
AM\816435RO.doc PE441.292v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

2010/2055(INI)

12.5.2010

AMENDAMENTELE
1 - 18

Proiect de aviz
Catherine Soullie
(PE441.244v01-00)

Interconectarea registrelor comerțului
(2010/2055(INI))



PE441.292v01-00 2/11 AM\816435RO.doc

RO

AM_Com_NonLegOpinion



AM\816435RO.doc 3/11 PE441.292v01-00

RO

Amendamentul 1
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât accesul transfrontalier ușor la 
informații fiabile și actualizate privind 
societățile mărește transparența și siguranța 
juridică pe piața internă și poate reinstaura 
încrederea în piețe după criza financiară și 
economică,

A. întrucât accesul transfrontalier ușor la 
informații fiabile și actualizate privind 
întreprinderile din toate statele membre 
mărește transparența și siguranța juridică 
pe piața internă și poate reinstaura 
încrederea în piețe după criza financiară și 
economică,

Or. de

Amendamentul 2
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât există deja o rețea de registre 
ale întreprinderilor sub forma Registrului 
European al Comerțului (EBR), care 
oferă cetățenilor și întreprinderilor un 
acces ușor la informații privind 
întreprinderile în limba pe care o cunosc; 
întrucât, cu toate acestea, această rețea 
nu este încă folosită în toate statele 
membre; 

Or. de

Amendamentul 3
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât, dacă dorim să cunoaștem 
totul despre un produs sau un serviciu, 
trebuie să cunoaștem totul despre 
persoana care ne vinde produsul sau 
serviciul în cauză, deoarece transparența 
dă naștere la încredere;

Or. pt

Amendamentul 4
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Considerentul Da (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Da. întrucât fragmentarea normelor cu 
privire la înregistrarea întreprinderilor 
aduce daune atât consumatorilor, cât și 
mediului de afaceri și economiei; 

Or. pt

Amendamentul 5
Catherine Soullie

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. își exprimă convingerea că accesul 
îmbunătățit și ușor la informații este 
necesar pentru a sprijini întreprinderile 
mici și mijlocii, deoarece contribuie la 
reducerea sarcinilor administrative ale 
acestora;

2. subliniază că este deosebit de important 
să fie eliminate barierele birocratice, 
tehnice și lingvistice care pun piedici în 
calea accesului transfrontalier la 
informații privind întreprinderile și care 
împiedică astfel funcționarea fără 
probleme a pieței interne; insistă ca 
informațiile referitoare la întreprinderi să 
fie disponibile în toate limbile oficiale ale 
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Uniunii Europene; își exprimă 
convingerea că accesul îmbunătățit și ușor 
la informații este necesar pentru a sprijini 
întreprinderile mici și mijlocii, deoarece 
contribuie la reducerea sarcinilor 
administrative ale acestora;

Or. en

Amendamentul 6
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. își exprimă convingerea că accesul 
îmbunătățit și ușor la informații este 
necesar pentru a sprijini întreprinderile 
mici și mijlocii, deoarece contribuie la 
reducerea sarcinilor administrative ale 
acestora;

2. își exprimă convingerea că accesul 
îmbunătățit și ușor la informații este 
necesar pentru a sprijini întreprinderile 
mici și mijlocii, care constituie un 
element-cheie în structura fundamentală 
a economiei europene și forța motrice 
principală în crearea de locuri de muncă, 
creșterea economică și coeziunea socială 
din Europa, deoarece contribuie la 
reducerea sarcinilor administrative ale 
întreprinderilor mici și mijlocii;

Or. xm

Amendamentul 7
Catherine Soullie

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază importanța accesului la 
informații privind întreprinderile 
europene, în special în ceea ce privește 
Directiva privind serviciile și Statutul 
societății private europene, în curs; prin 
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urmare, solicită să fie pus în aplicare un 
format și un conținut comun pentru 
registrele comerțului și un certificat 
comercial european pentru întreprinderile 
din UE în vederea consolidării în 
continuare a uniformității și a securității 
juridice ale datelor înregistrate;

Or. en

Amendamentul 8
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că orice strategie pentru 
ieșirea din criză și îmbunătățirea 
funcționării pieței unice trebuie să implice 
un grad mai mare de transparență și de 
cooperare în cadrul mecanismelor 
transfrontaliere, ceea ce va spori 
încrederea celor 500 de milioane de 
consumatori europeni; 

Or. pt

Amendamentul 9
Cornelis de Jong, Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază importanța calității 
informațiilor conținute în registrele 
comerțului; subliniază că în toate statele 
membre informațiile privind 
întreprinderile ar trebui să fie fiabile și 
standardizate pentru a asigura o publicare 
transparentă și ușor de utilizat a 
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informațiilor;

Or. en

Amendamentul 10
Catherine Soullie

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. insistă asupra importanței Sistemului de 
informare al pieței interne (IMI) pentru o 
mai bună punerea în aplicare a legislației 
privind piața internă, având în vedere că s-
a dovedit deja a fi un instrument eficace;

4. insistă asupra importanței Sistemului de 
informare al pieței interne (IMI) pentru o 
mai bună punerea în aplicare a legislației 
privind piața internă, având în vedere că s-
a dovedit deja a fi un instrument eficace în 
ceea ce privește punerea în aplicare a 
Directivei privind recunoașterea 
calificărilor profesionale (2005/36/CE) și 
a Directivei privind serviciile 
(2006/123/CE);

Or. en

Amendamentul 11
Catherine Soullie

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește că toate statele membre 
folosesc deja sistemul IMI și că acesta ar 
putea fi extins ca să cuprindă o gamă mai 
largă de proceduri fără a impune statelor 
membre efectuarea de investiții 
importante;

Or. en
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Amendamentul 12
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța unei comunicări 
automate între registrele comerțului din 
Europa, fondată pe standarde și care să 
permită interoperabilitatea;

5. subliniază importanța unei comunicări 
automate între registrele comerțului din 
Europa, fondată pe standarde și care să 
permită interoperabilitatea, ceea ce va 
spori gradul de transparență și de 
încredere în funcționarea pieței unice;

Or. xm

Amendamentul 13
Catherine Soullie

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța unei comunicări 
automate între registrele comerțului din 
Europa, fondată pe standarde și care să 
permită interoperabilitatea; 

5. subliniază importanța unei comunicări 
automate între registrele comerțului din 
Europa, fondată pe standarde și care să 
permită interoperabilitatea și, prin urmare, 
invită statele membre să sprijine proiectul 
BRITE prin adoptarea de acte legislative 
cu efect obligatoriu; subliniază că un 
temei juridic solid este singurul mijloc de 
a spori calitatea informațiilor care fac 
obiectul schimburilor;

Or. en

Amendamentul 14
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7 insistă asupra importanței pentru 
autoritățile competente și cetățeni de a avea 
acces la informații fiabile, constante și 
actualizate asupra întreprinderilor; 
accentuează importanța fuziunii avansate a 
datelor și sistemelor BRITE, IMI și EBR 
(European Business Register) pentru a 
pune în aplicare un singur punct de acces la 
informații al actorilor pe piața internă și 
pentru a dezvolta astfel comerțul 
transfrontalier și creșterea economică în 
Uniune. 

7. insistă asupra importanței pentru 
autoritățile competente și cetățeni de a avea 
acces la informații fiabile, constante și 
actualizate asupra întreprinderilor; 
accentuează importanța fuziunii avansate a 
datelor și sistemelor BRITE, IMI și EBR 
(European Business Register) pentru a 
pune în aplicare un singur punct de acces la 
informații al actorilor și consumatorilor pe 
piața internă, reducând costurile 
tranzacțiilor atât pentru producători, cât 
și pentru consumatori prin concentrarea 
informațiilor, și pentru a dezvolta astfel 
comerțul transfrontalier, în special 
comerțul electronic transfrontalier, și 
creșterea economică în Uniune. 

Or. xm

Amendamentul 15
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. insistă asupra importanței pentru 
autoritățile competente și cetățeni de a 
avea acces la informații fiabile, constante 
și actualizate asupra întreprinderilor; 
accentuează importanța fuziunii avansate 
a datelor și sistemelor BRITE, IMI și 
EBR (European Business Register) 
pentru a pune în aplicare un singur punct 
de acces la informații al actorilor pe piața 
internă și pentru a dezvolta astfel 
comerțul transfrontalier și creșterea 
economică în Uniune.

7. insistă asupra importanței pentru 
autoritățile competente și cetățeni de a avea 
acces la informații fiabile, constante și 
actualizate asupra întreprinderilor, 
disponibile în limba corespunzătoare; 
accentuează importanța fuziunii avansate a 
datelor și sistemelor BRITE, IMI și EBR 
(European Business Register) pentru a 
pune în aplicare un singur punct de acces la 
informații al actorilor pe piața internă și 
pentru a dezvolta astfel comerțul 
transfrontalier și creșterea economică în 
Uniune.

Or. de
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Amendamentul 16
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. propune dezvoltarea în continuare a 
EBR existent pentru a îmbunătăți rețeaua 
registrelor comerțului; recomandă ca 
aspectele practice care necesită cooperare 
să fie precizate în cuprinsul unui acord 
administrativ între statele membre și/sau 
în registrele comerțului ale acestora, în 
scopul eficientizării EBR; 

Or. de

Amendamentul 17
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. invită Comisia să depună eforturi în 
vederea integrării tuturor statelor membre 
ale UE în EBR, oferind asistență 
specializată și resurse suplimentare în 
cazurile în care acest lucru este necesar; 
solicită Comisiei să analizeze avantajele și 
dezavantajele aderării obligatorii la EBR 
pentru toate statele membre ale UE; 

Or. de

Amendamentul 18
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 7c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

7c. propune ca acest „ghișeu unic de 
informații”, cu înregistrarea obligatorie a 
întreprinderilor, să fie supravegheat de o 
autoritate europeană și să fie disponibil în 
toate limbile oficiale ale UE; solicită să fie 
asigurate modalități eficace de aducere la 
cunoștința publicului a existenței 
acestuia, astfel încât toate părțile 
interesate să poată recurge la acest ghișeu 
unic pentru a obține informații clare și 
fiabile privind întreprinderile europene; 

Or. pt


