedsiębiorstw; podkreśla znaczenie 
dalszego łączenia danych i systemów 
BRITE, IMI i europejskiego rejestru 
handlowego (EBR), aby stworzyć jeden 
informacyjny punkt dostępu dla 
zainteresowanych stron na rynku 
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handel transgraniczny i wzrost 
gospodarczy w Unii.

wewnętrznym i nasilić w ten sposób handel 
transgraniczny i wzrost gospodarczy w 
Unii.

Or. de

Poprawka 16
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. proponuje dalsze rozwijanie 
istniejącego EBR z myślą o usprawnieniu 
sieci rejestrów handlowych; zaleca 
wyjaśnienie zagadnień praktycznych 
związanych ze współpracą w 
porozumieniu administracyjnym pomiędzy 
państwami członkowskimi i/lub ich 
rejestrami handlowymi w celu zwiększenia 
skuteczności EBR;

Or. de

Poprawka 17
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. wzywa Komisję do pracy na rzecz 
włączenia wszystkich państw 
członkowskich UE w EBR, zapewniając w 
razie konieczności wiedzę ekspercką oraz 
dodatkowe źródła; zwraca się do Komisji o 
zbadanie zalet i wad obowiązkowego dla 
wszystkich państw członkowskich UE 
uczestnictwa w EBR;

Or. de
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Poprawka 18
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. proponuje, by ten ogólny zbiór 
informacji, z którym łączy się 
obowiązkowa dla przedsiębiorstw 
rejestracja, nadzorowany był przez jakiś 
organ europejski i był dostępny we 
wszystkich oficjalnych językach UE;
wzywa do zagwarantowania skutecznego 
ogłaszania jego istnienia, tak aby 
wszystkie zainteresowane strony mogły 
korzystać z tej ogólnej bazy celem 
uzyskania jasnych i rzetelnych informacji 
na temat europejskich firm;

Or. pt


