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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že snazší přístup ke spolehlivým a aktualizovaným informacím
o společnostech, které působí na přeshraniční úrovni, zvyšuje transparentnost a právní 
jistotu na vnitřním trhu a může obnovit důvěru k trhům po finanční a hospodářské krizi,

B. vzhledem k tomu, že pro zajištění řádného fungování vnitřního trhu je nezbytná efektivní 
spolupráce mezi obchodními rejstříky v přeshraničních operacích,

1. domnívá se, že usnadnění komunikace mezi všemi evropskými obchodními rejstříky zvýší 
transparentnost a důvěru zúčastněných stran k vnitřnímu trhu; 

2. je přesvědčen, že lepší a snadný přístup k informacím pomůže malým a středním 
podnikům, neboť přispívá ke snížení jejich administrativní zátěže;

3. zdůrazňuje, že snadný přístup ke spolehlivým údajům o fúzích, přemístění sídla nebo 
jiných přeshraničních operacích je pro evropské společnosti nezbytný a dále podpoří
konkurenceschopnost a plynulost fungování vnitřního trhu posílením jeho hlavních 
svobod – oběhu finančních prostředků, služeb a osob; 

4. trvá na tom, že systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) je důležitý pro větší 
uplatňování právních předpisů týkajících se vnitřního trhu, neboť se již ukázalo, že je 
úspěšným nástrojem;

5. poukazuje na význam automatizované komunikace mezi evropskými obchodními rejstříky 
splňujícími stanovené normy a umožňujícími interoperabilitu; 

6. vybízí k uplatnění výsledků projektu Interoperabilita obchodních rejstříků v Evropě
(BRITE), protože budou potřebné k vybudování evropské sítě obchodních rejstříků; 

7. trvá na tom, že je důležité, aby příslušné orgány a občané měli přístup ke spolehlivým, 
pravidelným a aktualizovaným informacím o společnostech; zdůrazňuje význam dalšího 
sloučení údajů a systémů BRITE, IMI a evropského obchodního rejstříku (EBR), aby pro 
zájemce o informace o vnitřním trhu vzniklo jediné místo přístupu k informacím, čímž se 
zvýší přeshraniční obchod a hospodářský růst v Unii.


