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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

А. 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,

Б. като има предвид, че ефективното сътрудничество между търговските регистри при 
трансгранични процедури е належащо, за да се гарантира надлежното 
функциониране на вътрешния пазар, 

1. счита, че улесняването на обмена на данни между всички европейски търговски 
регистри ще засили прозрачността и доверието на заинтересованите страни във 
вътрешния пазар; 

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;

3. подчертава, че лесният достъп до надеждни данни относно сливания, премествания 
на седалище или други трансгранични процедури е много необходим за 
европейските дружества и допълнително ще повиши конкурентоспособността и 
гладкото функциониране на вътрешния пазар като укрепи основните му свободи на 
обмен на средства, услуги и лица;

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;

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

6. насърчава прилагането на резултатите от проекта „Оперативна съвместимост на 
търговските регистри в цяла Европа” (BRITE), тъй като те ще са силно необходими 
за изграждането на европейска мрежа на търговските регистри; 

7. подчертава значението за органите и гражданите на достъпа до надеждна, сигурна и 
актуална информация за дружествата; подчертава значението на понататъшното 
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.  


